
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเก็บรักษำบัญชแีละเอกสำรทีต่้องใช้ประกอบกำรลงบัญชไีว้ ณ สถำนที่อื่น (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1 ) ผู้มีหน้าที่จดัท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทีต่้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
นับแต่วันปิดบัญชี และต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบธุรกิจ 

2 ) ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่ประสงค์จะขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไ ว้       
ณ สถานที่อื่นที่มิใช่ที่ท าการต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายและเสียหาย และการส่งมอบ
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการช าระบัญชี) ทางอิเล็กทรอนิกส์       
(e-Permit) พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ : การยื่นขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Permit) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้   
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะส่งค าขอคืน โดยระบบจะแจ้งไปทาง e-mail เพื่อให้ธุรกิจแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องและส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้ว ธุรกิจสามารถเข้าไปพิมพ์เอกสาร การขอ
อนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น โดยระบบจะระบุวันที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบไว้ด้วย 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ยื่นผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  งานการอนุญาต 
(e-Permit) 
/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 20 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารผ่านระบบ e-Permit 
  

5 นาท ี
 

กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
พิจารณาอนุญาต/แจ้งผลการพิจารณาทาง e-Mail 
 

15 นาท ี กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

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


รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) 
 

เอกสำรส ำคัญแสดงสิทธิกำรใช้สถำนที ่
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เช่น สัญญาเช่าสถานที่ หรือหนงัสือให้ความยินยอมใช้
สถานที)่ 
 

- 

2) 
 

แผนที่โดยสังเขป และภำพถ่ำยสถำนที่ทีข่ออนุญำตจัดเก็บบัญชีและ
เอกสำรประกอบกำรลงบัญชี 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส่วนส่งเสริมพฒันาวิชาชีพบัญชี กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 13 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุร ี
 โทร. 02 547 4408   โทรสาร 02 547 5977 
 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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  
 

 
 

http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com


แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการใช้งาระบบการให้บริการงานการอนุญาตและรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เรื่อง 

การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญช ี
(ลิงค์คู่มือใชง้าน http://epermit.dbd.go.th/DBD-ePermit/resources/manual/manual_ePermit.pdf) 
 

2) เอกสารประกอบค าขอที่ก าหนดในการย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-permit) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 26/09/2562 

http://epermit.dbd.go.th/DBD-ePermit/
http://epermit.dbd.go.th/DBD-ePermit/
http://epermit.dbd.go.th/DBD-ePermit/resources/manual/manual_ePermit.pdf
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http://www.info.go.th/

