
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติ 4 จังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี , ยโสธร , ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ) 

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ .............................. 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. อ ำนวยควำมสะดวกกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัทจ ำกัด  
   วิธีด ำเนินกำร 
   1.1 ห้ำงหุ้นส่วนบริษัทจ ำกัดที่มีส ำนักงำนแห่งใหญ่ในจังหวัดที่
ประสบภัยพิบัติภัย ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลำงชั้น 
4 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ สนำมบินน้ ำ 
   1.2 ข้ำรำชกำรกองธุรกิจภูมิภำคและชุมชน เป็นผู้พิจำรณำค ำขอ
จดทะเบียน โดยให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนำยทะเบียน
กลำง เป็นนำยทะเบียนผู้รับจดทะเบียน 
   1.3 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียน จัดเก็บเป็นรำยได้กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 
   1.4 กองธุรกิจกำรค้ำภูมิภำคและชุมชน ส่งค ำขอจดทะเบียนให้
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดที่ห้ำงหุ้นส่วนบริษัทจ ำกัดมีส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ 
 

1 กันยำยน – 31 ตุลำคม 2562 กองธุรกิจภูมิภำคและชุมชน 
กองทะเบียนธุรกิจ 
กองทะเบียนบริษัทมหำชนและ
ธุรกิจพิเศษ 

 

2. ขยำยระยะเวลำกำรยื่นจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัทจ ำกัดที่ครบ
ก ำหนดยื่นในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน – 31 ตุลำคม 2562 
และกำรส่งส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ครบก ำหนดส่งระหว่ำงวันที่  
 1 กันยำยน ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2562 
วิธีด ำเนินกำร 
   2.1 เมื่อเหตุภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นหนังสือขอขยำย
เวลำต่อนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในจังหวัดที่รับผิดชอบภำยใน 15 วัน 
   2.2 นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จะพิจำรณำอนุญำตขยำยเวลำให้
ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 
 

1 กันยำยน – 31 ตุลำคม 2562 กองทะเบียนธุรกิจ 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
3. ขยำยเวลำกำรยื่นงบกำรเงินให้แก่ผู้ประกอบกำรที่มีหน้ำที่ยื่นงบ
กำรเงินรอบปีบัญชี 2562 ที่ไม่สำมำรถยื่นได้ทันตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ด้วยเหตุภัยพิบัติระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน ถึงวันที่ – 31 ตุลำคม 2562 
 

- รอบปีบัญชี 30 เม.ย.62 สิ้นสุดกำรน ำส่งงบภำยใน 30 ก.ย.62  
- รอบปีบัญชี 31 พ.ค.62  สิ้นสุดกำรน ำส่งงบภำยใน 31 ต.ค.62  
- รอบปีบัญชี 30 มิ.ย.62  สิ้นสุดกำรน ำส่งงบภำยใน 30 พ.ย.62 
- รอบปีบัญชี 31 ก.ค.62  สิ้นสุดกำรน ำส่งงบภำยใน 31 ธ.ค.62  
- รอบปีบัญชี 31 ส.ค.62  สิ้นสุดกำรน ำส่งงบภำยใน 31 ม.ค.63 
- รอบปีบัญชี 30 ก.ย.62  สิ้นสุดกำรน ำส่งงบภำยใน 29 ก.พ.63 
- รอบปีบัญชี 31 ต.ค.62  สิ้นสุดกำรน ำส่งงบภำยใน 31 มี.ค.63 
 

  ทั้งนี้ ให้ขยำยระยะเวลำกำรน ำส่งงบกำรเงินแต่ละรอบดังกล่ำว 
ออกไปอีก 1 เดือน 
    
 

 กองข้อมูลธุรกิจและ 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

ระบบจะรับงบกำรเงินที่
อยู่ในเขตภัยพิบัติอัตโนมัติ
และจะรำยงำนผลเพ่ือ
ไม่ต้องน ำไปสู่กำรเปรียบ 
เทียบปรับต่อไป 

 



 
 

กรณี การด าเนินการของธุรกิจ นโยบายในการช่วยเหลือ 
4. บัญชีและ/หรือ เอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ
เสียหาย 

4.1  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น โดยให้ยื่นค าขอผ่านทางเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าไปที่   http://www.dbd.go.th/ บริการออนไลน์ / งานการอนุญาต 
(e-Permit)   
4.2 เอกสารประกอบการแจ้งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ
เสียหาย (ส.บช.2) 
 4.2.1 หลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
  - ส าเนา ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็น นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย  หรือบุคคลธรรมดา) 
 - ส าเนาเอกสารการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณี เป็นกิจการร่วมค้าฯ) 
 - อ่ืนๆ 
 4.2.2 ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (กรณี บัญชี และ/หรือ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ 
การลงบัญชีเสียหาย) 
 4.2.3 หลักฐานอ่ืน ที่แสดงได้ว่ามีการ สูญหาย / เสียหาย จริง  เช่น ใบแจ้งความ
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

4.2.4 อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เอกสารประกอบค าขอทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคล  พร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้ามี)  
 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบาย  
ผ่อนปรนในการแจ้งบัญชีหรือเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหาย
ห รื อ เสี ย ห าย ให้ แ ก่ ธุ รกิ จ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติออกไปอีก 15 วัน
นับแต่เหตุภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง              

 

 



 

กรณี การลงรายการในสมุดบัญชี แนวทางการจัดท าบัญชี 
5. การจัดท าบัญชีส าหรับกิจการที่
ได้ รับผลกระทบจากภัยพิ บั ติ กรณี
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
สูญหายหรือเสียหาย  
(ต้องแจ้งถึงการสูญหายหรือเสียหายต่อ
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้ว) 

5.1 การลงรายการใน 
 - สมุดรายวันขาย   
 - สมุดรายวันซื้อ   
 - สมุดรายวันเงินสดรับ   
 - สมุดรายวันเงินสดจ่าย 

5.1 ใช้ยอดรายได้จากแบบ ภพ. 30 ที่คัดหลักฐานจาก
กรมสรรพากรประกอบ โดยลงเป็นรายการเงินสดหรือ    
เงินฝากธนาคารแล้วแต่ข้อเท็จจริงแต่ละกรณี 

 5.2 การลงรายการปรับปรุงบัญช ี(ในสมุดรายวันทั่วไป) 5.2 บันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น ปรับปรุงค่าเสื่อม
ราคา บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
หรือสัญญาเช่าโดยดูจากส าเนาสัญญาเงินกู้กับธนาคาร 
 

 5.3 การลงบัญชีสินทรัพย์  
  5.3.1 เงินฝากธนาคาร 5.3.1 ลงบัญชีให้ตรงกับใบแจ้งยอดของธนาคาร 

 
  5.3.2 ลูกหนี้การค้า 5.3.2 บันทึกลูกหนี้ โดยส ารวจข้อเท็จจริงจากลูกหนี้การค้าที่มี

การติดต่อกันเป็นประจ า 
 

  5.3.3 สินค้าคงเหลือ 5.3.3 บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดยถือเป็นผลขาดทุนจาก
ภัยพิบัติหากข้อเท็จจริงนั้นพบว่าสินค้าสูญหายหรือเสียหาย 

  5.3.4 ที่ดิน 5.3.4 บันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิมเหมือนปีที่แล้ว เว้นแต่    
มีการซื้อที่ดินหรือพัฒนาที่ดินเพ่ิมให้ใช้หลักฐานข้อเท็จจริง
ที่เป็นอยู่ 
 



 

กรณี การลงรายการในสมุดบัญชี แนวทางการจัดท าบัญชี 
  5.3.5 อาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

ตกแต่งหรือติดตั้ง 
5.3.5 บันทึกบัญชีโดย 
 (1) ให้ยกยอดมาจากปีที่แล้ว และคิดค่าเสื่อมราคา    
ปีปัจจุบัน หลังจากนั้นให้บันทึกสินทรัพย์ที่ เสียหายเป็น   
ผลขาดทุนจากภัยพิบัติ 
 (2) ในการลงบัญชีธุรกิจจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง
ของผลเสียหายที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด เช่น อาคารเสียหาย
ทั้งหมด หรือเสียหายบางส่วน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลเสียหาย
ของแต่ละธุรกิจอาจไม่เท่ากัน 

 5.4 บัญชีหนี้สิน  
  5.4.1 เงินกู้ยืมเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร 5.4.1 บันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายทุกเดือน 

โดยดูจากส าเนาสัญญากู้กับธนาคาร 
 

  5.4.2 เจ้าหนี้การค้า 5.4.2 บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า โดยขอหลักฐานจาก
เจ้าหนี้เพ่ือประกอบการลงบัญชี 
 

  5.4.3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5.4.3 ปรับปรุงบัญชีโดยใช้  
 - ใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปา/ค่าไฟฟ้า 
 - เงินเดือนพนักงาน 
 - ค่าโทรศัพท ์
 - ค่าประกันสังคม 
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีภาระต้องจ่าย 
 



 
 

กรณี การลงรายการในสมุดบัญชี แนวทางการจัดท าบัญชี 
 5.5 การลงบัญชสี่วนของผู้ถือหุ้น 5.5 ใช้รายงานจากงบการเงินปีที่ แล้วเป็นหลัก โดย

ปรับปรุงกับรายการเพิ่มทุน หรือลดทุนที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน 
(ถ้ามี) 

 5.6 รายได้จากการชดเชยค่าเสียหาย 5.6 การชดเชยค่าเสียหายทุกประเภทที่ธุรกิจได้รับจาก
บริษัทประกันภัยให้ถือเป็นรายได้จากการชดเชยค่าเสียหาย 
 

 5.7 ค่าใช้จ่ายประจ า เช่น 
 - บัญชีเงินเดือน 
 - ค่าไฟฟ้า/น้ าประปา/ 
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

5.7 ให้ลงบัญชีตามหลักฐานที่คัดได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น  
 - ส านักงานประกันสังคม 
 - การไฟฟ้า/การประปา 
 - องค์การโทรศัพท์ เป็นต้น 
 

 5.8 การจัดประเภทรายการผลขาดทุนและรายได้จากการชดเชย
ค่าเสียหาย 

5.8 ผลขาดทุนจากภัยพิบัติและรายได้จากการชดเชย
ค่าเสียหาย ต้องแสดงยอดสุทธิ  
 

 5.9 กรณีที่ปีถัดไปพบรายการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังที่ได้ปิด
บัญชีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้หรือค่าใช้จ่าย สินทรัพย์หรือหนี้สิน 

5.9 จะต้องน ามาปรับปรุงกับบัญชีก าไรหรือขาดทุนสะสม
ย้อนหลัง หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติยอมรับ 
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