คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผูท้ ำบัญชี (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) ผู้ทาบัญชีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้แล้วภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
2) ผู้ ท าบั ญ ชี ต้ อ งแจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล และแนบไฟล์ (File) เอกสารหลั ก ฐานทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) หัวข้อบริการออนไลน์ เมนูผู้ทาบัญชี e-Accountant
คลิกระบบงานผู้ทาบัญชี (e-Accountant) ระบบแสดงเงื่อนไขการใช้ระบบงานผู้ทาบัญชี หากยอมรับเงื่อนไขคลิกยอมรับ
กรอกเลขที่บัตรประจาตัว ประชาชน คลิกเข้าสู่ระบบ กรอกรหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ
หมายเหตุ : กรณีข้อมูลและเอกสารที่ผู้ทาบัญชีได้บันทึกในระบบมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ ผู้ทาบัญชีต้องทาการแก้ไขภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางอีเมล์ของ
ผู้ทาบัญชีทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งกลับในวันทาการถัดไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) > บริการออนไลน์
เมนูผู้ทาบัญชี e-Accountant > ระบบงานผู้ทาบัญชี (e-Accountant)
/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

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

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล/แจ้งตอบรับผู้ทาบัญชี
ผ่านทางอีเมล์ของผู้ทาบัญชี

ระยะเวลำ
1 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองกากับบัญชีธุรกิจ

1 นาที

กองกากับบัญชีธุรกิจ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้กรณีเปลี่ยนคานาหน้านาม/ชื่อ/นามสกุล)
2)

ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำนำม
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ใช้กรณีเปลี่ยน
คานาหน้านาม/ชื่อ/นามสกุล และ/หรือเปลี่ยนนามสกุล )

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่ำ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสานาถูกต้อง ใช้กรณีเปลี่ยนคา
นาหน้านาม/ชื่อ/นามสกุล)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

4)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)

กรมการปกครอง

5)

หลักฐำนกำรศึกษำ (ปริญญำทำงกำรบัญชีหรือเทียบเท่ำ และ
Transcript) และหลักฐำนกำรเป็นสมำชิกสภำวิชำชีพประเภท
สำมัญในปีที่แจ้งเปลี่ยนวุฒกิ ำรศึกษำ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง กรณีเปลี่ยนวุฒิ
การศึกษา)

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

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

5)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center
/ Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 26/09/2562

