
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มท าบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบสิบสอง
เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อนหากประสงค์ที่จะเปลี่ยนรอบปีบัญชีต้องขออนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี 
 
  2. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหากประสงค์จะเปลี่ยนรอบปีบัญชีให้แตกต่างไปจากเดิมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
บัญชีพ.ศ. 2543 มาตรา 10 โดยยื่นค าขอตามแบบส. บช.4 พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารต่อสารวัตรบัญชีประจ าส านักงาน
บัญชีประจ าท้องที่ณส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ท่ีมีเขตอ านาจในจังหวัดที่ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือต่อสารวัตรใหญ่
บัญชีณส านักงานกลางบัญชีกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
  หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเลขท่ี 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้าน
ต๋อมอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยาโทร.054-484370 โทรสาร.054-
484327/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

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

สถานที่ให้บริการ 
payaow@dbd.go.th/อีเมล์ 
(หมายเหตุ: -) 

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



สถานที่ให้บริการ 
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 13 ถนน
นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโทร. 02 547 4418 โทรสาร 02 547 
4416/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (กรณีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ
ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดสามารถยื่นได้)) 

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

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (เฉพาะกรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
จังหวัดนั้นยื่นได้ท่ีส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งเป็น
สถานที่ตั้งของธุรกิจ  )) 

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

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจค าขอและเอกสาร/ พิจารณาอนุญาตและ    
ลงนามในค าขอ/ ส่งมอบคู่ฉบับค าขออนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

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

1) 
 

แบบค าขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี (ส.บช.4) 
ฉบับจริง  2  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

4) 
 

ส าเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทหรือส าเนาข้อบังคับบริษัท 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

5) 
 

ส าเนาแบบน าส่งงบการเงิน(ส.บช.3) ครั้งสุดท้ายก่อนการขอ
อนุญาต 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือที่กรมสรรพากรอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี(ถ้าม)ี 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม   0 บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเลขที่  97  หมู่ที่ 11   ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา        โทร. 
054-484370   โทรสาร.054484327 
(หมายเหตุ: -) 

2) Email:payaow@dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

3) ติดต่อด้วยตนเองณกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 13 ถนนนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโทร. 
02 547 4418  โทรสาร 02 547 4416  (หมายเหตุ: -) 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
4) โทรศัพท์: call center 1570 

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

(หมายเหตุ: -) 
6) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 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 
 
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) การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี 
(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกแบบส.บช.4 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ - 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน  :  การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน  :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
  1) พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 
ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  :  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  : 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 7 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 16 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 5 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : ส าเนาคู่มือประชาชน 20/08/2015 16:06 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 


