คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยหรือเสียหำย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงพำณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ มี ห น้ ำ ที่ จั ด ท ำบั ญ ชี ที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ งบั ญ ชี ห รื อ เอกสำรที่ ต้ อ งใช้ ป ระกอบกำรลงบั ญ ชี สู ญ หำยหรื อ เสี ย หำยต้ อ งปฏิ บั ติ
ตำมประกำศกรมทะเบียนกำรค้ำเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้
ประกอบกำรลงบัญชีไว้ณสถำนที่อื่นและกำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยหรือเสียหำยพ.ศ.2543 ลงวันที่
18 ตุลำคม 2543 พร้อมด้วยหลักฐำนเอกสำรโดยยื่นต่อสำรวัตรบัญชีประจำสำนักงำนบัญชีประจำท้องที่ณสำนักงำนบัญชีประจำท้องที่ที่มี
เขตอำนำจในจังหวัดที่สำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือยื่นต่อสำรวัตรใหญ่บัญชี สำนักงำนกลำงบัญชี ณ กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ทรำบหรือควรทรำบถึงกำรสูญหำยหรือเสียหำยนั้น
หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่น คำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจ
ไว้เป็นหลักฐำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (เฉพาะกรณีที่ตั้งสานักงานใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นยื่นได้ที่
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจ))
กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีสานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
สามารถยื่นได้))
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 13 ถนนนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 547 4418 โทรสาร 02 547 4416
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 80 นำที
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ลงทะเบียน/ตรวจเอกสำร/สอบถำมข้อเท็จจริงพร้อมบันทึกถ้อยคำ
และเสนอข้อสรุปกำรพิจำรณำรับแจ้ง/
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
สำรวัตรใหญ่บัญชีหรือสำรวัตรบัญชีพิจำรณำเห็นชอบ/ส่งมอบคู่ฉบับ
แบบแจ้ง/ จัดส่งหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้กรมสรรพำกรทรำบ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
60 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

20 นำที

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
แบบแจ้งบัญชีสูญหำยหรือเสียหำย (ส.บช.2)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
ภำพถ่ำยสถำนที่เกิดเหตุกรณีบัญชีหรือเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี
เสียหำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรสูญหำย/เสียหำยจริง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)

2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำชั้น 13 ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทร. 02 547 4418 โทรสำร 02 547 4416
(หมายเหตุ: -)
โทรศัพท์: call center 1570
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์: www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์ : http://www.aecthaibiz.com/province/role.html?pv=24
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
2)

ชื่อแบบฟอร์ม
กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยหรือเสียหำย
(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบส.บช.2
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
-

เอกสำรฉบับนีด้ ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558

