
(แบบ ส.บช. 5 แนบทายประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 
 แบบ ส.บช. 5   

รูปถาย 1 นิ้ว 

 

  

รหัสเลขที่  

รับวันที่ ............................................................  

ผูรับ.................................................................  
(สําหรับเจาหนาที่) 

แบบแจงการทําบัญชีของผูทําบัญช ี
ตามมาตรา 7(6) แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 เขียนที่ ...................................................................  

 วันที่................................................................................................  

 ขาพเจา ขอแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการทําบัญชีตามประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่องกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของ
การเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 ตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาไว ดังนี้ 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน - - - -  

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร       - - -  

ที่อยู/สถานที่ติดตอเลขที่ ..................หมูที่ ............... ตรอก/ซอย.......................................................................................................  

ถนน................................................แขวง/ตําบล .................................................. เขต/อําเภอ .........................................................  

จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท....................................โทรสาร .....................................  

2. วุฒิการศึกษา (ระบุชื่อประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) ...........................................................................................................  
สาขา ....................................................ระดับ .......................................................ปที่สําเร็จการศึกษา.............................................  
สถาบันการศึกษา .................................................................................................ประเทศ ..............................................................  

3. ขาพเจา 
 ไมเคย ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เน่ืองจากไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี หรือกฎหมาย 

วาดวยผูสอบบัญชี หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 
 เคย ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เน่ืองจากไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี หรือกฎหมาย 

วาดวยผูสอบบัญชี หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี และพนระยะเวลาที่ถูกลงโทษมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามป 

4. ปจจุบันปฏิบัติงานในฐานะ 
4.1  พนักงานของ (ระบุชื่อกิจการ) ........................................................................................................................................  

นิติบุคคลทะเบียนเลขที่ ..............................ที่ตั้งเลขที่ ....................หมูที่............. ตรอก/ซอย ...........................................  
ถนน ............................................ แขวง/ตําบล ......................................... เขต/อําเภอ ....................................................  
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ........................โทรศัพท............................ โทรสาร ..............................  
ตําแหนง ..........................................................................................................................................................................  

4.2  ผูรับจางทําบัญชีอิสระ 
สถานที่ติดตอเลขที่ ....................................หมูที่ ...........................ตรอก/ซอย.................................................................  
ถนน ............................................ แขวง/ตําบล ......................................... เขต/อําเภอ ....................................................  
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ........................โทรศัพท............................ โทรสาร ..............................  

(มีตอแผนที่ 2)  

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ....................................................................... เกิดเมื่อวันที่ ......../ ...................../ ..............  อายุ ....... ป 



 

4.3  สํานักงานบริการรับทําบัญชี เปน  บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  นิติบุคคลทะเบียนเลขที่.........................  
ระบุชื่อสํานักงานบริการรับทําบัญชี (บจ./หจ./อื่นๆ)...........................................................................................................  
ที่ตั้งเลขที่ ..................................................หมูที่ ...........................ตรอก/ซอย.................................................................  
ถนน ............................................ แขวง/ตําบล ......................................... เขต/อําเภอ ....................................................  
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ........................โทรศัพท............................ โทรสาร ..............................  

 

โดยเปน  หัวหนาสํานักงาน (กรณีเปนสํานักงานบริการรับทําบัญชีที่มิไดเปนคณะบุคคล) 
  ผูเปนหุนสวนซึ่งรับผิดชอบในการใหบริการรับทําบัญชี กรณีเปนสํานักงานบริการรับทําบัญชีที่เปนคณะบุคคล 
  กรรมการ/ผูเปนหุนสวนซึ่งรับผิดชอบในการใหบริการรับทําบัญชี กรณีเปนสํานักงานบริการรับทําบัญชีที่เปนนิติบุคคล 
  ผูชวยผูทําบัญชี 
 

5. จํานวนธุรกิจท่ีผูทําบัญชีทําบัญชีให ............................ราย (ระบุรายละเอียดในแบบแจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจท่ีรับทําบัญชี  
(แบบ ส.บช. 5-1) กรณีท่ีเปนหัวหนาสํานักงานใหกรอกเฉพาะธุรกิจท่ีตนเปนผูทําบัญชีเทาน้ัน) 
ประเภทกิจการ 

   ก.  หางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
    ซึ่ง ณ วันปดบัญชีในรอบปบัญชีที่ผานมา มีทุนจดทะเบียนไมเกินหาลานบาท 
    มีสินทรัพยรวมไมเกินสามสิบลานบาท และมีรายไดรวมไมเกินสามสิบลานบาท จํานวน ..................ราย 
   ข.  (1) หางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
     ซึ่ง ณ วันปดบัญชีในรอบปบัญชีที่ผานมา มีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพยรวม 
     หรือรายไดรวม รายการใดรายการหนึ่ง เกินกวาที่กําหนดในขอ ก.  จํานวน ..................ราย 
    (2) บริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  จํานวน ..................ราย 
    (3) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  จํานวน ..................ราย 
    (4) กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  จํานวน ..................ราย 
    (5) ผูประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย เครดิตฟองซิเอร ประกันชีวิต 
     ประกันวินาศภัย  จํานวน ..................ราย 
    (6) ผูประกอบธุรกิจซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวย 
     การสงเสริมการลงทุน  จํานวน ..................ราย 
 

6. กรณีท่ีสํานักงานบริการรับทําบัญชีมีผูชวยผูทําบัญชี ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูชวยผูทําบัญชี ดังน้ี 
- ผูชวยผูทําบัญชี จํานวน ...................คน 
- วุฒิการศึกษาของผูชวยผูทําบัญชี 
 - อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี จํานวน ...................คน 
 - ปริญญาตรีหรือสูงกวาทางการบัญชี จํานวน ...................คน 
 - อื่นๆ............................................... จํานวน ...................คน 
   ระบุชื่อ และคุณวุฒิผูชวยผูทําบัญชี ถาไมพอใหจัดทํารายละเอียดเปนเอกสารแนบ 

 ชื่อ คุณวุฒิ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 (ลงชื่อ).........................................................................ผูทําบัญชี 
 (.......................................................................) 

(มีตอแผนที่ 3)  



แบบ ส.บช. 5-1 
แบบแจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่รับทําบัญชี 

รหัสเลขที่  

 ชื่อผูทําบัญชี (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)......................................................................  รับวันที่ .........................................................  

 รับทําบัญชีในฐานะ ผูรับ..............................................................  
  พนักงาน  ผูรับจางทําบัญชีอิสระ  สํานักงานบริการรับทําบัญชี (สําหรับเจาหนาที่) 
  ผูชวยผูทําบัญช ี  

 จํานวนธุรกิจท่ีรับทําบัญชี ......................... ราย มีดังนี้  
  

ขนาดของธุรกิจจากขอมูล 
ในงบการเงินของรอบปท่ีผานมา 

ประเภท 
กิจการ 
ตามขอ 5 

ลํา
ดับ
ท่ี 

ชื่อธุรกิจ 

เลขทะเบียน 
นิติบุคคล/ 
เลขทะเบียน 

อ่ืน 

วันส้ินสุด 
รอบป 
บัญชี 

(วัน/เดือน/ป) ก ข 

ทุน  
(พันบาท) 

รายไดรวม 
(พันบาท) 

สินทรัพยรวม 
(พันบาท) 

วัน/เดือน/ป 
ท่ี 

รับทําบัญชี 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

หมายเหตุ  โปรดระบุวาธุรกิจท่ีรับทําบัญชีผูทําบัญชีปฏิบัติงานในฐานะใด 

1. ลําดับที่ .................................ทําบัญชีในฐานะพนักงานของกิจการ 

2. ลําดับที่ .................................ทําบัญชีในฐานะผูรับจางทําบัญชีอิสระ 

3. ลําดับที่ .................................ทําบัญชีในฐานะสํานักงานบริการรับทําบัญชี 

4. ลําดับที่ .................................ทําบัญชีในฐานะผูชวยผูทําบัญชี 

 ชื่อ.....................................................................................ผูทําบัญชี 

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

(มีตอแผนที่ 4)  



คําแนะนําในการกรอกรายการ 
 
1. หลักฐานที่ตองแนบประกอบแบบแจงการทําบัญชีของผูทําบัญชี พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย 

1.1 สําเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) จํานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ปริญญาไมไดระบุ
ชัดเจนวาเปนสาขาบัญชีใหแนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ดวย 

1.2 สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหอยางละ 1 ฉบับ 
1.3 รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป (สวนภูมิภาค

จํานวน 3 รูป) 
1.4 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหแนบเอกสารสําคัญดวย จํานวน 1 ฉบับ 
 

2. การกรอกแบบแจงการทําบัญชีของผูทําบัญชี 
2.1 ใหกรอกแบบแจงตามขอเท็จจริงใหครบถวนและกรณีมีรายละเอียดใหจัดทํารายละเอียดเปนเอกสารแนบตามที่

กําหนดในแบบ 
2.2 ผูทําบัญชีทุกคน ตองกรอกรายละเอียดในขอ 5 ใหครบถวน 
2.3 การระบุชื่อธุรกิจในแบบ ส.บช. 5-1 ใหระบุประเภทของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีดวย เชน หสน. หจก. บจ. บมจ. 

ฯลฯ และจะตองกรอกใหครบทุกชอง (ถาไมพอใหจัดทําใบตอแบบ ส.บช. 5-1 ตามแบบที่กําหนด) 
 

3. การแจงมี 2 วิธี 
3.1 ยื่นแบบแจงการทําบัญชีของผูทําบัญชดีวยตนเอง 

- กรณีผูแจงมีที่อยูหรือสถานที่ทํางานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ใหยื่นแบบ ส.บช. 5 จํานวน 2 ชุด 
ไปที่ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

- กรณีผูแจงมีที่อยูหรือสถานที่ทํางานในสวนภูมิภาค ใหยื่นแบบ ส.บช. 5 จํานวน 3 ชุด ไปที่สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ที่ผูแจงมีที่อยูหรือสถานที่ทํางานตั้งอยูเพียงแหงเดียว 

3.2 ยื่นแบบแจงการทําบัญชีของผูทําบัญชีทางไปรษณีย  โดยสงแบบแจงการทําบัญชีของผูทําบัญชี 
พรอมเอกสารไปยังสถานที่ตามขอ 3.1 พรอมแนบซองติดแสตมป จํานวน 6 บาท  จาหนาซองถึงตัวทานเอง 

 
4. ระยะเวลาในการแจง  คือ ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2544 หรือภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มทํา

บัญชี 
 
5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจงไว ใหแจงรายการเปลี่ยนแปลงตามนั้นตามแบบ ส.บช. 6 ภายในหกสิบ

วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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