
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีไว้ ณ สถำนที่อ่ืน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีอและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี  
และต้องเก็บรักษาไว้ ณสถานประกอบธุรกิจ 
 

2) ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่ประสงค์จะขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืนที่มิ ใช่    
ที่ท าการต้องปฏิบัติตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษา
บัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน และการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี       
สูญหายหรือเสียหายพ.ศ. 2543 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543 พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารต่อสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชี
ประจ าท้องที่ ณ ส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ที่มีเขตอ านาจในจังหวัดที่สถานที่ดังกล่าวข้างต้นตั้งอยู่ หรือแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชี 
ส านักงานกลางบัญชี ณ กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้   
ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่น
ค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอ
ละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 13 ถนนนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 
โทร. 02 547 4418 โทรสาร 02 547 4416 
(กรณีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 
สามารถยื่นได้) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน (เฉพาะกรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ยื่นได้ที่
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่่งเป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจ) 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 20 นาท ี
  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ตรวจค าขออนุญาตและเอกสาร/ พิจารณาอนุญาต
และลงนามในค าขอ/ ส่งมอบคู่ฉบับค าขออนุญาต  

20 นาที กองตรวจสอบบัญชี
ธุรกิจ 

 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

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

 
แบบค ำขออนุญำตเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี
ไว้ ณ สถำนที่อ่ืน (ส.บช.1) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

ส ำเนำเอกสำรส ำคัญแสดงสิทธิกำรใช้สถำนที่ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

- 

4) 
 

แผนที่โดยสังเขปและภำพถ่ำยของสถำนที่ที่ขออนุญำต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นส าเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ/เอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น13 ถนนนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

โทร. 02 547 4418 โทรสาร 02 547 4416   

2) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
  

3) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่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 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  

http://www.dbd.go.th/download/downloads/10_ac/form_sbch1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/10_ac/form_sbch1.pdf
http://www.dbd.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH


ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน (ส.บช.1) 

  

2) ตัวอย่างการกรอกแบบ ส.บช.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

mailto:Fad.pacc@gmail.com
http://www.dbd.go.th/download/downloads/10_ac/form_sbch1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/10_ac/sample_form_sbch1.pdf
http://www.info.go.th/

