-1มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัย 23 จังหวัด ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
กิจกรรม
1. อานวยความสะดวกการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจากัด
วิธีดาเนินการ
1.1 ห้างหุ้นส่วนบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ในจังหวัดที่
ประสบวาตภัย ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางชั้น 4
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้า
1.2 ข้าราชการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน เป็นผู้พิจารณาคาขอ
จดทะเบียน โดยให้ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน
กลาง เป็นนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียน
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน จัดเก็บเป็นรายได้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
1.4 กองธุรกิจการค้าภูมิภาค ส่งคาขอจดทะเบียนให้สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนบริษัทจากัดมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1 มกราคม – 31 มกราคม 2562 กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
กองทะเบียนธุรกิจ
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและ
ธุรกิจพิเศษ

2. ขยายระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจากัดที่ครบ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2562 กองทะเบียนธุรกิจ
กาหนดยื่นในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
2562 และการส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ครบกาหนดส่งระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 มกราคม 2562
วิธีดาเนินการ
2.1 เมื่อเหตุวาตภัยได้สิ้นสุดลง ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นหนังสือขอ
ขยายเวลาต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
ภายใน 15 วัน
2.2 นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จะพิจารณาอนุญาตขยายเวลาให้
ตามความเหมาะสมและจาเป็น

หมายเหตุ
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3. ขยายเวลาการยื่นงบการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นงบ
การเงินรอบปีบัญชี 2561 และรอบปีบัญชี 2562
ที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกาหนด ด้วยเหตุวาตภัยระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
- รอบปีบัญชี ส.ค.61 สิ้นสุดการนาส่งงบภายใน 31 ม.ค.62
- รอบปีบัญชี ก.ย.61 สิ้นสุดการนาส่งงบภายใน 28 ก.พ.62
- รอบปีบัญชี ต.ค.61 สิ้นสุดการนาส่งงบภายใน 31 มี.ค.62
- รอบปีบัญชี พ.ย.61 สิ้นสุดการนาส่งงบภายใน 30 เม.ย.62
- รอบปีบัญชี ธ.ค.61 สิ้นสุดการนาส่งงบภายใน 31 พ.ค.62
- รอบปีบัญชี ม.ค.62 สิ้นสุดการนาส่งงบภายใน 30 มิ.ย.62
ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาการนาส่งงบการเงินแต่ละรอบดังกล่าว
ออกไปอีก 1 เดือน

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองข้อมูลธุรกิจและ
สานักงานพาณิชย์จังหวัด

หมายเหตุ
ระบบจะรับงบการเงินที่
อยู่ในเขตวาตภัยอัตโนมัติ
และจะรายงานผล
เพื่อไม่ต้องนาไปสู่การ
เปรียบเทียบปรับต่อไป
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การดาเนินการของธุรกิจ
4. บั ญ ชี แ ละ/หรื อ เอกสารที่ ต้ อ งใช้ 4.1 ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีต้องแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบห้าวัน
ประกอบการลงบั ญ ชี สู ญ หายหรื อ นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น โดยให้ยื่นคาขอผ่านทางเว็บไซต์
เสียหาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าไปที่ http://www.dbd.go.th/ บริการออนไลน์ / งานการอนุญาต
(e-Permit)
4.2 เอกสารประกอบการแจ้งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ
เสียหาย (ส.บช.2)
4.2.1 หลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
- สาเนา ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็น นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดา)
- สาเนาเอกสารการขอมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณี เป็นกิจการร่วมค้าฯ)
- อื่นๆ
4.2.2 ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (กรณี บัญชี และ/หรือ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
การลงบัญชีเสียหาย)
4.2.3 หลักฐานอื่น ที่แสดงได้ว่ามีการ สูญหาย / เสียหาย จริง เช่น ใบแจ้งความ
จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
4.2.4 อื่นๆ
ทั้งนี้ เอกสารประกอบคาขอทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)

นโยบายในการช่วยเหลือ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า มี น โยบาย
ผ่อนปรนในการแจ้งบัญชีหรือเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหาย
หรื อ เสี ย หา ยให้ แก่ ธุ รกิ จที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากวาตภัยออกไปอีก 15 วัน
นับแต่เหตุวาตภัยได้สิ้นสุดลง
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การลงรายการในสมุดบัญชี
5. การจั ด ท าบั ญ ชี ส าหรั บ กิ จ การที่ 5.1 การลงรายการใน
ได้ รั บ ผลกระทบจาก วาตภั ย กรณี
- สมุดรายวันขาย
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
- สมุดรายวันซื้อ
สูญหายหรือเสียหาย
- สมุดรายวันเงินสดรับ
(ต้องแจ้งถึงการสูญหายหรือเสียหายต่อ
- สมุดรายวันเงินสดจ่าย
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้ว)
5.2 การลงรายการปรับปรุงบัญชี (ในสมุดรายวันทั่วไป)

5.3 การลงบัญชีสินทรัพย์
5.3.1 เงินฝากธนาคาร

แนวทางการจัดทาบัญชี
5.1 ใช้ยอดรายได้จากแบบ ภพ. 30 ที่คัดหลั กฐานจาก
กรมสรรพากรประกอบ โดยลงเป็ น รายการเงิ น สดหรื อ
เงินฝากธนาคารแล้วแต่ข้อเท็จจริงแต่ละกรณี

5.2 บันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจา เช่น ปรับปรุงค่าเสื่อม
ราคา บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
หรือสัญญาเช่าโดยดูจากสาเนาสัญญาเงินกู้กับธนาคาร

5.3.1 ลงบัญชีให้ตรงกับใบแจ้งยอดของธนาคาร

5.3.2 ลูกหนี้การค้า

5.3.2 บันทึกลูกหนี้ โดยสารวจข้อเท็จจริงจากลูกหนี้การค้าที่มี
การติดต่อกันเป็นประจา

5.3.3 สินค้าคงเหลือ

5.3.3 บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดยถือเป็นผลขาดทุนจาก
วาตภัยหากข้อเท็จจริงนั้นพบว่าสินค้าสูญหายหรือเสียหาย
5.3.4 บันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิมเหมือนปีที่แล้ ว เว้น แต่
มีการซื้อที่ดินหรือพัฒนาที่ดินเพิ่มให้ใช้หลักฐานข้อเท็จจริง
ที่เป็นอยู่

5.3.4 ที่ดิน
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การลงรายการในสมุดบัญชี
แนวทางการจัดทาบัญชี
5.3.5 อาคาร เฟอร์ นิเจอร์ เครื่อ งมือ เครื่ องใช้ หรื ออุป กรณ์ 5.3.5 บันทึกบัญชีโดย
ตกแต่งหรือติดตั้ง
(1) ให้ ยกยอดมาจากปีที่ แล้ ว และคิ ดค่ าเสื่ อมราคา
ปี ปั จ จุ บั น หลั ง จากนั้ น ให้ บั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ สี ย หายเป็ น
ผลขาดทุนจากวาตภัย
(2) ในการลงบัญชีธุรกิจจะต้องคานึงถึงข้อเท็จจริง
ของผลเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นให้ ม ากที่สุ ด เช่ น อาคารเสี ยหาย
ทั้งหมด หรือเสียหายบางส่วน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลเสียหาย
ของแต่ละธุรกิจอาจไม่เท่ากัน
5.4 บัญชีหนี้สิน
5.4.1 เงินกู้ยืมเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร
5.4.1 บันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายทุกเดือน
โดยดูจากสาเนาสัญญากู้กับธนาคาร
5.4.2 เจ้าหนี้การค้า

5.4.2 บั น ทึ ก บั ญ ชี เ จ้ า หนี้ ก ารค้ า โดยขอหลั ก ฐานจาก
เจ้าหนี้เพื่อประกอบการลงบัญชี

5.4.3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5.4.3 ปรับปรุงบัญชีโดยใช้
- ใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปา/ค่าไฟฟ้า
- เงินเดือนพนักงาน
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าประกันสังคม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีภาระต้องจ่าย
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การลงรายการในสมุดบัญชี
5.5 การลงบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

5.6 รายได้จากการชดเชยค่าเสียหาย

5.7 ค่าใช้จ่ายประจา เช่น
- บัญชีเงินเดือน
- ค่าไฟฟ้า/น้าประปา/
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แนวทางการจัดทาบัญชี
5.5 ใช้ ร ายงานจากงบการเงิ น ปี ที่ แ ล้ ว เป็ น หลั ก โดย
ปรับปรุงกับรายการเพิ่มทุน หรือลดทุนที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน
(ถ้ามี)
5.6 การชดเชยค่าเสี ยหายทุกประเภทที่ธุ รกิจได้รับจาก
บริษัทประกันภัยให้ถือเป็นรายได้จากการชดเชยค่าเสียหาย
5.7 ให้ ล งบั ญ ชี ต ามหลั ก ฐานที่ คั ด ได้ จ ากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น
- สานักงานประกันสังคม
- การไฟฟ้า/การประปา
- องค์การโทรศัพท์ เป็นต้น

5.8 การจัดประเภทรายการผลขาดทุน และรายได้จากการชดเชย 5.8 ผลขาดทุ น จากวาตภั ย และรายได้ จ ากการชดเชย
ค่าเสียหาย
ค่าเสียหาย ต้องแสดงยอดสุทธิ
5.9 กรณีที่ปีถัดไปพบรายการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังที่ได้ปิด 5.9 จะต้องนามาปรั บปรุงกับบัญชีกาไรหรือขาดทุน สะสม
บัญชีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้หรือค่าใช้จ่าย สินทรัพย์หรือหนี้สิน ย้อนหลัง หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติยอมรับ

