คู่มือสำหรับประชำชน : กำรส่งมอบบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีกรณีเลิกประกอบธุรกิจ
ตำมมำตรำ 17
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงพำณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) ผู้มี หน้ ำที่ จัดท ำบั ญ ชีที่ เลิกประกอบธุรกิจโดยมิ ได้มีก ำรชำระบั ญ ชีจะต้ องส่งมอบบัญ ชีและเอกสำรที่ต้ องใช้ป ระกอบกำรลงบัญ ชี
แก่สำรวัตรใหญ่บัญชีหรือสำรวัตรบัญชีได้แก่
(1) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทสไทย
(2) กิจกำรร่วมค้ำตำมประมวลรัษฎำกร
(3) บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ
- เป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ำยผู้มีไว้เพื่อจำหน่ำยผู้นำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือผูส้ ่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำประเภทแถบเสียงเพลง
แถบวีดีทศั น์และแผ่นซีดี
- ประกอบธุรกิจโรงงำนแปรสภำพแกะสลักและกำรทำหัตถกรรมจำกงำช้ำงกำรค้ำปลีกกำรค้ำส่งงำช้ำงและผลิตภัณฑ์จำกงำช้ำง
2) ผู้มีหน้ำที่จัดทำบัญชีที่เลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆโดยมิได้มีกำรชำระบัญชีต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญ ชีพ .ศ. 2543
มำตรำ 17 โดยให้ส่งมอบบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีแก่สำรวัตรบัญชีประจำสำนักงำนบัญชีประจำท้องที่ณสำนักงำน
บัญชีประจำท้องที่ที่มีเขตอำนำจในจังหวัดที่สำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือยื่นต่อสำรวัตรใหญ่บัญชีสำนักงำนกลำงบัญชีณกองตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจและต้องเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำร
ลงบัญชีดังกล่ำวไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปี
3) ในกรณีที่นิติบุคคลต่ำงด้ำวและกิจกำรร่วมค้ำจดเลิกกิจกำรโดยไม่ชำระบัญชีให้มำติดต่อขอรับแบบฟอร์มตัวอย่ำงหนังสือแจ้งกำรส่ง
มอบบั ญ ชี ไ ด้ ที่ ก องตรวจสอบบั ญ ชี ธุ ร กิ จ กรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ ชั้ น 13 ถนนนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี โ ทร. 02 547 4418
หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจ
ไว้เป็นหลักฐำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (เฉพาะกรณีที่ตั้งสานักงานใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นยื่นได้ที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจ))
กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

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

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือตั้งอยู่ใน
ต่างจังหวัดสามารถยื่นได้))
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 13 ถนนนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 547 4418 โทรสาร 02 547 4416/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 50 นำที
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ลงทะเบียนและตรวจสอบ/ รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
สำรวัตรใหญ่บญ
ั ชีหรือสำรวัตรบัญชีพิจำรณำเห็นชอบ/แจ้งผล
กำรพิจำรณำให้ผยู้ ื่นคำขอทรำบ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
40 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

10 นำที

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือแจ้งกำรส่งมอบบัญชี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
แบบฟอร์มกำรรับฝำกบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุแบบรำยละเอียดบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

5)

6)

หนังสือให้ควำมยินยอมใช้สถำนที่หรือสัญญำเช่ำเก็บรักษำบัญชีและ
เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ-

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มตัวอย่ำงหนังสือแจ้งกำรส่งมอบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
รำยละเอียดแนบบัญชีและเอกสำร
(หมายเหตุ: -)
หนังสือให้ควำมยินยอมใช้สถำนที่
(หมายเหตุ: -)
หนังสือมอบอำนำจ
(หมายเหตุ: -)
แนวทำงกำรจัดทำหนังสือแจ้งกำรส่งมอบบัญชี
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
-

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

