
         มาตรการบรรเทาความเดอืดรอนผูประสบอทุกภัย 19 จังหวัด ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคาใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560  

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

1. อํานวยความสะดวกการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทจํากัด  

วิธีดําเนินการ 

   1.1 หางหุนสวนบริษัทจํากัดที่มสีํานักงานแหงใหญในจงัหวัดที่ประสบ

อุทกภัย ย่ืนจดทะเบียนไดทีส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ช้ัน 4 กรมพฒันา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สนามบินนํ้า 

   1.2 ขาราชการกองธุรกิจการคาภูมิภาค เปนผูพิจารณาคําขอจด

ทะเบียน โดยใหขาราชการที่ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยนายทะเบียนกลาง 

รวมทั้งผูรกัษาราชการแทน หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนขาราชการดังกลาว 

เปนนายทะเบียนผูรับจดทะเบียน 

   1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียน จัดเกบ็เปนรายไดกรมพฒันาธุรกิจ

การคา 

   1.4 กองธุรกจิการคาภูมิภาค สงคําขอจดทะเบียนใหสํานักงานพาณิชย

จังหวัดทีห่างหุนสวนบริษัทมีสํานักงานแหงใหญต้ังอยู 
 

 

 

 

1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

กองทะเบียนธุรกิจ 

กองธุรกจิการคาภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

2. ขยายเวลาการย่ืนงบการเงินใหแกผูประกอบการที่มหีนาที่

ย่ืนงบการเงินรอบปบัญชี 2559 ที่ไมสามารถย่ืนไดทันตามที่

กฎหมายกําหนด ในชวงที่มีอุทกภัยระหวาง วันที่ 1 

พฤศจิกายน  2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

- รอบปบัญชี พ.ค.60 สิ้นสุดการนําสงงบภายใน 31 ต.ค.60  

- รอบปบัญชี มิ.ย.60 สิ้นสุดการนําสงงบภายใน 30 พ.ย.60  

- รอบปบัญชี ก.ค.60 สิ้นสุดการนําสงงบภายใน 31 ธ.ค.60  

 
3. ผอนผันระยะเวลาการย่ืนจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท

จํากัดที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในชวงระหวางวันที่       

1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม  2560  

 วิธีดําเนินการ 

   3.1 เมื่อนํ้าลดเขาสูภาวะปกติแลวใหผูขอจดทะเบียนย่ืน

หนังสือขอขยายเวลาตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจงัหวัด  

ที่รับผิดชอบภายใน 15 วัน 

   3.2 นายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด จะพิจารณา

อนุญาตขยายเวลาใหตามความเหมาะสมและจําเปน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 

 

 
กองขอมลูธุรกจิและ 
สํานักงานพาณิชยจงัหวัด 
 
 
 
 
 

 
 

 

กองทะเบียนธุรกิจ 

สํานักงานพาณิชยจงัหวัด  

 
ระบบจะรับงบการเงินที่อยู
ในเขตอุทกภัยอัตโนมัติ
และจะรายงานผลเพื่อ   
ไมตองนําไปสูการ
เปรียบเทียบปรบัตอไป 

 

 



กรณี การดําเนินการของธุรกิจ นโยบายในการชวยเหลือ 

4. บัญชีและ/หรือ เอกสารท่ีตองใช

ประกอบการลงบัญชสีูญหายหรือ

เสียหาย 

4.1  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองแจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายน้ัน โดยใหย่ืนคําขอผานทางเว็บไซต

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เขาไปที่   http://www.dbd.go.th/ บริการออนไลน / งานการอนุญาต 

(e-Permit)   

4.2 เอกสารประกอบการแจงบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสญูหายหรือ

เสียหาย (ส.บช.2) 

 4.2.1 หลักฐานของผูมีหนาทีจ่ัดทําบัญชี  

  - สําเนา ใบทะเบียนพาณิชย (กรณีเปน นิติบุคคลตางประเทศที่ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย  หรือบุคคลธรรมดา) 

 - สาํเนาเอกสารการขอมเีลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (กรณี เปนกิจการรวมคาฯ) 

 - อื่นๆ 

 4.2.2 ภาพถายสถานที่เกิดเหตุ (กรณี บัญชี และ/หรือ เอกสารที่ตองใชประกอบ 

การลงบญัชีเสียหาย) 

 4.2.3 หลกัฐานอื่น ที่แสดงไดวามีการ สญูหาย / เสียหาย จริง  เชน ใบแจงความ

จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

4.2.4 อื่นๆ 

      ท้ังน้ี เอกสารประกอบคําขอทุกฉบับจะตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคล  พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี)  

 

 

กรมพฒันาธุรกจิการคามีนโยบาย  

ผอนปรนในการแจงบัญชีหรือเอกสาร

ที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสญูหาย

หรือเสียหายใหแกธุรกิจที่ไดรับ

ผลกระทบจากอทุกภัยออกไปอกี 15 วัน

นับแตเหตุอุทกภัยไดสิ้นสุดลง              

 



กรณี การลงรายการในสมุดบัญชี แนวทางการจัดทําบัญชี 

5. การจัดทําบัญชีสําหรับกิจการท่ี

ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยกรณี

เอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี

สูญหายหรือเสียหาย  

(ตองแจงถึงการสญูหายหรอืเสียหายตอ

สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีแลว) 

5.1 การลงรายการใน 

 - สมุดรายวันขาย   

 - สมุดรายวันซื้อ   

 - สมุดรายวันเงินสดรบั   

 - สมุดรายวันเงินสดจาย 

5.1 ใชยอดรายไดจากแบบ ภพ. 30 ที่คัดหลักฐานจาก

กรมสรรพากรประกอบ โดยลงเปนรายการเงินสดหรอื    

เงินฝากธนาคารแลวแตขอเทจ็จริงแตละกรณี 

 5.2 การลงรายการปรับปรุงบัญช ี(ในสมุดรายวันทั่วไป) 5.2 บันทึกรายการปรับปรุงคาเสื่อมราคา คาใชจายคางจายที่

เกี่ยวของ ดอกเบี้ยเงินกูยืมหรอืสญัญาเชา โดยดูจาก

สําเนาสัญญาเงินกูกับธนาคาร 

 

 5.3 การลงบัญชีสินทรัพย  

  5.3.1 เงินฝากธนาคาร 5.3.1 ลงบัญชีใหตรงกบัใบแจงยอดของธนาคาร 

 

  5.3.2 ลูกหน้ีการคา 5.3.2 บันทึกลูกหน้ีข้ึนมาใหม โดยสํารวจขอเท็จจริงจาก

ลูกหน้ีการคาทีม่ีการติดตอกันเปนประจํา 

 

  5.3.3 สินคาคงเหลอื 5.3.3 บันทึกบัญชีเปนคาใชจาย โดยถือเปนผลขาดทุน

จากอุทกภัยในกรณีทีส่ินคาสูญหายหรือเสียหาย 

  5.3.4 ที่ดิน 5.3.4 บันทึกโดยใชราคาทุนเดิมเหมือนปที่แลว เวนแต    

มีการซือ้ที่ดินหรือพฒันาที่ดินเพิ่มใหใชหลกัฐาน

ขอเท็จจรงิทีเ่ปนอยู 



กรณี การลงรายการในสมุดบัญชี แนวทางการจัดทําบัญชี 

  5.3.5 อาคาร เฟอรนิเจอร เครื่องมือเครื่องใช หรืออปุกรณ

ตกแตงหรอืติดต้ัง 

5.3.5 บันทึกบัญชีโดย 

 (1) ใหยกยอดมาจากปที่แลว และคิด   คาเสื่อมราคา   

ปปจจุบัน หลงัจากน้ันใหบันทึกสนิทรพัยที่เสียหายเปน   

ผลขาดทุนจากอทุกภัย 

 (2) ในการลงบญัชีธุรกจิจะตองคํานึงถึงขอเทจ็จริง

ของผลเสียหายที่เกิดข้ึนใหมากทีสุ่ด เชน อาคารเสียหาย

ทั้งหมด หรือเสียหายบางสวน คิดเปนเปอรเซ็นต ซึ่งผลเสียหาย

ของแตละธุรกิจอาจไมเทากัน 

 5.4 บัญชีหน้ีสิน  

  5.4.1 เงินกูยืมเบิกเกินบญัชี เงินกูยืมธนาคาร 5.4.1 บันทึกบัญชีใหสอดคลองกับบัญชีดอกเบี้ยจายทุกเดือน 

โดยดูจากสําเนาสญัญากูกับธนาคาร 

 

  5.4.2 เจาหน้ีการคา 5.4.2 บันทึกบัญชีเจาหน้ีการคา โดยขอหลักฐานจาก

เจาหน้ีเพื่อประกอบการลงบัญชี 

 

  5.4.3 คาใชจายคางจาย 5.4.3 ปรบัปรุงบัญชีโดยใช  

 - ใบแจงหน้ีคานํ้าประปา/คาไฟฟา 

 - เงินเดือนพนักงาน 

 - คาโทรศัพท 

 - คาประกันสังคม 

 - คาใชจายอื่นๆ ที่มีภาระตองจาย 



 

หมายเหตุ  * รายช่ือจังหวัดทีป่ระสบอุทกภัย จํานวน 19 จังหวัด ดังน้ี เชียงใหม ตาก สโุขทัย พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี สิงหบุรี ลพบรุี อางทอง พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบรุี หนองบัวลําภู ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด อุบลราชธานี  

กรณี การลงรายการในสมุดบัญชี แนวทางการจัดทําบัญชี 

 5.5 การลงบัญชีสวนของผูถือหุน 5.5 ใชรายงานจากงบการเงินปที่แลวเปนหลัก โดย

ปรับปรงุกบัรายการเพิ่มทุน หรือลดทุนทีเ่กิดข้ึนในปปจจุบัน 

(ถามี) 

 5.6 รายไดจากการชดเชยคาเสยีหาย 5.6 การชดเชยคาเสียหายทุกประเภทที่ธุรกิจไดรับจาก

บริษัทประกันภัยใหถือเปนรายไดจากการชดเชยคาเสียหาย 

 

 5.7 คาใชจายประจํา เชน 

 - บัญชีเงินเดือน 

 - คาไฟฟา/นํ้าประปา/ 

 - คาใชจายอื่นๆ 

5.7 ใหลงบัญชีตามหลกัฐานที่คัดไดจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน  

 - สํานักงานประกันสงัคม 

 - การไฟฟา/การประปา 

 - องคการโทรศัพท เปนตน 

 

 5.8 การจัดประเภทรายการผลขาดทุนและรายไดจากการชดเชย

คาเสียหาย 

5.8 ผลขาดทุนจากอุทกภัยและรายไดจากการชดเชย

คาเสียหาย ตองแสดงยอดสุทธิ  

 

 5.9 กรณีท่ีปถัดไปพบรายการขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นภายหลงัท่ีไดปด

บัญชีแลว ไมวาจะเปนดานรายไดหรือคาใชจาย สินทรัพยหรือหน้ีสิน 

5.9 จะตองนํามาปรบัปรงุกบับัญชีกําไรหรอืขาดทุนสะสม

ยอนหลงั หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการไดมมีติยอมรับ 

 


	 4.2.1 หลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี 
	  - สำเนา ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็น นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  หรือบุคคลธรรมดา)

