
  แบบ ส.บช. 2 

 
 
 
 
 

 
 เขียนที่___________________________ 

 วันที่_____________________________ 

 ขาพเจา _____________________________________อายุ ________ ป  อาชีพ _______________________________  

อยูบานเลขที่ _______ หมูที่ ______ตรอก/ซอย ________________ถนน __________________ แขวง/ตําบล_________________  

เขต/อําเภอ ___________________ จังหวัด ___________________โทร. ________________________รหัสไปรษณีย __________  

เปน  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการ  ผูจัดการ  เจาของ  ผูรับมอบอํานาจ 

ของ ________________________________________________________ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ________________________  

สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี________ หมูที่ ____ ตรอก/ซอย___________ถนน __________________ แขวง/ตําบล_________________  

เขต/อําเภอ ___________________ จังหวัด ___________________โทร. ________________________รหัสไปรษณีย __________  

กิจการประกอบธุรกิจ______________________________________________________________________________________  

 

 ขอแจงตอสารวัตรใหญบัญชี หรือสารวัตรบัญชีวาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่  สูญหาย  เสียหาย 

  บัญชีต้ังแตวันที่ ___________________________________ถึงวันที่ ____________________________________  
 จํานวน________ ป_________เดือน _______ วัน ไดแก 
 1. บัญชี ___________________________________   2. _______________________________________  
 3.________________________________________  4. _______________________________________  
 5.________________________________________  6. _______________________________________  

  เอกสารประกอบการลงบัญชีต้ังแตวันที่ __________________________ ถึงวันที่ ___________________________  
 จํานวน________ ป_________เดือน _______ วัน ไดแก 
 1.________________________________________   2. _________________________________________  
 3. _______________________________________  4. _________________________________________  
 5. _______________________________________  6. _________________________________________  

กรณีบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายมีรายละเอียดมากกวาที่ระบุไวขางตน 
ใหจัดทําเปนรายละเอียดแนบ 

แบบแจงบญัชีหรือเอกสารประกอบการลงบญัชีสญูหายหรือเสียหาย 
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2. สถานที่จัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามขอ 1 ขณะเกิด  สูญหาย   เสียหาย  

ไดจัดเก็บไว ณ เลขท่ี ______________ หมูที่ ____ ตรอก/ซอย__________________ถนน____________________   

แขวง/ตําบล _______________________ เขต/อําเภอ ____________________ จังหวัด______________________   

รหัสไปรษณีย ____________________  

มีความเกี่ยวของกันคือเปน  สถานที่ทําการ/สํานักงานแหงใหญ  สถานที่ที่ใชเปนที่ทํางานเปนประจํา 

   สถานที่ใชเปนที่ทําการผลิต หรือเก็บสินคาเปนประจํา 

   สํานักงานบริการรับทําบัญชี  ธุรกิจบริการรับฝากบัญชี 

   อ่ืน ๆ (ระบุ) ______________________________________________________  

3. สาเหตุที่บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี    สูญหาย   เสียหาย 

เนื่องจาก ___________________________________________________________________________________  

4. หลักฐานหรือขอเท็จจริงที่แสดงวาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายจริง (ถามี)  

ระบุ _______________________________________________________________________________________  

5. บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามขอ 1 ได     สูญหาย   เสียหาย 

เมื่อวันที่ _________________________________ และขาพเจาไดรับทราบเมื่อวันที่ __________________________  

6. เหตุผลที่แจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีลาชา ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

เปนเพราะ___________________________________________________________________________________  

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบเอกสาร 

หลักฐานประกอบการพิจารณาปรากฏตามรายละเอียดดานหลังแบบแจงการสูญหาย/เสียหายนี้แลว 

 ลงชื่อ___________________________________ผูแจง 
 (                                                       ) 
 หุนสวนผูจัดการ/กรรมการ/ผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ ________________________________ ตําแหนง __________________________________  

ไดรับแจงขอความตามความประสงคผูแจงไวแลว จึงบันทึกไว 

  (ลงชื่อ)___________________________________ผูรับแจง 

  (                                                         ) 

 พนักงานเจาหนาที่ 
 วันที่______/_______/_______ 



 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอแจงบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหาย 

 

1. สําเนาหลักฐานของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ดังนี้ 
o สําเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล 
o สําเนาทะเบียนพาณิชย กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือ

บุคคลธรรมดา 
o สําเนาการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร กรณีเปนกจิการรวมคา 

2. ภาพถายสถานที่เกิดเหตุ กรณีบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีเสียหาย 
3. หลักฐานที่แสดงไดวามีการสูญหาย/เสียหายจริง 
4. หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรครบถวนพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ กรณี

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบหมายใหผูอ่ืนทําการแทน 
 

สําเนาเอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับจะตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจทํา
การแทนนิติบคุคลพรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) หรือโดยผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี 

 

คําแนะนํา 

ใชแบบแจงบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหาย (แบบ ส.บช.2) 
- กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ชุด 
- สวนภูมิภาค จํานวน 3 ชุด 
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