คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งขอกลับมำแจ้งรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรทำบัญชีใหม่
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ ป ระสงค์ขอกลั บมาแจ้งรายละเอีย ดที่เกี่ย วข้องกับการทาบัญชีใหม่ ต้องแจ้งการขอกลั บมาและแนบไฟล์ (File) เอกสาร
หลักฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Accountant)ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) หัวข้อบริการออนไลน์
เมนูผู้ทาบัญชี e - Accountant คลิกระบบงาน e - Accountant ระบบแสดงเงื่อนไขการใช้ระบบงานผู้ ทาบัญชี หากยอมรับ
เงื่อนไขคลิกยอมรับ กรอกเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน คลิกเข้าสู่ระบบ
2. ผู้ประสงค์ขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีใหม่ กรณีที่การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ บัญชีก่อนการ
แจ้งยกเลิกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีมีจานวนชั่วโมงไม่ครบตามที่กฎหมายกาหนด ผู้ประสงค์ ต้องเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจานวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ : กรณีข้อมูลและเอกสารที่ผู้แจ้งได้บันทึกในระบบมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ ผู้แจ้ง
ต้องทาการแก้ไขภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะแจ้งกลับในวันทาการถัดไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) > บริการออนไลน์เมนูผู้ทาบัญชี
e - Accountant > ระบบงาน e – Accountant /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 ชั่วโมง
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งการขอกลับมาเป็นผู้ทาบัญชี/แจ้งผู้ยื่นผ่าน
ทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองกากับบัญชีธุรกิจ

30 นาที

กองกากับบัญชีธุรกิจ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว
ใช้สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุลใช้
สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

4)

ทะเบียนสมรส
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง กรณีใช้แทนใบสาคัญ
การเปลี่ยนชื่อสกุล)

กรมการปกครอง

5)

หลักฐำนกำรศึกษำ (ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง/อนุปริญญำ/
ปริญญำทำงกำรบัญชีหรือเทียบเท่ำ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง กรณี ป ริ ญ ญาบัตร
ไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาการบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอด
หลักสูตร (Transcript) เพิ่มเติม)

-

6)

ใบเสร็จรับเงินค่ำบำรุงสมำชิกหรือค่ำขึ้นทะเบียนกับสภำวิชำชีพบัญชี
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

-

7)

หนังสือรับรองกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ใช้กรณีการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปก่อนการ
แจ้งยกเลิกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชี)

-

8)

รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ำตรง ไม่สวมหมวก แว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำย
มำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองกากับบัญชีธุรกิจ 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 สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คู่มือการกรอกข้อมูลการแจ้งขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีใหม่

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 02/12/2559

