
การยื่นงบดุล ประจ าปี 2565
ส าหรับสมาคมการค้า/หอการค้า

การขอรับ Username และ Password 
ผู้ขอใช้บริการ

สมาคมการค้าหรือหอการค้า ที่สมัครขอรับ Username และ Password แล้ว 
สามารถใช้ Username และ Password แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับ
ในงบดุล ส าเนารายงานประจ าปี ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ และแบบ ส.ห. 

(ตัวอย่าง แบบ ส.ห.) 

กรณีที่ยังไม่มี Username และ Password ให้ยื่นค าขอได้ที่
• กองข้อมูลธุรกิจ (สนามบินน  า)
• ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6
• ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

กรณีที่ยังไม่มี Username และ Password

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

เอกสาร-หลักฐานประกอบค าขอ
1. แบบค าขอรับ Username และ Password
2. หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ User และ Password เพื่อย่ืนงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. กรณีกรรมการหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนสมาคมการค้าหรือหอการค้ายื่นค าขอด้วยตนเอง              

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ        

ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอ านาจแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน                   
ของผู้มอบอ านาจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

สแกนเพื่ออ่านประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2564
และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2564

ติดต่อสอบถาม : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5474377 , 02-5474390-91 , 02-5475978 และ 02-5474385
E-mail : efiling.training@gmail.com

Line ID : @sxw0580y Facebook : DBD BIT

ติดต่อเรา



การยื่นงบดุลและงบรายรับรายจ่าย สมาคมการค้า/หอการค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ประจ าป ี2565

การเข้าใช้งาน
ระบบ DBD e-Filing

การดาวนโ์หลด
ไฟลง์บการเงิน

การเตรียม
ข้อมูลเพื่อ

กรอกงบการเงิน

การน าส่ง
และตรวจสอบ
ผลการน าส่ง
งบการเงิน

หมายเหตุ : การดาวน์โหลด XBRL in Excel (V.2.0) ใช้ได้ตอ่ 1 สมาคมการค้า/หอการค้าเท่านั้น 

(1) เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

(1) เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกจิการค้า www.dbd.go.th
เลือกเมนู “บรกิารออนไลน์”
เลือก “ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอนิเทอร์เน็ต”

(2) เข้าสู่ระบบ DBD e-Filing

การเข้าใช้งาน01

(2) เข้าสูร่ะบบ DBD e-Filing
กรอกเลขทะเบยีนและรหัสผ่าน (ตามที่ไดส้มัครหรือจดทะเบยีนไว้) 
คลิก “LOG IN”
เลือกเมนู “เตรียมขอ้มูลงบการเงิน” 
เลือก “เตรยีมข้อมูลแบบ Offline”
คลิกเมนู “Download ไฟล ์Excel งบการเงิน V.2.0”

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


(3) เลือก “ขั้นตอนที่ 2 “ดาวน์โหลด DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0”

(3) เลอืก “ขัน้ตอนที่ 2 “ดาวนโ์หลด DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0”                 
คลิก “Download”

หมายเหตุ : ไฟล ์DBD XBRL in Excel (V.2.0) ใช้ไดเ้ฉพาะนิติบุคคล 1 รายเทา่น้ัน
หากประสงคก์รอกงบการเงินนิติบุคคลรายใหม่ ให้ Log in เข้าระบบใหม่ดว้ย 
Username & Password ของนิติบุคคลน้ัน

(1) กรอกรายละเอียดเพื่อ Download File งบการเงิน

การ Download File เพื่อกรอกงบการเงิน02

(1) กรอกรอบระยะเวลางวดปัจจุบัน (ปี พ.ศ.) เช่น รอบสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 ให้กรอก               
วันที่เริ่มต้น 01/01/2564 ถึง 31/12/2564 (ระบบจะขึ้นวันท่ีงวดกอ่นให้อัตโนมัต)ิ

เลือกรหัสรายการทางบัญชี “TFRS_TA
เลือกรายการต่างๆ ตามงบการเงินที่จะยื่น (ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ นิติบุคคล

สามารถแก้ไขได)้



(2) คลิก “Download” ระบบจะแสดงข้อมูลเพือ่ยืนยันอีกครัง้

(2) คลิก “Download” ระบบจะแสดงขอ้มูลเพื่อยืนยันอีกครั้ง                  
คลิก       ขอยืนยันวา่ได้ตรวจสอบการเลอืกรูปแบบรายงานงบการเงินถูกต้องแลว้

หากตอ้งการกลับไปแก้ไขรูปแบบรายงานงบการเงิน กรุณากดปุม่ ยกเลิก

(3) ระบบจะดาวนโ์หลดไฟลเ์ป็น “ไฟล์.Zip” ไว้ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่จัดเก็บเฉพาะเครื่องนั้นๆ 
ตัวอย่างเชน่ หน้า Desktop , ไฟลใ์น My Computer (Download) เป็นต้น

(4) คลิก        ที่ไฟล์ดาวน์โหลด .Zip

(4) คลิก        ที่ไฟลด์าวนโ์หลด .Zip
คลิก “Show in folder” (แสดงใน โฟลเดอร์) ระบบจะแสดงที่จัดเก็บการดาวน์โหลด 

เพื่อความสะดวกในการท างานให้  ย้าย/คัดลอก ไฟล์.Zip ไว้หนา้จอคอมพิวเตอร์ Desktop

(5) คลิก “ขวา” ไฟล์ .Zip >> เลือก Extract to ……….” เพื่อเปิดไฟลใ์หม่ส าหรับกรอกงบการเงิน                  
ระบบจะแสดงไฟล์ Excel ส าหรับกรอกงบการเงิน และ ไฟล์ Java Builder เพื่อไว้ส าหรับ

แปลงข้อมูลตัวเลขในงบการเงนิ

(5) Extract ไฟล์ .Zip ออก



การกรอกงบการเงิน03

(1) ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล ์Excel ที่ดาวนโ์หลด
คลิก “Enable Editing” (เปิดใช้งานเพื่อแก้ไข)
คลิก “Enable Content” (เปิดใช้งานในเนือ้หา)

(1) ดับเบิ้ลคลิกเปดิไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด

(2) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบถว้น ทุกแผ่นงาน (ยกเวน้ Sheet Navigator และ  Sheet 
110000 ไม่ต้องกรอก) เน่ืองจากเป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่ดาวนโ์หลด                

(2) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบถ้วน

(3) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบทกุงบ

(3) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบทุกงบ(หากไม่ปรากฏตัวเลขปีก่อนให้กรอกปีเปรียบเทียบดว้ย)
กด “Save” (บันทกึ)
คลิกเมนู ปุม่ “Add ins”(มุมบนขวา)
คลิกเลอืก “เครื่องมือ XBRL in Excel”
คลิก “แปลงขอ้มูลเป็นไฟล์ XBRL 
ระบบจะแสดงขอ้ความเพื่อให้ตรวจสอบ
การกรอกหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในชอ่ง(Note) หากกรอกเรียบรอ้ย
คลิก “Yes”
ระบบจะแปลงข้อมูลเป็นไฟล์.Zip
คลิก “OK”



การน าส่งและตรวจสอบผล04

(1) Log in เข้าระบบ DBD e-Filing

(1) Log in เข้าระบบ DBD e-Filing
คลิก “น าสง่งบการเงิน”
คลิก “สง่งบการเงิน” 
กรอกข้อมูลน าสง่ให้ครบถว้น

(2) เลือกน าส่งงบการเงนิโดยใช้ “ไฟล์ .Zip” 

(2) เลือกน าสง่งบการเงนิโดยใช้ “ไฟล ์.Zip” จากการแปลงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแลว้                

(3) แนบเอกสารไฟล ์.PDF มีดังนี ้     
1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน*
3. ส าเนารายงานประจ าป*ี

(3) เอกสารแนบให้สแกนไฟล์เป็น .PDF สีขาวด า เท่านั้น 



(4) คลิก       ข้าพเจ้าขอรับรอง......

(4) คลิก       ขา้พเจ้าขอรับรอง......
คลิก “คลิกน าส่ง” (ระบบแสดงผลการน าสง่ส าเร็จ)
คลิก “พิมพ์ใบน าสง่”
คลิก “พิมพ์” 

(5)  คลิก “ประวัตกิารน าสง่และพมิพ์แบบ/เอกสาร” เพื่อตรวจสอบสถานะส่งงบ      
สถานะจะปรากฏ “อนุมัติ” สามารถพิมพ์ใบน าส่งงบการเงิน แบบ ส.ห.

(5)  คลิก “ประวัตกิารน าส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร”


