
คู่มือสําหรับประชาชน : การนําส่งงบการเงินกรณีผูน้ําสง่เปน็หอการคา้/สมาคมการค้า 
หนว่ยงานท่ีให้บริการ :  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต  กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจําทุกปีไม่ว่าจะดําเนินกิจการหรือไม่ 
 สมาคมการค้าและหอการค้าต้องนํางบดุลและรายงานประจําปีที่แสดงผลการดําเนินกิจการเสนอเพ่ืออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
สมาคมการค้าและหอการค้าภายใน 120 วันนับแต่วันส้ินปีบัญชีและให้นําส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ 
 ถ้าผู้มีหน้าที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดอาจทําหนังสือขอขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลา
ย่ืนงบการเงินต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ในการย่ืนต้องดําเนินการก่อนที่จะหมดเวลาตามที่กฎหมายกําหนดโดยให้จัดส่งหนังสือ
มายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรงเพ่ืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาเหตุผลว่าสมควรจะส่ังให้ขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลา
ย่ืนงบการเงินหรือไม่ 
 การส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในปีแรกของนิติบุคคลต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกในระบบเพื่อขอรับ Username และ 
Password ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/ และนําเอกสารหลักฐานมายืนยันตัวตน  
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองข้อมูลธุรกิจช้ัน 10 หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัด                
ทั่วประเทศหรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสาขาแห่งหน่ึงแห่งใดก็ได้ทั้งน้ีหลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วหากผู้ประกอบการไม่ยืนยันการใช้งาน
ระบบผ่านเว็บไซต์ภายใน 30 วันต้องทําการลงทะเบียนใหม่ 
 
หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
            เรียบร้อยแล้ว 
 
ทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่               
จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือ
ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอหรือ            
ผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น
หลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีสํานักงานของสมาคม/หอการค้าตัง้อยู่ในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานครให้ย่ืนณสํานักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดที่สํานักงานตัง้อยู่ 
))  
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการค้า 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 38/12 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร :  0 2446 8191)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ช้ัน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหร ุเขตบางพลัดกทม. 10700 /ตดิต่อ 
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2547 4390 - 1 ,0 2547 4389 สําหรับสมาคม
การค้าและหอการค้าทีม่ีทีต่ัง้สํานักงานในกรุงเทพมหานครให้ส่งสําเนางบดุล
และสําเนารายงานประจําปีต่อสํานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจํา
กรุงเทพมหานครหรือสํานักงานทะเบียนหอการค้าประจํากรุงเทพมหานคร)) 
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ (ช้ัน 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41 , 45 โทรสาร :  0 2618 3343-4)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13  
ถนนพระราม 6 (ส่ีแยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 /ตดิต่อ 
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263))
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) 
ช้ัน 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร) /
ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร :  0 2266 5852-3)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ช้ัน G เลขที่ 222 
ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5 โทรสาร :  0 2348 3806)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ช้ัน 4 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร :  0 2143 7924)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ช้ัน 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ 10210 /ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (- ในการส่งทางไปรษณีย์ผู้ย่ืนสามารถเลือกส่งได้แบบรับประกัน 
การสูญหายส่งณที่ทาํการไปรษณีย์ไทยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ที่ทําการไปรษณีย์นนทบุรีเท่าน้ันหรือแบบลงทะเบียนตอบรับส่งได้ที่ณทีท่ําการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 



ไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ 
- ผู้ย่ืนให้แนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงผู้ย่ืนงบการเงินพร้อมผนึกดวงตรา 
ไปรษณียากรหากเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนถูกต้องจะถือว่าวันที่ไปรษณีย์
ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชียื่นงบการเงิน)) 
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่ 563 ถนนนนทบุร ี
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 /ไปรษณีย์
สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (นิตบิุคคลสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th 
>เลือกบริการออนไลน์>ระบบการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(DBD e-Filing))) 
www.dbd.go.th /เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 2 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สํานักงานพาณิชย์การค้า 
ภูเก็ต 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดเก็บภาพเอกสารเข้าระบบ 
/เจ้าหน้าที่มอบใบรับคืนให้กับผู้ตดิต่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
หนังสือนําส่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรรมการอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนําส่ง) 

- 

2) 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

งบการเงิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(การจัดส่งงบดุลต้องใหก้รรมการอย่างน้อยหน่ึงคนลงลายมือช่ือและ
ประทับตราของสมาคมหรือหอการค้า (ถ้าม)ี ไว้ในสําเนางบดุลน้ันทุกหน้า ) 

- 

4) 
 

รายงานประจําปี 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปีอนมุัติงบการเงิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีที่สมาคมการค้าและหอการค้ามีข้อความ“ได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมใหญค่รั้งใดเมื่อวันที่เดือนปีใด”อยู่ในงบดุลแล้วไม่ต้องนําส่งสําเนา
รายงานการประชุมฯ ) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) โทรศัพท์ :  Call Center 1570 

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

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต์  : http://www.moc.go.th/phuket 

(หมายเหต:ุ -) 
4) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม์ 
1) แบบนําส่งงบการเงินและแบบฟอร์มอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(หมายเหต:ุ -) 
2) คู่มือการนําส่งงบการเงิน 

(หมายเหต:ุ -) 
3) คู่มือการนําส่งงบการเงินรูปแบบ e-Filing 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหตุ 
การนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ         
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทรศัพท์ 0 2547 4376 , 0 2547 4377 , 0 2547 4390 และ 098 830 4376 หรือสายด่วน 
1570 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: - 
 


