
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งขอกลับมำแจ้งรำยละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำบัญชีใหม่ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์ขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีใหม่ ต้องแจ้งการขอกลับมาและแนบไฟล์ (File) เอกสาร
หลักฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Accountant)ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) หัวข้อบริการออนไลน์ 
เมนูผู้ท าบัญชี e - Accountant คลิกระบบงาน e - Accountant ระบบแสดงเงื่อนไขการใช้ระบบงานผู้ท าบัญชี หากยอมรับ
เงื่อนไขคลิกยอมรับ กรอกเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน คลิกเข้าสู่ระบบ 
 

2. ผู้ประสงค์ขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีใหม่ กรณีที่การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีก่อนการ
แจ้งยกเลิกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีมีจ านวนชั่วโมงไม่ครบตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ประสงค์ ต้องเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจ านวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

หมายเหตุ : กรณีข้อมูลและเอกสารที่ผู้แจ้งได้บันทึกในระบบมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ ผู้แจ้ง
ต้องท าการแก้ไขภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะแจ้งกลับในวันท าการถัดไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) > บริการออนไลน์เมนูผู้ท าบัญชี 
e - Accountant > ระบบงาน e – Accountant /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 ชั่วโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
  

30 นาที กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่รับแจ้งการขอกลับมาเป็นผู้ท าบัญชี/แจ้งผู้ยื่นผ่าน
ทางอีเมล์ของผู้แจ้ง 
  

30 นาที กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

กรมการปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3) 

 
ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว
ใช้ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุลใช้
ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล) 
 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีใช้แทนใบส าคัญ
การเปลี่ยนชื่อสกุล) 
 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หลักฐำนกำรศึกษำ (ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง/อนุปริญญำ/
ปริญญำทำงกำรบัญชีหรือเทียบเท่ำ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีปริญญาบัตร     
ไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาการบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอด
หลักสูตร (Transcript) เพ่ิมเติม) 
 

- 

6) 
 

ใบเสร็จรับเงินค่ำบ ำรุงสมำชิกหรือค่ำขึ้นทะเบียนกับสภำวิชำชีพบัญชี 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

- 

7) 
 

หนังสือรับรองกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ใช้กรณีการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไปก่อนการ
แจ้งยกเลิกรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการท าบัญชี) 
 

- 

8) 
 

รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ำตรง ไม่สวมหมวก แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำย
มำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป 
 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  

 

 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้นที่ 13 เลขที่ 563 ถ. นนทบุรี 

ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ : 0 2547 4395 หรือ 0 2547 4408  
 

2) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
 

3) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการกรอกข้อมูลการแจ้งขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 02/12/2559 

http://www.dbd.go.th/
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/B39725DAAB956C160A4CD897256CEE94/1475075581/image1466%20%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81.pdf
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