
คู่มือส าหรับประชาชน : การน าส่งงบการเงินกรณีผู้น าส่งเป็นบริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจ าทุกปีไม่ว่าจะด าเนิน
กิจการหรือไม่ 
 บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้เริ่มจัดท าบัญชีนับแต่วันที่บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นได้รับการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 การยื่นงบการเงินของบริษัทจ ากัดให้ระบุในหน้างบแสดงฐานะการเงินด้วยว่างบการเงินนั้นได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เท่าใดเมื่อวันที่เดือนและปีพ.ศ. ใดไว้ด้วย 
 การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดลงลายมือชื่อในงบการเงิน
แบบส.บช.3 และแบบส.บช.3/1 (เว้นแต่งบการเงินของบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีได้จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี
และจัดท าเป็นรูปเล่มซึ่งได้พิมพ์ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจแทนบริษัทและลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือ
ชื่อรับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทไว้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อ) 
 (2) การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า 
 (3)หมายเหตุประกอบงบการเงินให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดจ านวน 
1 คนลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าสุดท้าย 
 บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดต้องน างบการเงินเสนอเพ่ืออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิด
บัญชีและจะต้องน าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
 ถ้าผู้มีหน้าที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดอาจท าหนังสือขอขยายหรือเลื่อน
ก าหนดเวลายื่นงบการเงินต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ในการยื่นต้องด าเนินการก่อนที่จะหมดเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนดโดยให้จัดส่งหนังสือมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรงเพ่ืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาเหตุผลว่า
สมควรจะสั่งให้ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลายื่นงบการเงินหรือไม่ 
 การส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในปีแรกของนิติบุคคลต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกในระบบเพ่ือขอรับ 
Username และ Password (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/และน า
เอกสารหลักฐานมายืนยันตัวตนณกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองข้อมูลธุรกิจชั้น 10 หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 
หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศหรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขาแห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ทั้งนี้
หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วหากผู้ประกอบการไม่ยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ภายใน 30 วันต้องท าการลงทะเบียน
ใหม่ 
 บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดในกรณีท่ีมีหุ้นส่วนเป็นต่างชาติหรือมีการลงทุนในต่างประเทศมีหน้าที่ต้องยื่น
แบบส.บช.3/1 ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะต้อง



มายื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไปส าหรับธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดไม่ตรงกับณวันที่ 31 ธันวาคมให้ใช้ข้อมูลงบ
แสดงฐานะการเงินภายในที่ปิดณวันที่ 31 ธันวาคมส าหรับข้อมูลที่ได้จากงบก าไรขาดทุนให้ใช้ข้อมูลทั้งปีกรอกใน
แบบส.บช.3/1 และยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมเพ่ือให้ได้ข้อมูลการลงทุนระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศเป็น
ข้อมูลในระยะเวลาเดียวกัน 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้ง
ค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเลขที่ 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้าน
ต๋อมอ าเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000 โทร 0 5448 
4370/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
00:00 - 00:00 น. 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลง
กรณ์ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลัดกทม. 10700 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร :  
0 2446 8191)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 
78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41 , 45 โทรสาร :  0 
2618 3343-4)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 



สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชา
คอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร) 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร :  
0 2276 7263)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารวรวิทย์ชั้น 
G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์แขวงสี่พระยาเขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3  
โทรสาร :  0 2266 5852-3)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิล
ทาวเวอร์ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราดแขวงบางนา 
เขตบางนากรุงเทพฯ 10260 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5  
โทรสาร :  0 2348 3806)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) 
ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2  
โทรสาร :  0 2143 7924)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 
แห่ง  (แม่สอดเมืองพัทยาหัวหินเกาะสมุย) /ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (กรณีส านักงานของสมาคม/หอการค้าตั้งอยู่ใน
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นณส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดในจังหวัดที่ส านักงานตั้งอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 



สถานที่ให้บริการ 
กองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่ 563 ถนนนนทบุรี
ต าบลบางกระสออ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000   /
ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: (- ในการส่งทางไปรษณีย์ผู้ยื่นสามารถเลือกส่งได้
แบบรับประกันการสูญหายส่งณท่ีท าการไปรษณีย์ไทยเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและที่ท าการไปรษณีย์นนทบุรีเท่านั้นหรือ
แบบลงทะเบียนตอบรับส่ได้ที่ณท่ีท าการไปรษณีย์ไทยทุกแห่ง
ทั่วประเทศ 
- ผู้ยื่นให้แนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึก
ดวงตราไปรษณียากรหากเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนถูกต้อง
จะถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชียื่นงบการเงิน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
www.dbd.go.th /เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
(หมายเหตุ: (นิติบุคคลสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์กรมฯ 
www.dbd.go.th >เลือกบริการออนไลน์>ระบบการน าส่งงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing))) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ (ชั้น 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ถนนนนทบุรีอ าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 11000 /
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2547 4390 - 1 ,0 2547 4389 
กรณีส านักงานสมาคมการค้า/หอการค้าตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ส่งส าเนางบดุลและส าเนารายงานประจ าปี
ต่อส านักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร
หรือส านักงานทะเบียนหอการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  12 นาที 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

3 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดเก็บภาพเอกสารเข้าระบบ 
/เจ้าหน้าที่มอบใบรับคืนให้กับผู้ติดต่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(หมายเหตุ: -) 

9 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

แบบน าส่งงบการเงิน (ส.บช 3) 
ฉบับจริง     2 ฉบับ 
ส าเนา        0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กองข้อมูลธุรกิจ 

2) 
 

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ฉบับจริง       1 ฉบับ 
ส าเนา          0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

งบการเงิน 
ฉบับจริง        1 ชุด 
ส าเนา           0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
ฉบับจริง       1 ชุด 
ส าเนา          0 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีที่บริษัทมหาชนจ ากัดมีความประสงค์จะยื่นบญัชีรายช่ือผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใหบ้ริษัทมหาชนจ ากัดท าหนังสือน าส่งบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือโดยกรรมการ 
ผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทและประทับตรา (ถ้าม)ี พร้อมท้ังให้ระบขุ้อความ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์จ านวน 1 ฉบับและให้กรรมการผูม้ี
อ านาจท าการแทนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ที่แผ่นข้อมูล) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
รายงานประจ าปี 
ฉบับจริง      1 ชุด 
ส าเนา         0 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีท่ีบริษัทมหาชนจ ากัดมีความประสงค์จะยื่นรายงาน
ประจ าปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทมหาชนจ ากัดท า
หนังสือน าส่งรายงานประจ าปีลงลายมือชื่อโดยกรรมการ 
ผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งให้ระบุ
ข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 ฉบับ
และให้กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ที่แผ่นข้อมูล) 

- 

6) 
 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีอนุมัติงบการเงิน 
ฉบับจริง      1 ชุด 
ส าเนา         0 ชุด 
หมายเหตุ(เฉพาะบริษัทมหาชน) 

- 

7) 
 

แบบน าส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ 
(ส.บช.3/1) 
ฉบับจริง      1 ฉบับ 
ส าเนา         0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือมีการลงทุนใน
ต่างประเทศ) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) โทรศัพท์ :  Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -) 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

3) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อมอ าเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0 
5448 4370 
(หมายเหตุ: -) 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
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 
 
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)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบน าส่งงบการเงินและแบบฟอร์มอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
(หมายเหตุ: -) 

2) คู่มือการน าส่งงบการเงิน 
(หมายเหตุ: -) 

3) คู่มือการน าส่งงบการเงินรูปแบบ e-Filing 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลธุรกิจกองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทรศัพท์ 0 2547 4376 , 0 2547 4377 , 0 2547 4390 และ 098 
830 4376 หรือสายด่วน 1570 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน:การน าส่งงบการเงินกรณีผู้น าส่งเป็นบริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 
     1)พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 
      2)พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัดบริษัทจ ากัดสมาคมและมูลนิธิ
พ.ศ. 2499 
      3)พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 
      4)พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ.2535 
      5)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องแนวทางปฏิบัติในการส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2557 ของผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีการส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทมหาชนจ ากัดการส่งงบดุลและรายงานประจ าปีของสมาคม
การค้าและหอการค้ารอบปีบัญชี 2557 
     6)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินพ.ศ. 2558 
 
ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทพ.ศ.2554 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 2,531 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 184,803 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 1,245 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 28/07/2015 13:20 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 11/07/2559 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


