Clear Data

(แบบ ส.บช. 6 แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรือ่ ง กําหนดคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545)
แบบ ส.บช. 6
รับวันที่ ......................................................
ผูร้ บั ..........................................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทําบัญชีของผูท้ าํ บัญชี
ตามมาตรา 7(6) และมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
เขียนที.่ ................................................................
วันที.่ .................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................... รหัสผูท้ าํ บัญชีเลขที่
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร
วุฒกิ ารศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. (ทางการบัญชี)
ไม่ต่าํ กว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
ไม่มคี ุณวุฒทิ างการบัญชี
แต่ผา่ นการอบรมแล้ว
ทีอ่ ยู/่ สถานทีต่ ดิ ต่อเลขที.่ ......................หมูท.่ี ................ตรอก/ซอย..........................................................................................................
ถนน....................................................แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ.............................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์...................................โทรสาร...........................................
ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการทําบัญชีของผูท้ าํ บัญชี ดังนี้
ให้ทาํ เครื่องหมาย  ใน

เฉพาะรายการที่แจ้งเปลี่ยนแปลง และกรอกรายละเอียดในข้อที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ โปรดอ่านคําแนะนําโดยละเอียดก่อนกรอก

1. แก้ไขเปลีย่ นแปลง ชื่อ – นามสกุล
2. แก้ไขเปลีย่ นแปลง ทีอ่ ยู่
3. แก้ไขเปลีย่ นแปลง วุฒกิ ารศึกษา

4. แก้ไขเปลีย่ นแปลง ฐานะการปฏิบตั งิ าน
5. แก้ไขเปลีย่ นแปลง จํานวนธุรกิจทีร่ บั ทําบัญชี
6. แก้ไขเปลีย่ นแปลง จํานวนผูช้ ว่ ยผูท้ าํ บัญชี

1. เปลี่ยนแปลง ชื่อ/นามสกุล ตัง้ แต่วนั ที่.............../................................../....................เป็ นดังนี้
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................................................................................................
2. เปลี่ยนแปลง ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ ตัง้ แต่วนั ที่..................../................................../..................เป็ นดังนี้
เลขที.่ ................หมูท่ .่ี ..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ................โทรศัพท์........................โทรสาร........................
3. เปลี่ยนแปลง วุฒิการศึกษา (ระบุช่อื ประกาศนียบัตร/อนุ ปริญญา/ปริญญา) ตัง้ แต่วนั ที่............/......................./.................เป็ นดังนี้
ชื่อวุฒกิ ารศึกษา........................................................สาขา...............................................ระดับ.........................................................
ปีทส่ี าํ เร็จการศึกษา......................สถาบันการศึกษา..........................................................ประเทศ.....................................................
4. เปลี่ยนแปลง ฐานะการปฏิ บตั ิ งาน ตัง้ แต่วนั ที่................/............................./................เป็ นดังนี้
พนักงานของ (ระบุช่อื กิจการ)...................................................................................................................................................
นิตบิ ุคคลทะเบียนเลขที.่ ..........................................ทีต่ งั ้ เลขที.่ ................หมูท่ .่ี ..........ตรอก/ซอย................................................
ถนน........................................................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ........................................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.............................โทรสาร..............................
ตําแหน่ง....................................................................................................................................................................................
ผูร้ บั จ้างทําบัญชีอิสระ
สถานทีต่ ดิ ต่อเลขที.่ ...............................................หมูท่ .่ี ...........................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน......................................................แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................โทรศัพท์.............................โทรสาร..............................
(มีต่อแผนที ่ 2) 

สํานักงานบริ การรับทําบัญชี เป็ น
บุคคลธรรมดา
คณะบุคคล
นิตบิ ุคคลทะเบียนเลขที.่ ......................................
ระบุช่อื สํานักงานบริการรับทําบัญชี (บจ./หจ./อื่น ๆ)...................................................................................................................
ทีต่ งั ้ เลขที.่ ............................................................หมูท่ .่ี ........................ตรอก/ซอย....................................................................
ถนน......................................................แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................โทรศัพท์.............................โทรสาร..............................
โดยเป็ น

หัวหน้าสํานักงาน (กรณีเป็ นสํานักงานบริการรับทําบัญชีทม่ี ไิ ด้เป็ นคณะบุคคล)
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนซึง่ รับผิดชอบในการให้บริการรับทําบัญชี กรณีเป็ นสํานักงานบริการรับทําบัญชีทเ่ี ป็ นคณะบุคคล
กรรมการ/ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนซึง่ รับผิดชอบในการให้บริการรับทําบัญชี กรณีเป็ นสํานักงานบริการรับทําบัญชีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคล
ผูช้ ว่ ยผูท้ าํ บัญชี

5. เปลี่ยนแปลงจํานวนธุรกิ จที่รบั ทําบัญชีโดย เพิ่ ม................ราย/ยกเลิ ก...............ราย (ระบุรายละเอียดในแบบแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับ
ธุรกิจทีร่ บั ทําบัญชี (แบบ ส.บช. 6-1) กรณี ที่เป็ นหัวหน้ าสํานักงานให้กรอกเฉพาะธุรกิ จที่ตนเป็ นผู้ทาํ บัญชีเท่านัน้ )
ประเภทกิ จการ
ก. ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนและบริษทั จํากัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ซึง่ ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท
มีสนิ ทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท
ข. (1) ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนและบริษทั จํากัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ซึง่ ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา มีทุนจดทะเบียน
หรือสินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม รายการใดรายการหนึ่ง
เกินกว่าทีก่ าํ หนดในข้อ ก.
(2) บริษทั มหาชนจํากัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
(3) นิตบิ ุคคลทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย
(4) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
(5) ผูป้ ระกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวติ
ประกันวินาศภัย
(6) ผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน

เพิ่ ม

ยกเลิ ก

จํานวน..............ราย จํานวน...............ราย

จํานวน..............ราย
จํานวน..............ราย
จํานวน..............ราย
จํานวน..............ราย

จํานวน...............ราย
จํานวน...............ราย
จํานวน...............ราย
จํานวน...............ราย

จํานวน..............ราย จํานวน...............ราย
จํานวน..............ราย จํานวน...............ราย

6. เปลี่ยนแปลงจํานวนผูช้ ่วยผู้ทาํ บัญชี ตัง้ แต่วนั ที่........./..................../...........โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูช้ ่วยผูท้ าํ บัญชี ดังนี้
ถ้าไม่พอให้จดั ทํารายละเอียดเป็ นเอกสารแนบ
ชื่อ
คุณวุฒ ิ
เพิ่ ม .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
ยกเลิ ก .................................................................................
.................................................................................

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูท้ าํ บัญชี
(..........................................................................)
(มีต่อแผนที ่ 3) 

แบบ ส.บช. 6-1

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิ จที่รบั ทําบัญชี

รหัสเลขที่

ชื่อผูท้ าํ บัญชี (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...................................................................
รับทําบัญชีในฐานะ
พนักงาน
ผูร้ บั จ้างทําบัญชีอสิ ระ
สํานักงานบริการรับทําบัญชี
ผูช้ ว่ ยผูท้ าํ บัญชี
จํานวนธุรกิจทีร่ บั ทําบัญชี เพิ่ ม..............ราย / ยกเลิ ก................ราย มีดงั นี้
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อธุรกิ จ

เลขทะเบียน
นิ ติบคุ คล/
เลขทะเบียน
อื่น

วันสิ้ นสุด
รอบปี
บัญชี
(วัน/เดือน/ปี )

ประเภท
กิ จการ
ตามข้อ 5
ก ข

(สําหรับผูท้ าํ บัญชี)
รับวันที.่ .....................................................
ผูร้ บั ..........................................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

ขนาดของธุรกิ จจากข้อมูล
วัน/เดือน/ปี
ในงบการเงิ นของรอบปี ที่ผา่ นมา
ที่เพิ่ มหรือ
ทุน
รายได้รวม สิ นทรัพย์รวม ยกเลิ กการรับ
ทําบัญชี
(พันบาท) (พันบาท)
(พันบาท)

ชื่อธุรกิ จที่เพิ่ มการรับทําบัญชี

ชื่อธุรกิ จที่ยกเลิ กการรับทําบัญชี

หมายเหตุ โปรดระบุว่าธุรกิ จที่รบั ทําบัญชีเพิ่ มผูท้ าํ บัญชีปฏิ บตั ิ งานในฐานะใด
1. ลําดับที.่ ................................ทําบัญชีในฐานะพนักงานของกิจการ
2. ลําดับที.่ ................................ทําบัญชีในฐานะผูร้ บั จ้างทําบัญชีอสิ ระ
3. ลําดับที.่ ................................ทําบัญชีในฐานะสํานักงานบริการรับทําบัญชี
4. ลําดับที.่ ................................ทําบัญชีในฐานะผูช้ ว่ ยผูท้ าํ บัญชี

ชือ่ ..................................................................................................ผูท้ าํ บัญชี
(....................................................................................................)

(มีต่อแผนที ่ 4) 

คําแนะนําในการกรอกรายการแบบ ส.บช. 6
1. หลักฐานทีต่ ้องแนบประกอบแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งเป็นผู้ทาํ บัญชี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
1.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องแนบเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลด้วย จํานวน 1 ฉบับ
1.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนวุฒิการศึกษา ต้องแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา)
ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชี ให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ด้วย
จํานวน 1 ฉบับ
2. การกรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งเป็นผูท้ ําบัญชี
ให้กรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งเป็นผู้ทาํ บัญชี เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น โดยไม่ต้องติดรูป
พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ทําบัญชี
3. วิธีการแจ้งและสถานที่แจ้ง
วิธีการแจ้งมี 3 วิธี
3.1 ยื่นแบบ ส.บช.6 จํานวน 2 ชุด ด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังต่อไปนี้
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น 3) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
- สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทั่วประเทศ
3.2 ให้ผู้อื่นยื่นแบบ ส.บช.6 แทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามข้อ 3.1
3.3 ยื่นแบบ ส.บช.6 ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงผู้แจ้ง ติดแสตมป์ จํานวน 10 บาท และจัดส่งไปยัง
สํานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี)

4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ ให้แจ้งรายการเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ส.บช.6 ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

