
 

 

 

 

  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ม. ๗ (๖) บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี ซ่ึงตั้งแต่ ปี 2543 

– ปัจจุบัน  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชีแล้ว

จํานวน ๗ ฉบับ  

  เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้ทําบัญชีหลายประการเปลี่ยนแปลงไป ทําให้

บทบญัญัติต่างๆ ที่เคยประกาศกําหนดไว้ไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการจัดทําบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึง

ได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี  ให้ทันสมัย เหมาะสม 

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ยกร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและ

เงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕.. (รายละเอียดร่างประกาศฯ ตามด้านล่างนี้)  

  สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลง ได้ดังนี้  

   ยกเลกิประกาศฉบับเดิมทั้ง ๗ ฉบับ  

 กําหนดคุณสมบัติของผู้ทําบัญชีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  

 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของผู้ทําบัญชี เช่น  

  การแจ้งรายละเอียดการทําบัญชี พร้อมสมัครสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ

บัญชีผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ (e-Accountant)  

  เปลี่ยนแปลงรอบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องและเพิ่มจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) เป็น ๑๒ ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 

  จํานวนรายธุรกิจที่ผู้ทําบัญชีสามารถรับทําบัญชีได้ ๑๐๐ รายต่อปีปฏิทิน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนผู้ทําบัญชี และผู้สนใจทุกท่านร่วมให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 

พ.ศ. ๒๕.. โดยส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มด้านล่าง ภายในวันที่ 22 พ.ค. ๒๕๕๗ 

   โทรสาร : ๐๒ ๕๔๗ ๔๔๐๔   

    โทรศพัท์ : ๐๒ ๕๔๗ ๔๔๐๗ 

    e-mail : KKB.DBD2013@gmail.com  

 

รา่งประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้  

กาํหนดคณุสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผ ูทํ้าบญัชี ฉบบัใหม ่

 

ความคิดเห็นของท่านเป็น 

ประโยชน์อย่างย่ิง กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า จึงขอขอบคุณมา ณ  โอกาสน้ี 



-ร่าง- 

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี  

พ.ศ. ๒๕.. 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็น

พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและ

เง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕..” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่............ 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

  (1) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

  (๒) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทําบัญชีได้     

พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔  

  (๓) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ 

  (๔) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็น

ผู้ทําบัญชี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
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  (๕) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  

ในการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

  (๖) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็น

ผู้ทําบัญชี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

  (๗) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาใน

การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้ทําบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ 

  ข้อ ๔ ผู้ทําบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

  (๒) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ทําบัญชีได้ 

  (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

           (๔) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเน่ืองจากกระทําความผิดตามฐานความผิด

หรือกฎหมายท่ีกําหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้อง     

คําพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

  (๕) มีคุณวุฒิการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

              (ก) ผู้ทําบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง 

ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบ

ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ทางการบัญชี 

       (ข) ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีดังต่อไปน้ี ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี

ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

ที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง  
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   ๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง     

ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม รายการใดรายการหน่ึง 

เกินกว่าที่กําหนดไว้ใน (ก) 

   ๒) บริษัทมหาชนจํากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

   ๓) นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

   ๔) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

   ๕) ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต 

ประกันวินาศภัย 

   ๖) ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุน 

              (ค) ในกรณีที่เป็นการเริ่มทําบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี คุณวุฒิการศึกษา 

ของผู้ทําบัญชีให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามท่ีกําหนดไว้ใน (ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี 

         ข้อ ๕ กรณีผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน

ตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา 8 วรรคสี่ แห่ง

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔3 เป็นผู้ทําบัญชีสําหรับกิจการของตนเองไม่ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา

ตาม ข้อ ๔ (๕)     

         กรณีผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีตามวรรคหน่ึง มิได้เป็นผู้ทําบัญชีสําหรับกิจการของตนเอง 

ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีน้ันต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตาม ข้อ ๔ (๕) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี 

          ข้อ ๖ ในกรณีที่ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี

ตามข้อ ๔ (๕) (ก) เปลี่ยนแปลงไปจนทําให้ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีไม่มีคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีน้ันต่อไป ให้ผู้น้ันสามารถเป็นผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี

ดังกล่าวต่อไปได้เป็นเวลาสองปีนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

         ข้อ ๗ ผู้ทําบัญชีต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี ดังต่อไปน้ี   

          (๑) ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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          (๒) แจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการทําบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.dbd.go.th 

พร้อมด้วยสําเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มทําบัญชีตามแบบ ส.บช.๕ ที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

           ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีแจ้งไว้ตามวรรคหน่ึงหรือยกเลิกการเป็นผู้ทําบัญชี 

ต้องแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.dbd.go.th พร้อมด้วยสําเนา

หลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ตามแบบ ส.บช.๖ หรือแบบ ส.บช.๗ 

แล้วแต่กรณีที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี                           

           (๓) ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมงต่อปี 

เว้นแต่ผู้ทําบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทําบัญชีสําหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีน้ันน้อยกว่า

หกเดือน ให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีในปีถัดไป 

          จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีตามวรรคหน่ึง ต้องมีเน้ือหาท่ี

เก่ียวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเน้ือหาด้านอ่ืน ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนด 

           การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

           (ก) การอบรมหรือสัมมนา ทั้งน้ีให้รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  

           (ข) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดําเนินการสัมมนา ในกิจกรรมตาม (ก) 

           (ค) การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตาม

กฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจําหรือ

อาจารย์พิเศษ 

           (ง) การสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่น้ันจะสูง

กว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม 

           (จ) การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ตํ่า

กว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า 

           (ฉ) กิจกรรมอ่ืน นอกจากที่ระบุตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศกําหนด 



  - ๕ - 

 

           (๔) ผู้ทําบัญชีต้องแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ www.dbd.go.th ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี 

           (๕) ผู้ทําบัญชีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ไม่ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ

บัญชีตาม (๓) 

           (6) ผู้ทําบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการ

พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบจํานวนตาม (๓) แม้ว่าถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้ว    

ยังต้องพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจํานวนช่ัวโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อ

รวมกันแล้วไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ทั้งน้ี ไม่นับรวมจํานวนช่ัวโมงในปีปัจจุบัน 

            (7) ผู้ทําบัญชีใดยกเลิกการเป็นผู้ทําบัญชีแล้ว และขอกลับมาเป็นผู้ทําบัญชีใหม่ ต้องแจ้ง

การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจํานวนช่ัวโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไปก่อนการ

ยกเลิกการเป็นผู้ทําบัญชี แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง 

            (8) ผู้ทําบัญชีสามารถรับทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีได้ไม่เกิน ๑๐๐ รายต่อปีปฏิทิน 

ไม่ว่าจะเป็นการรับทําบัญชีในรอบปีบัญชีใดก็ตาม 

         ข้อ ๘ ให้ข้อกําหนดตามข้อ ๗ (๓) และ (๗) มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

สําหรับผู้ทําบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของ

การเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของ

ผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

                                                                                                                         
 

              ประกาศ  ณ วันที่                       

 

 

                 (นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์) 

                     อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



(แบบ ส.บช. 5 แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง กาํหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้าํบญัช ีพ.ศ. 2557) 
                                                                                                                                                                แบบ ส.บช. 5 
      

 
     

 
           

 
 

 
สมคัรสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีและแบบแจ้งการทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี 

                                  เขยีนที ่........................................................................ 
            วนัที ่.............................................................................................. 

  ขา้พเจา้ ขอแจง้รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํบญัชตีามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่งกาํหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไข 

ของการเป็นผูท้าํบญัช ีพ.ศ. 2557 ต่ออธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ไว ้ดงัน้ี 

1.   ช่ือ - นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)............................................................................................................................................... 
  ภาษาองักฤษ (Mr./Ms./Mrs.) ………………………………………………………………………………………………………………..…  
  เกดิเมือ่วนัที ่...........เดอืน .................พ.ศ. ............. อาย ุ........... ปี เชือ้ชาต ิ................. สญัชาต ิ................. ศาสนา ........................ 
     หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน         -                              -                            -           -  
   

               อื่นๆ ระบุ .......................................................................... เลขที ่............................................................................................. 
  ออกโดย  ................................................................................... วนัทีห่มดอาย ุ ................................................................................. 

2.  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่................ หมูท่ี ่................. ตรอก/ซอย .............................................................................................. 

  ถนน ............................................. แขวง/ตาํบล ................................................... เขต/อาํเภอ .......................................................... 
  จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์......................... โทรสาร .......................  e – mail ……………………..  

 ท่ีอยู่/สถานท่ีติดต่อ เลขที ่................ หมูท่ี ่................. ตรอก/ซอย ................................................................................................... 

  ถนน ............................................. แขวง/ตาํบล ................................................... เขต/อาํเภอ .......................................................... 
  จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์......................... โทรสาร .......................  e – mail …………………….. 
  ท่ีทาํงาน ตาํแหน่ง ............................................................................ ชื่อสถานทีท่าํงาน .................................................................... 

  เลขที ่.................... หมูท่ี ่................... อาคาร/หมูบ่า้น .................................................. ตรอก/ซอย ..................................................  
  ถนน ............................................. แขวง/ตาํบล ................................................... เขต/อาํเภอ .......................................................... 
  จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์......................... โทรสาร .......................  e – mail …………………….. 
  สถานทีต่อ้งการใหต้ดิต่อ / สง่เอกสาร          ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น         ทีอ่ยู/่สถานทีต่ดิต่อ          ทีท่าํงาน 

3.   วฒิุการศึกษา  

  3.1   ระดบั ปวส. / อนุปรญิญา สถาบนั ................................................................... หลกัสตูร.......................................................... 

        สาขาวชิา...................................................................ประเทศ....................................สาํเรจ็การศกึษาเมื่อ พ.ศ. ......................... 

  3.2   ระดบัปรญิญาตร ีสถาบนั .................................................................................. ชื่อปรญิญา...................................................... 

         สาขาวชิา...................................................................ประเทศ....................................สาํเรจ็การศกึษาเมื่อ พ.ศ. ........................       

 3.3   ระดบัปรญิญาโท  สถาบนั ............................................................................... ชื่อปรญิญา........................................................ 

         สาขาวชิา..................................................................ประเทศ....................................สาํเรจ็การศกึษาเมื่อ พ.ศ. .........................       

 3.4   วฒุกิารศกึษาอื่นๆ ระบุ..............................................สถาบนั...................................หลกัสตูร.................................................... 

         สาขาวชิา..................................................................ประเทศ....................................สาํเรจ็การศกึษาเมื่อ พ.ศ. .........................      
              (มตี่อแผน่ที ่2)  

รปูถ่าย 1 น้ิว 

รหสัเลขที ่     

รบัวนัที ่................................................................................................ 

ผูร้บั ..................................................................................................... 
(สาํหรบัเจา้หน้าที)่ 



  

  3.5  กรณีสมคัรเป็นสมาชกิสมทบและอยูใ่นระหวา่งการศกึษา ใหร้ะบุสถาบนัการศกึษาดงัน้ี 

        กาํลงัศกึษาในชัน้...................................................สถาบนั................................................................................................... 

   หลกัสตูร.................................................สาขาวชิา.................................................ประเทศ..................................................           

4.    ปัจจบุนัประกอบอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     1.       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน.......................      2.       ผูต้รวจสอบภายใน     3.        นกับญัชบีรหิาร   

 4.       ผูส้อบบญัชภีาษอีากร เลขทะเบยีน TA.......................  5.       ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการวางระบบบญัช ี  

 6.       ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ี   7.       อาจารยส์อนวชิาการบญัชแีละเทคโนโลยกีารบญัช ี     8.       อื่นๆ ...........................................     

    ประกอบอาชพีหลกั คอื ขอ้................................ (ตามทีท่า่นเลอืกในขอ้ 4) 

5.     ปัจจบุนัปฏิบติังานทาํบญัชีในฐานะ 

   5.1          พนักงานของ (ระบุชื่อกจิการ) ............................................................................ตาํแหน่ง ............................................... 

                นิตบุิคคลทะเบยีนเลขที ่.............................. ทีต่ ัง้เลขที ่.................. หมูท่ี ่............ ตรอก/ซอย ........................................... 

  ถนน ................................... แขวง/ตาํบล .................................... เขต/อาํเภอ ..................................จงัหวดั.....................   
 

  รหสัไปรษณีย ์............ โทรศพัท ์......................... โทรสาร ................... e–mail ……………………….…………..……..….  
 

  การปฏบิตังิาน        เตม็เวลา       ไมเ่ตม็เวลา 

 5.2   ผูร้บัจ้างทาํบญัชีอิสระ  

  สถานทีต่ดิต่อเลขที ่.................................... หมูท่ี ่......................... ตรอก/ซอย ................................................................ 

  ถนน ................................... แขวง/ตาํบล .................................... เขต/อาํเภอ ..................................จงัหวดั.................... 

  รหสัไปรษณีย ์............ โทรศพัท ์......................... โทรสาร ................... e–mail ……………………….…………..…….…. 
   
 

                     การปฏบิตังิาน        เตม็เวลา       บางเวลา      

    5.3             สาํนักงานบริการรบัทาํบญัชี เป็น         บุคคลธรรมดา       คณะบุคคล        นิตบุิคคลทะเบยีนเลขที.่............................ 
  

              ระบุชื่อสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี(บจ./หจก./อื่น ๆ)........................................................................................................ 
 

   ทีต่ ัง้เลขที.่...................................................หมูท่ี.่........................ตรอก/ซอย....................................................................  
 

   ถนน ................................... แขวง/ตาํบล .................................... เขต/อาํเภอ ..................................จงัหวดั....................  

   รหสัไปรษณีย ์............ โทรศพัท ์......................... โทรสาร ................... e–mail ……………………….…………..……….  
 

   การปฏบิตังิาน        เตม็เวลา       บางเวลา     
   

  โดยเป็น    หวัหน้าสาํนกังาน (กรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีม่ไิดเ้ป็นคณะบุคคล) 

        ผูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่รบัผดิชอบในการใหบ้รกิารรบัทาํบญัช ีกรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีเ่ป็นคณะบุคคล 

        กรรมการ/ผูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่รบัผดิชอบในการใหบ้รกิารรบัทาํบญัช ีกรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีเ่ป็นนิตบุิคคล  

            ผูท้าํบญัชใีนสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี          

 

(มตี่อแผน่ที ่3)  

 



 

6. จาํนวนธรุกิจท่ีผูท้าํบญัชีทาํบญัชีให้.............................................ราย (ระบุรายละเอยีดในแบบแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิทีร่บัทาํบญัช ี 

     (แบบ ส.บช. 5-1) กรณีท่ีเป็นหวัหน้าสาํนักงานให้กรอกเฉพาะธรุกิจท่ีตนเป็นผู้ทาํบญัชีเท่านัน้) 

 ประเภทกิจการ          

   ก. หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

        ซึง่ ณ วนัปิดบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มทุีนจดทะเบยีนไมเ่กนิหา้ลา้นบาท 

        มสีนิทรพัยร์วมไมเ่กนิสามสบิลา้นบาท และมรีายไดร้วมไมเ่กนิสามสบิลา้นบาท                    จาํนวน..............ราย          
    ข.  (1) หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

              ซึง่ ณ วนัปิดบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มทุีนจดทะเบยีน หรอืสนิทรพัยร์วม 

                หรอืรายไดร้วม รายการใดรายการหน่ึง เกนิกวา่ทีก่าํหนดในขอ้ ก.      จาํนวน..............ราย   

          (2) บรษิทัมหาชนจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  จาํนวน..............ราย     

      (3)  นิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย จาํนวน..............ราย       

      (4) กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร  จาํนวน..............ราย 

            (5) ผูป้ระกอบธุรกจิธนาคาร เงนิทุน หลกัทรพัย ์เครดติฟองซเิอร ์ประกนัชวีติ   

      ประกนัวนิาศภยั  จาํนวน..............ราย 

             (6) ผูป้ระกอบธุรกจิซึง่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ย    

     การสง่เสรมิการลงทุน  จาํนวน..............ราย  

7. การแจ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีหรือขึน้ทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพบญัชี 
( กรณีเป็นสมาชิกหรือขึน้ทะเบียนแล้วไม่ต้องกรอกในข้อ 8 )  

 ประเภท       สมาชกิสามญั        สมาชกิสมทบ หรือ          ขึน้ทะเบยีนไวก้บัสภาวชิาชพีบญัช ี     

8.   สมคัรเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี หรือขึน้ทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพบญัชี 

 ประเภท       สมาชกิสามญั         สมาชกิสมทบ หรือ            ขึน้ทะเบยีนไวก้บัสภาวชิาชพีบญัช ี 

 และประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิ หรอื ขึน้ทะเบยีนไวก้บัสภาวชิาชพีบญัช ี

             ปีปจัจุบนั           ปีถดัไป   โดยไดช้าํระคา่บาํรงุสมาชกิ/คา่ขึน้ทะเบยีน  ราย....................ปี จาํนวนเงนิ..............................บาท 

 การชาํระค่าบาํรงุสมาชิก /ค่าขึน้ทะเบียน   

        นําฝากเงนิเขา้บญัชสีภาวชิาชพีบญัช ี ชื่อบญัช ี “สภาวิชาชีพบญัชีฯ” ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

  ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขายอ่ยถนนอโศกมนตร ี เลขทีบ่ญัช ี925-0-03773-7   

  ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาอาคารเสรมิมติร             เลขทีบ่ญัช ี085–0-06134-2   

  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  สาขาอโศก             เลขทีบ่ญัช ี032–4-59261-6   

  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   สาขายอ่ยสขุมุวทิ 21             เลขทีบ่ญัช ี611-2-03377-5  

  ธนาคารกรงุศรอียธุยา  สาขาสีแ่ยกอโศก             เลขทีบ่ญัช ี109–1-37261-4   

  แคชเชยีรเ์ชค็สัง่จา่ย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (โดยขดีครอ่มเชค็และขดีฆา่ “หรอืผูถ้อื”) ธนาคาร……….…….. เลขที…่……….……...  
 

   ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง กาํหนด 

คุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้าํบญัช ีพ.ศ. 2557 และขอ้ความทีใ่หไ้วข้า้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ นอกจากน้ี เพือ่ประโยชน์ 
ในการพจิารณารบัเป็นสมาชกิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หน้าทีข่องกรมพฒันาธุรกจิการคา้หรอืสภาวชิาชพีบญัชขีอเอกสารและหลกัฐาน 
การสมคัรสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชเีพิม่เตมิจากขา้พเจา้ได ้  
 

               (ลงชื่อ)...............................................................ผูท้าํบญัช ี

 

                                                                                               (...........................................................) 
              (มตี่อแผน่ที ่4)  

          

 

 

   

 

 

   

   



(มตี่อแผน่ที ่5)  

   แบบแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชี                                                    แบบ ส.บช. 5-1 

 
 ชื่อผูท้าํบญัช ี(นาย/นาง/นางสาว/ยศ).............................................................. 
 
 จาํนวนธุรกจิทีร่บัทาํบญัช.ี.............ราย มดีงัน้ี 
 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือธรุกิจ 
เลขทะเบียน 
นิติบุคคล / 

เลขทะเบียนอ่ืน 

วนัส้ินสุด 
รอบปี 
บญัชี 

(วนั/เดือน/ปี) 

ประเภท
กิจการ
ตามข้อ 6 

ขนาดของธรุกิจจากข้อมูล 
ในงบการเงินของรอบปีท่ีผา่นมา วนั/เดือน/ปี 

ท่ี 
 รบัทาํบญัชี 

ทุน 
(พนับาท) 

รายได้รวม 
(พนับาท) 

สินทรพัยร์วม 
(พนับาท) ก ข 

          

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
         
         
         
         
         
         
         
         

 

หมายเหต ุ โปรดระบวุ่าธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชีผูท้าํบญัชีปฏิบติังานในฐานะใด 

 

1. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะพนกังานของกจิการ 

 

2. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะผูร้บัจา้งทาํบญัชอีสิระ 

 

3. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี

 

4. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะผูท้าํบญัชใีนสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี    

 

 

 

(ลงชือ่)..................................................................................ผูท้าํบญัช ี

(.................................................................................) 

 รหสัเลขที ่    

 รบัวนัที.่........................................................................... 
 ผูร้บั................................................................................. 
                              (สาํหรบัเจา้หน้าที)่ 



          

             

คาํแนะนําในการกรอกรายการ 

1. หลกัฐานท่ีต้องแนบประกอบแบบแจ้งการทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี (ส.บช. 5) พร้อมรบัรองสาํเนาถกูต้องด้วย 

    1.1  สาํเนาหลกัฐานการศกึษา (ประกาศนียบตัร/อนุปรญิญา/ปรญิญา) จาํนวน 1 ฉบบั ในกรณทีีป่รญิญาไมไ่ดร้ะบุ  

  ชดัเจนวา่เป็นสาขาบญัชใีหแ้นบสาํเนาใบรบัรองผลการศกึษาตลอดหลกัสตูร (Transcript) ดว้ย 

1.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอือื่นใดของทางราชการซึง่ใชใ้นการแสดงตนได ้จาํนวน 1 ฉบบั 

1.3  สาํเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั  

1.4  รปูถ่ายครึง่ตวั หน้าตรง ไมส่วมหมวก ขนาด 1 น้ิว ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน ตดิแบบ ส.บช. 5  

 1.5  สาํเนาใบโอนเงนิ (Pay in slip) คา่บาํรงุสมาชกิหรอืสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิคา่บาํรงุสมาชกิ/คา่ขึน้ทะเบยีน 

       จาํนวน 1 ฉบบั  

1.6  กรณมีกีารเปลีย่นชื่อ–นามสกุล ใหแ้นบสาํเนาเอกสารสาํคญัการเปลีย่นชื่อ – นามสกุลดว้ย จาํนวน 1 ฉบบั 

2.  การกรอกแบบแจ้งการทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี 

        ใหก้รอกแบบแจง้การทาํบญัชตีามขอ้เทจ็จรงิใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้กรอกขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัธุรกจิทีร่บัทาํ
บญัชใีนแบบ ส.บช. 5-1 ทางระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่วบ็ไซต ์www.dbd.go.th 

  

 

 



แบบ ส.บช. 6 
(แบบ ส.บช. 6 แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง กาํหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้าํบญัช ีพ.ศ. 2557) 

                     
 

 

 

แบบแจ้งการเปล่ียนแปลงการทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี 
ตามมาตรา 7(6) และมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

                                                                                                                                   เขยีนที.่................................................................ 
วนัที.่................................................................................................. 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................................................................................  
รหสัผูท้าํบญัชเีลขที ่                                                     
วฒุกิารศกึษา          อนุปรญิญา/ปวส. (ทางการบญัช)ี            ไมต่ํ่ากวา่ปรญิญาตรทีางการบญัช ี                                                           
ทีอ่ยู/่สถานทีต่ดิต่อเลขที.่......................หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย.......................................................................................................... 
ถนน....................................................แขวง/ตําบล...................................................เขต/อาํเภอ............................................................. 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..................................โทรสาร........................................... 
 ขอแจ้งข้อมลูการเปล่ียนแปลงการทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี ดงัน้ี 

ให้ทาํเคร่ืองหมาย  ใน        เฉพาะรายการท่ีแจ้งเปล่ียนแปลง และกรอกรายละเอียดในข้อท่ีเก่ียวข้อง 

 1. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ชื่อ – นามสกุล 

 2. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น 

 3. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ทีอ่ยู/่สถานทีต่ดิต่อ 

      4. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ทีอ่ยูท่ีท่าํงาน 

 5. แกไ้ขเปลีย่นแปลง วฒุกิารศกึษา 

      6. แกไ้ขเปลีย่นแปลง ฐานะการปฏบิตังิาน 

 7. แกไ้ขเปลีย่นแปลง จาํนวนธุรกจิทีร่บัทาํบญัช ี

  
 

1.   เปล่ียนแปลง ช่ือ/นามสกลุ ตัง้แต่วนัท่ี.............../................................../....................เป็นดงัน้ี 

 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................................................................................................ 

2. เปล่ียนแปลง ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ตัง้แต่วนัท่ี..................../................................../..................เป็นดงัน้ี 

 เลขที.่................หมูท่ี.่..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................แขวง/ตาํบล..................................... 
 เขต/อาํเภอ...........................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท.์.......................โทรสาร........................ 

3. เปล่ียนแปลง ท่ีอยู่/สถานท่ีติดต่อ ตัง้แต่วนัท่ี..................../................................../..................เป็นดงัน้ี 

 เลขที.่................หมูท่ี.่..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................แขวง/ตาํบล..................................... 
 เขต/อาํเภอ...........................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท.์.......................โทรสาร........................ 

4. เปล่ียนแปลง ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน ตัง้แต่วนัท่ี..................../................................../..................เป็นดงัน้ี 

 เลขที.่................หมูท่ี.่..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................แขวง/ตาํบล..................................... 
 เขต/อาํเภอ...........................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท.์.......................โทรสาร........................ 

5. เปล่ียนแปลง วฒิุการศึกษา  (ระบุชื่อประกาศนียบตัร/อนุปรญิญา/ปรญิญา) ตัง้แต่วนัท่ี............/......................./.................เป็นดงัน้ี   
 ชื่อวฒุกิารศกึษา........................................................สาขา...............................................ระดบั......................................................... 
 ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา......................สถาบนัการศกึษา..........................................................ประเทศ..................................................... 

6. เปล่ียนแปลง ฐานะการปฏิบติังาน ตัง้แต่วนัท่ี................/............................./................เป็นดงัน้ี 

   พนักงานของ (ระบุชื่อกจิการ)................................................................................................................................................... 
  นิตบุิคคลทะเบยีนเลขที.่..........................................ทีต่ ัง้เลขที.่................หมูท่ี.่..........ตรอก/ซอย................................................ 
  ถนน........................................................แขวง/ตาํบล.......................................เขต/อาํเภอ........................................................ 
  จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................โทรสาร.............................. 
  ตาํแหน่ง.................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                    (มตี่อแผน่ที ่2)   

รบัวนัที ่...................................................... 

ผูร้บั .......................................................... 

(สาํหรบัเจา้หน้าที)่ 

 



            

          ผูร้บัจ้างทาํบญัชีอิสระ 
  สถานทีต่ดิต่อเลขที.่...............................................หมูท่ี.่...........................ตรอก/ซอย................................................................. 
  ถนน......................................................แขวง/ตาํบล..........................................เขต/อาํเภอ....................................................... 
  จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์............................โทรสาร..............................
  สาํนักงานบริการรบัทาํบญัชี เป็น         บุคคลธรรมดา        คณะบุคคล        นิตบุิคคลทะเบยีนเลขที.่...................................... 
  ระบุชื่อสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี(บจ./หจก./อื่น ๆ)................................................................................................................. 
  ทีต่ ัง้เลขที.่............................................................หมูท่ี.่........................ตรอก/ซอย.................................................................... 
  ถนน......................................................แขวง/ตาํบล..........................................เขต/อาํเภอ....................................................... 
  จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์............................โทรสาร.............................. 
 
โดยเป็น  หวัหน้าสาํนกังาน (กรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีม่ไิดเ้ป็นคณะบุคคล) 
    ผูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่รบัผดิชอบในการใหบ้รกิารรบัทาํบญัช ีกรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีเ่ป็นคณะบุคคล 

   กรรมการ/ผูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่รบัผดิชอบในการใหบ้รกิารรบัทาํบญัช ีกรณีเป็นสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัชทีีเ่ป็นนิตบุิคคล 

   ผูท้าํบญัชใีนสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี
 
7. เปล่ียนแปลงจาํนวนธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชีโดย เพ่ิม................ราย/ยกเลิก...............ราย (ระบุรายละเอยีดในแบบแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบั 

 ธุรกจิทีร่บัทาํบญัช ี(แบบ ส.บช. 6-1) กรณีท่ีเป็นหวัหน้าสาํนักงานให้กรอกเฉพาะธรุกิจท่ีตนเป็นผู้ทาํบญัชีเท่านัน้) 
 

  ประเภทกิจการ         เพ่ิม      ยกเลิก 

  ก. หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

   ซึง่ ณ วนัปิดบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มทุีนจดทะเบยีนไมเ่กนิหา้ลา้นบาท 

   มสีนิทรพัยร์วมไมเ่กนิสามสบิลา้นบาท และมรีายไดร้วมไมเ่กนิสามสบิลา้นบาท   จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

  ข. (1) หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

    ซึง่ ณ วนัปิดบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มทุีนจดทะเบยีน 

    หรอืสนิทรพัยร์วม หรอืรายไดร้วม รายการใดรายการหน่ึง 

    เกนิกวา่ทีก่าํหนดในขอ้ ก. จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (2) บรษิทัมหาชนจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (3) นิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (4) กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (5) ผูป้ระกอบธุรกจิธนาคาร เงนิทุน หลกัทรพัย ์เครดติฟองซเิอร ์ประกนัชวีติ 

    ประกนัวนิาศภยั จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 

   (6) ผูป้ระกอบธุรกจิซึง่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ย 

    การสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน..............ราย   จาํนวน...............ราย 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

 
 
       (ลงชื่อ)...........................................................................ผูท้าํบญัช ี

               (..........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

(มตี่อแผน่ที ่3)  

 

   

 

 

 

 

 

 



              

   แบบแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชี                แบบ ส.บช. 6-1 

 
 ชื่อผูท้าํบญัช ี(นาย/นาง/นางสาว/ยศ).......................................................... 
 
 จาํนวนธุรกจิทีร่บัทาํบญัช ีเพ่ิม..............ราย / ยกเลิก................ราย มดีงัน้ี 
 
 

ลาํ
ดบั
ท่ี 

ช่ือธรุกิจ 

เลขทะเบียน
นิติบคุคล/
เลขทะเบียน

อ่ืน 

วนัส้ินสดุ 
รอบปี 
บญัชี 

(วนั/เดือน/ปี) 

ประเภท
กิจการ
ตามข้อ 7 

ขนาดของธรุกิจจากข้อมลู 
ในงบการเงินของรอบปีท่ีผา่นมา 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีเพ่ิมหรือ 

 ยกเลิกการรบั 
ทาํบญัชี 

ทนุ 
(พนับาท) 

รายได้รวม 
(พนับาท) 

สินทรพัยร์วม 
(พนับาท) ก ข 

 ช่ือธรุกิจท่ีเพ่ิมการรบัทาํบญัชี         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 ช่ือธรุกิจท่ียกเลิกการรบัทาํบญัชี         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

หมายเหต ุ โปรดระบวุ่าธรุกิจท่ีรบัทาํบญัชีเพ่ิมผูท้าํบญัชีปฏิบติังานในฐานะใด 

1. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะพนกังานของกจิการ 

2. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะผูร้บัจา้งทาํบญัชอีสิระ 

3. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะสาํนกังานบรกิารรบัทาํบญัช ี

4. ลาํดบัที.่................................ทาํบญัชใีนฐานะผูท้าํบญัชใีนสาํนกังานบรกิารรบัทาํ   

                                        บญัช ี

 
 

(ลงชือ่)..................................................................................................ผูท้าํบญัช ี
 
      (....................................................................................................) 

                (มตี่อแผน่ที ่4)  

รหสัเลขที ่                                    
(สาํหรบัผูท้าํบญัช)ี 

  รบัวนัที.่..................................................... 
  ผูร้บั.......................................................... 
                    (สาํหรบัเจา้หน้าที)่ 



 

  

คําแนะนําในการกรอกรายการ 

1. หลักฐานที่ต้องแนบประกอบแบบแจง้การเปลีย่นแปลงการทําบญัชขีองผู้ทาํบญัชี (ส.บช. 6) พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้องด้วย 

    1.1  กรณีที่มีการเปลี่ยน ช่ือ – นามสกุล ต้องแนบสําเนาเอกสารใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ 

1.2  กรณีที่มีการเปลี่ยนวุฒิการศึกษา ต้องแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญา) 

 ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชี ให้แนบสําเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)    

 จํานวน 1 ฉบับ 

2.  การกรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลการแจ้งเป็นผูท้ําบญัช ี

 2.1 ให้กรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการแจ้งเป็นผู้ทําบัญชี เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
  เว็บไซต์ www.dbd.go.th  

 2.2 ผู้ทําบัญชีที่แจง้เปลี่ยนแปลงจํานวนธุรกิจที่รับทําบัญชีใหแ้จ้งเฉพาะจํานวนธุรกิจที่รับทําบัญชีเพ่ิมและจํานวนธุรกิจที่
  ยกเลิกการทําบัญชี ธุรกิจรายใดที่เคยแจ้งแล้วและยังคงรับทําบัญชีอยู่ไม่ต้องแจ้งซ้ําอีก  

3.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ ให้แจ้งรายการเปลี่ยนแปลงนั้นตามแบบ ส.บช. 6 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 

 มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 



แบบขอยกเลิกการแจ้งรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํบญัชี            
  ของผูท้าํบญัชี      
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาวยศ).............................................................................................................................. 
ผูท้าํบญัชรีหสัเลขที ่
วฒุกิารศกึษา          อนุปรญิญา/ปวส. (ทางการบญัช)ี            ไมต่ํ่ากวา่ปรญิญาตรทีางการบญัช ี   
ทีอ่ยู/่สถานทีต่ดิต่อ เลขที ่........................หมูท่ี.่.............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................  
แขวง/ตาํบล......................เขต/อาํเภอ.......................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์...........โทรศพัท.์...................... 

 มีความประสงค ์ขอยกเลิกการแจ้งรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํบญัชีของผู้ทาํบญัชีตามท่ีได้แจ้งไว้
กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เน่ืองจากข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้รบัผิดชอบในการทาํบญัชีของผู้มีหน้าท่ีจดัทาํบญัชีอีก
ต่อไป                  

 
                                                 (ลงชื่อ)...........................................................................ผูท้าํบญัช ี     

         (..........................................................................) 
      วนัที.่......../................./............... 

 

 

คาํแนะนําในการกรอกรายการ 

1. การกรอกแบบขอยกเลกิการแจง้รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํบญัชขีองผูท้าํบญัช ี
    1.1 ใหก้รอกแบบขอยกเลกิตามขอ้เทจ็จรงิใหค้รบถว้น 
    1.2 ใหผู้ท้าํบญัชแีจง้ยกเลกิการเป็นผูท้าํบญัชทีางระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่วบ็ไซต ์www.dbd.go.th 
2. กรณีทีม่กีารยกเลกิการเป็นผูท้าํบญัช ีใหแ้จง้รายการยกเลกินัน้ตามแบบ ส.บช. 7 ภายในสามสบิวนันบัแต่        
   วนัทีย่กเลกิการเป็นผูท้าํบญัช ี
  

เลขทีร่บั............................... 
วนัที.่................................... 
เจา้หน้าที.่............................ 

แบบ ส.บช. 7



 
 

ตารางเปรียบเทียบประเด็นสาํคัญการแก้ไข 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรื่อง กําหนดคณุสมบติัและเงื่อนไขของการเป็นผูท้ําบัญชี พ.ศ. ๒๕... 

 
ประกาศกรมฯ (เดิม) ร่างประกาศกรมฯ (ใหม่) 

 
ประกาศกรมทะเบียนการค้า 

เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ร่าง - 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 
พ.ศ. ๒๕.. 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมทะเบียนการค้าโดย
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมทะเบียนการค้า เร่ือง 
กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕..” 

 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
เป็นต้นไป 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่............ 

 ข้อ ๓ - ยกเลิก - 
  

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๕๔๓ 
 (๒) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เร่ือง การแจ้งเป็นผู้ มี
คุณสมบัติเป็นผู้ทําบัญชีได้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
 (๓) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ 
 (๔) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันท่ี 
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 (๕) ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า  เ ร่ื อ ง  กํ าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพของผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 (๖) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
 (๗) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
ผู้ทําบัญชี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ 
 
 
 



ประกาศกรมฯ (เดิม) ร่างประกาศกรมฯ (ใหม่) 
 ข้อ ๔ ผู้ทําบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  ข้อ ๔ ผู้ทําบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  (๑) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 (๒) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ทําบัญชีได้  (๒) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ทําบัญชีได้
   (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยวิชาชีพบัญชี 
 (๓) ไม่เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เนื่องจาก
ได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือกฎหมายว่า
ด้วยผู้สอบบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่พ้น
ระยะเวลาท่ีถูกลงโทษมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 

         (๔) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเนื่องจากกระทํา
ความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที่กําหนดในมาตรา ๓๙ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ . ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องคํา
พิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

 (๔) มีคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี  (๕) มีคุณวุฒิการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
             (ก) ผู้ทําบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
จํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีท่ี
ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน
สามสิบล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ต้องมี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซ่ึง
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี 

             (ก) ผู้ทําบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
จํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีท่ี
ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน
สามสิบล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ต้องมี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซ่ึง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ
เทียบว่าไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทางการบัญชี 

       (ข)  ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีดังต่อไปน้ี ต้องมี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จาก
สถาบันการศึกษาซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ตํ่า
กว่าปริญญาตรีทางการบัญชี 

      (ข) ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีดังต่อไปนี้ ต้องมี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือได้รับ
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีรับรอง  

    ๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีทุน
จดทะเบียน หรือสินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมรายการใดรายการ
หนึ่งเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ใน (ก) 

   ๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีทุน
จดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมรายการใดรายการหน่ึง
เกินกว่าท่ีกําหนดไว้ใน (ก) 

    ๒) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย    ๒) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 
    ๓) นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

   ๓) นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ี
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

    ๔) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร    ๔) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
    ๕) ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ 
เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย 

   ๕) ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ 
เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย 

         ๖)  ผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

   ๖) ผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

       (ค) ในกรณีท่ีเป็นการเริ่มทําบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มี
หน้าท่ีจัดทําบัญชี คุณวุฒิของผู้ทําบัญชีให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุน
จดทะเบียนตามที่กําหนดไว้ใน (ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี 

             (ค) ในกรณีท่ีเป็นการเร่ิมทําบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มี
หน้าท่ีจัดทําบัญชี คุณวุฒิการศึกษาของผู้ทําบัญชีให้พิจารณาโดยใช้
เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามที่กําหนดไว้ใน (ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี 

        (๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีจะประกอบ
วิชาชีพเป็นผู้ทําบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

        ข้อ ๕ ในกรณีท่ีเป็นผู้ทําบัญชีของบุคคลธรรมดา  หรือห้าง 
หุ้นส่วนท่ีมิได้จดทะเบียนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นผู้มี
หน้าท่ีจัดทําบัญชี คุณวุฒิของผู้ทําบัญชีดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ใน ข้อ ๔ (๔) (ก) หรือ (ข) โดยอนุโลม 

ข้อ ๕ กรณีผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
ห้างหุ้นส่วนท่ีมิได้จดทะเบียนตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา 8 วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕43 เป็นผู้ทําบัญชีสําหรับกิจการ
ของตนเองไม่ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตาม ข้อ ๔ (๕) 



ประกาศกรมฯ (เดิม) ร่างประกาศกรมฯ (ใหม่) 
       กรณีผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีตามวรรคหนึ่ง มิได้เป็นผู้ทําบัญชี

สําหรับกิจการของตนเอง ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีนั้น
ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตาม ข้อ ๔ (๕) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๖ ในกรณีท่ีทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม
ของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีตามข้อ ๔ (๔) (ก) เปลี่ยนแปลงไปจนทําให้
ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ทํา
บัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีนั้นต่อไป ให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ทํา
บัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีดังกล่าวต่อไปได้เป็นเวลาสองปีนับแต่
วันสิ้นรอบปีบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

        ข้อ ๖ ในกรณีท่ีทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้
รวมของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีตามข้อ ๔ (๕) (ก) เปลี่ยนแปลงไปจน
ทําให้ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีไม่มีคุณสมบัติของการเป็น
ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีนั้นต่อไป ให้ผู้นั้นสามารถเป็น
ผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีดังกล่าวต่อไปได้เป็นเวลาสองปี
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 ข้อ ๗ ผู้ทําบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 
ดังต่อไปน้ี 

       ข้อ ๗ ผู้ทําบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี 
ดังต่อไปน้ี   

         (๑) ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือข้ึนทะเบียนไว้กับ
สภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 (๑) แจ้งรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการทําบัญชีตามแบบ ส.บช.๕ 
ท่ีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบ 
ส.บช. ๕ ต่ออธิบดีภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับหรือนับแต่วันเร่ิมทําบัญชีแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ทําบัญชีท่ี
ระบุไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ท่ีได้ย่ืนแบบ ส.บช.๕-ก ไว้แล้ว 

        (๒) แจ้งรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการทําบัญชีทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ี www.dbd.go.th พร้อมด้วยสําเนาหลักฐาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเร่ิมทําบัญชีตามแบบ ส.บช.๕ ท่ีแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ทําบัญชีต้องแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงน้ันโดยย่ืนแบบ ส.บช. ๖ ต่อ
อธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

         ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง
หรือยกเลิกการเป็นผู้ทําบัญชี ต้องแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี www.dbd.go.th พร้อมด้วย
สําเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิก ตามแบบ ส.บช.๖ หรือแบบ ส.บช.๗ แล้วแต่กรณีท่ีแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้                           

       (๒) ต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

         (๓) ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ 
น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปี เว้นแต่ผู้ทําบัญชีท่ีแจ้งการเป็นผู้ทําบัญชี 
สําหรับปีแรกและมีระยะเวลาท่ีเหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า  
หกเดือน ให้เร่ิมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในปีถัดไป 
         จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง 
และเนื้อหาด้านอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนด 

 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

         การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การเข้า
ร่วมกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

  (ก) การอบรมหรือสัมมนา          (ก) การอบรมหรือสัมมนา ท้ังนี้ให้รวมถึงการอบรมหรือ
สัมมนาในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  

  (ข) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดําเนินการสัมมนา          (ข) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดําเนินการสัมมนา ใน
กิจกรรมตาม (ก) 

  (ค) การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบัน 
การศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน 
ซ่ึงมีการสอนไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่าไม่ว่าจะเป็นการสอนใน
ฐานะอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ 

         (ค) การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบัน 
การศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน 
ซ่ึงมีการสอนไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนใน
ฐานะอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ 

  (ง) การสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม 

         (ง) การสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม 



ประกาศกรมฯ (เดิม) ร่างประกาศกรมฯ (ใหม่) 
            (จ) การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซ่ึงมีการ
สอนไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า 

         (จ) การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
บัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของ
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซ่ึงมีการสอน
ไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า 

  (ฉ) กิจกรรมอื่น นอกจากท่ีระบุตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ 
(จ) ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
  

         (ฉ) กิจกรรมอื่น นอกจากท่ีระบุตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ(จ) 
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนด 
         (๔) ผู้ทําบัญชีต้องแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี www.dbd.go.th 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี 
         (๕) ผู้ทําบัญชีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ไม่ต้องเข้ารับการพัฒนา 
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตาม (๓) 
          (6) ผู้ทําบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ไม่ครบจํานวนตาม (๓) แม้ว่าถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยัง
ต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจํานวนชั่วโมง
ตามระยะเวลาท่ีขาดหายไป แต่เม่ือรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 
ท้ังนี้ ไม่นับรวมจํานวนชั่วโมงในปีปัจจุบัน 
           (7) ผู้ทําบัญชีใดยกเลิกการเป็นผู้ทําบัญชีแล้ว และขอ
กลับมาเป็นผู้ทําบัญชีใหม่ ต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชีให้ครบจํานวนชั่วโมงตามระยะเวลาท่ีขาดหายไปก่อน
การยกเลิกการเป็นผู้ทําบัญชี แต่เม่ือรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 

 (๓) ผู้ทําบัญชีท่ีรับทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีปีละเกิน
กว่าหนึ่งร้อยรายต้องจัดให้มีผู้ช่วยผู้ทําบัญชีซ่ึงมีคุณวุฒิเช่นเดียวกับ
ผู้ทําบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนในทุกๆ หน่ึงร้อยรายที่เกินหนึ่งร้อยราย
แรก เศษของหนึ่งร้อยถ้าเกินกว่าห้าสิบให้นับเป็นหนึ่งร้อย 

           (8) ผู้ทําบัญชีสามารถรับทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี
ได้ไม่เกิน ๑๐๐ รายต่อปีปฏิทิน ไม่ว่าจะเป็นการรับทําบัญชีในรอบ
ปีบัญชใีดก็ตาม 
          
        การนับจํานวนของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีตามวรรคหนึ่งมิให้

รวมถึงผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีท่ีมิได้ทําการค้าขายหรือประกอบการ
งานแล้ว หรือท่ียังไม่ได้เร่ิมทําการค้าขายหรือประกอบการงาน 

        ข้อ ๘ ให้ข้อกําหนดตามข้อ ๗ (๓) และ (๗) มีผลใช้บังคับใน
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ สําหรับผู้ทําบัญชีรายเดิมท่ีปฏิบัติตาม
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓  
และที่แก้ไขเพิ่ม  เติม และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม 
๒๕๔๗ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ภัทรา สกุลไทย 

(นางสาวภัทรา  สกุลไทย) 
                         อธิบดีกรมทะเบียนการค้า  

                  ประกาศ ณ วันท่ี                   
 
                             (นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์) 
                                  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 



แบบแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

ร่างประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เรื่อง กําหนดคณุสมบตัแิละเงื่อนไขของการเปน็ผูท้าํบญัชี พ.ศ. 25.. 

******************************************* 

๑. ข้อมูลผู้แสดงความคิดเหน็ 
ช่ือ-นามสกุล.........................................................ช่ือหน่วยงาน.......................................................................      
โทรศัพท์...............................................................E-mail: ............................................................................. 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

           เห็นด้วยทั้งหมด 

ไม่เห็นด้วย หรือมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี  

ข้อ...........................  ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ .................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

ข้อ...........................  ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

ข้อ...........................  ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
 

ทั้งน้ี หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมากกว่าที่แบบแสดงความคิดเห็นกําหนด ขอให้ท่านจัดทํา

เป็นเอกสารแนบ โดยระบุข้อของร่างประกาศฯ ที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะด้วย 

 

 

 

 

*****ขอขอบคณุทกุความเหน็/ข้อเสนอแนะ***** 

วิธีการส่งแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้ 

 ทางโทรสาร ๐ ๒ 547 4404  

 ทาง E-Mail : KKB.DBD2013@GMAIL.COM โดยต้ังชื่อ File : “ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ.25..” 
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