
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งรำยละเอยีดที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำบัญชีครั้งแรก (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1) ผู้ประสงค์เป็นผู้ท าบัญชีครั้งแรก ต้องแจ้งการท าบัญชีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันรับงานท าบัญช ี
2) ผู้ประสงค์เป็นผู้ท าบัญชีต้องมีธุรกิจที่รับท าบัญชีแล้วอย่างน้อย 1 ธุรกิจ และแจ้งรายช่ือธุรกิจที่รับท าบัญช ี   

ในการแจ้งรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญช ี
3) ผู้ประสงค์เป็นผู้ท าบัญชีต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในกรณีที่ยัง

ไม่ได้เป็นสมาชิกฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมกับการแจ้งเป็นผู้ท าบัญชีในคราวเดียวกันทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) ผู้ประสงค์เป็นผู้ท าบัญชีต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีและแนบไฟล์ (File) เอกสารหลักฐาน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) หัวข้อบริการออนไลน์ 
เมนูผู้ท าบัญชี e-Accountant คลิกระบบงานผู้ท าบัญชี(e-Accountant) ระบบแสดงเงื่อนไขการใช้ระบบงานผู้ท าบัญชี 
หากยอมรับเงื่อนไขคลิกยอมรับกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน คลิกเข้าสู่ระบบ ระบบแสดงการลงทะเบียนผู้ท าบัญชี 
คลิกแจ้งรายละเอียดการท าบัญชีครั้งแรก 

หมายเหตุ : กรณีข้อมูลและเอกสารที่ผู้แจ้งได้บันทึกในระบบมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 
ผู้แจ้งต้องท าการแก้ไขภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง ทั้งนี้        
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งกลับในวันท าการถัดไป 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (www.dbd.go.th) > บริการออนไลน์
เมนูผู้ท าบัญช ีe-Accountant > ระบบงานผู้ท าบัญช ี(e-Accountant)  
/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบตั ิ
ของผู้แจ้ง 
  

4 นาท ี กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่รับแจ้งการเป็นผู้ท าบัญช/ีแจ้งผู้ยืน่ผ่านทางอีเมล์ของ
ผู้แจ้ง 
  

1 นาท ี กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/


รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

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

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำนำม 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  ส าเนาใบส าคัญการ
เปลี่ยนช่ือตัวใช้ในกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ
สกุลใชใ้นกรณีเปลี่ยนชื่อสกุล หนังสือรับรองการเปลี่ยนค าน าหน้านาม
ใช้ในกรณีมีการเปลี่ยนค าน าหน้านาม ) 
 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หลักฐำนกำรศกึษำ (ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สงู/อนุปริญญำ/
ปริญญำทำงกำรบัญชีหรือเทียบเทำ่) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง กรณีปริญญาตรี ใช้
ปริญญาบัตรและใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)  
กรณี ปวส. ใช้ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการและใบ
ระเบียนผลการศึกษา) 
 

- 

5) 
 

ใบเสร็จรับเงินหรือใบโอนเงนิผำ่นธนำคำร (Pay in slip)  ค่ำบ ำรุง
สมำชิกหรือคำ่ขึ้นทะเบียนกบัสภำวิชำชพีบัญช ี
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง กรณีเป็นสมาชิกสภา
วิชาชีพแล้วใช้ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงสมาชิกจากสภา กรณีสมัครเป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมกับการแจ้งเป็นผู้ท าบัชีใช้ Pay in slip) 
 

- 

6) 
 

รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวก แว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำย
มำแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

7) 
 

ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่ำ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 
 

กรมการปกครอง 

 
 
 



ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำบ ำรุงสมำชิกหรือค่ำขึ้นทะเบียนกับสภำวิชำชีพบัญชีส ำหรับผู้ท ำ

บัญชีซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำในระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปีละ 
(กรณีสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมกับการแจ้งเป็นผู้ท าบัญชี
ในคราวเดียวกัน) 
 

 ค่ำธรรมเนียม 300 บาท 
  
 

2) ค่ำบ ำรุงสมำชกิหรือค่ำขึ้นทะเบียนกับสภำวิชำชีพบัญชสี ำหรบัผู้ท ำ
บัญชีซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรหีรือเทียบเทำ่ขึ้นไปปลีะ  
(กรณีสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมกับการแจ้งเป็นผู้ท าบัญชี
ในคราวเดียวกัน) 
 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ันที่ 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 านักนายกรัฐมนตร ี
(เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center 
/ Email : Fad.pacc@gmail.com  
 

 
เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 26/09/2562 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
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