คําชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เสียภาษีทั้งที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ออก
มาตรการช่วยเหลือ ผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษี กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติอุทกภัย ดังนี้
๑. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กําหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยผ่านส่วนราชการ องค์การสาธารณกุศล หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็น
ตัวแทนรับบริจาคเพื่อนําเงินหรือทรัพย์สินไปให้ผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ สามารถนําเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
๑.๕ เท่า แต่ทั้งนี้กรณีบุคคลธรรมดาจะหักเป็นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณีบริจาคเป็นเงินเท่านั้นและเมื่อรวม
กับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนฯ แล้วส่วนบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งกรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อ
การกุศลสาธารณะฯ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของกําไรสุทธิ รวมทั้งให้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับ
สิ่งของที่บริจาคด้วย
๒. มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ยกเว้นภาษี เงิ นได้ใ ห้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ประสบอุท กภัย สําหรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค หรือช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายจากส่วนราชการหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ ไม่เกิน
มูลค่าความเสียหายที่ได้รับ
๓. มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
3.1 กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้ที่ได้รับจาก
การประกอบการตามประเภทเงินได้ที่ 5,6,7 และ 8 เฉพาะส่วนที่เท่ากับจํานวนค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ
3.2 กรณีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทรัพย์สินเสียหาย
หรือสูญหายหากไม่มีการทําประกันภัยไว้สามารถตัดเป็นรายจ่ายได้ทันที แต่หากมีการทําประกันภัย และ
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย ให้ยกเว้นภาษีสําหรับค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกิน
มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแล้ว
3.3 การขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร
3.3.1 ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้มีการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบ
และชําระภาษีอากรให้กับผู้เสียภาษีที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตท้องที่ต่าง ๆ ดังนี้
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- สํานักงานสรรพากรภาค 4 ได้แก่
(1) สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ทุกแห่ง ในท้องที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ (สท.) พระนครศรีอยุธยา 1 สท. พระนครศรีอยุธยา 2 สท. ชัยนาท สท. สิงห์บุรี สท. อ่างทอง
สท. อุทัยธานี สท. ลพบุรี สท. ปทุมธานี 1 สท. ปทุมธานี 2 สท. นนทบุรี และ สท. นครสวรรค์
(2) ท้องที่ สส. เมืองสระบุรี สส. แก่งคอย สส. บ้านหมอ สส. เสาไห้
สส. ดอนพุด สส. หนองโดน สส. เฉลิมพระเกียรติ สส. หนองแค ใน สท. สระบุรี
- สํานักงานสรรพากรภาค 6 ได้แก่ ท้องที่ สส. บางเลน ใน สท. นครปฐม 1
- สํานักงานสรรพากรภาค 7 ได้แก่
(1) ท้องที่ สส. เมืองสุโขทัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีสําโรง ใน
สท. สุโขทัย
(2) ท้องที่ สส. เมืองนครสวรรค์ สส. ท่าตะโก สส. โกรกพระ
สส. บรรพตพิสัย สส. ชุมแสง สส. ลาดยาว สส. พยุหะคีรี สส. ตาคลี สส. เก้าเลี้ยว ใน สท. นครสวรรค์
(3) ท้องที่ สส. เมืองพิษณุโลก สส. บางระกํา สส. บางกระทุ่ม
สส. เนินมะปราง สส. วังทอง สส. พรหมพิราม ใน สท. พิษณุโลก
(4) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. พิจิตร
(5) ท้ อ งที่ สส. เมื อ งตาก สส. วั ง เจ้ า สส. บ้ า นตาก สส. สามเงา
ใน สท. ตาก
- สํานักงานสรรพากรภาค 8 ได้แก่
(1) ท้องที่ สส. เมืองเชียงใหม่ 1 สส. เมืองเชียงใหม่ 2 สส. หางดง
สส. สารภี สส. ฮอด สส. แม่แจ่ม ใน สท. เชียงใหม่ 1
(2) ท้องที่ สส. ฝาง สส. สันทราย ใน สท. เชียงใหม่ 2
- สํานักงานสรรพากรภาค 9 ได้แก่ ท้องที่ สส. วารินชําราบ ใน
สท. อุบลราชธานี
- สํานักงานสรรพากรภาค 10 ได้แก่ ท้องที่ สส. ด่านซ้าย ใน สท. เลย
ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีในแบบฯ
ทุกประเภท เฉพาะ สท.สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก สท. พิจิตร ขยายให้สําหรับเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ส่วน สท. อื่น ขยายให้สําหรับเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ออกไป
เป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
3.3.2 สําหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบเพิ่มเติม ให้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีสําหรับเดือนกันยายน เดือน
ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2554 ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เช่นกัน ยกเว้นเฉพาะการชําระ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะครบกําหนดยื่นแบบฯ ภายในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 ขยายเวลาการยื่นแบบฯ
ได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้
- สํานักงานสรรพากรภาค 1 ได้แก่
(1) ท้องที่ สส. จตุจักร ใน สท.กทม. 7
(2) ท้องที่ สส. บางเขน ใน สส.กทม. 8
(3) ท้องที่ สส.หลักสี่ ใน สท.กทม. 9
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- สํานักงานสรรพากรภาค 2 ได้แก่ ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท.กทม.10
สท.กทม. 18 สท.กทม. 19 สท.กทม 21
- สํานักงานสรรพากรภาค 3 ได้แก่
(1) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท.กทม. 25
(2) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท.กทม. 26
(3) สส. จอมทอง และ สส.บางขุนเทียน ใน สท.กทม. 27
(4) ท้องที่ สส. บางกอกน้อย ใน สท.กทม. 30
- สํานักงานสรรพากรภาค 6 ได้แก่ สส.ทุกแห่ง ในท้องที่ สท.นครปฐม 1
สท.นครปฐม 2 สท.สมุทรสาคร 1 สท.สมุทรสาคร 2 และ สท.สุพรรณบุรี
3.3.3 กรณี ผู้ ป ระกอบการที่ มี สํ า นั ก งานใหญ่ ห รื อ สาขาอยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ป ระสบ
อุทกภัย และมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน ให้ยื่นรายการเฉพาะ
ในส่วนของสํานักงานใหญ่หรือสาขาที่ไม่ได้รับผลกระทบไปก่อน ส่วนสํานักงานใหญ่หรือสาขาซึ่งอยู่ในเขตที่
ได้รับผลกระทบ จะขยายเวลาให้ยื่นแบบเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและ
เงินเพิ่ม
3.3.4 กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้เก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ
และสถานที่ที่เก็บเอกสารอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถคํานวณภาษีได้ ให้ขยายระยะเวลาการ
ยื่นแบบได้เช่นเดียวกัน
3.3.5 กรณีผู้ประกอบการรายใดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น ให้ทํา
คําร้องชี้แจงเหตุผลเสนอผ่านสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบเพื่อ
ส่งให้กรมสรรพากรพิจารณาต่อไป
3.3.6 เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
กรมสรรพากรขอให้สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอํานวยความสะดวกในการรับแบบต่างท้องที่ด้วย
3.4 กรณีห ลั ก ฐานเอกสารทางภาษีเสี ย หายหรือ สูญ หาย ให้ ผู้ เสี ยภาษี ดํ าเนิ น การ
แจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานีตํารวจท้องที่ เกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีเอกสาร
หลักฐานที่เสียหายหรือสูญหาย และหากมีปัญหาในทางปฏิบัติขอให้หารือกับสํานักงานสรรพากรพื้นที่หรือ
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบ
๔. มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
4.1 กรณี บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ
ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้เป็นการทั่วไป โดยมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนหรือทุนเพื่อเป็นสวัสดิการ การให้
กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํากว่าราคาตลาด ให้ถือว่ามีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ไม่ว่าเงิน
ที่นํามาให้พนักงานกู้ยืมจะเป็นเงินของบริษัทฯหรือกู้ยืมมาเพื่อให้กู้ยืมต่อ
4.2 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยทําให้ทรัพย์สินเสียหายหากบริษัทฯ มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนหรือทุนเพื่อเป็นสวัสดิการที่
กําหนดไว้ชัดเจน บริษัทฯ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ และพนักงานผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้ด้วย
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4.3 กรณีบริษัทเช่าบ้านให้พนักงานอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานในบริษัทเนื่องจากพนักงานได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย แม้บ้านพักอาศัยของพนักงาน
ไม่ได้อยู่ในเขตอุทกภัย บริษัทสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ และไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน
๕. การช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ของกรมสรรพากร
5.1 กรมสรรพากรได้ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ อํ า นวยการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย
กรมสรรพากร” และได้เปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเป็นบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมสรรพากร ชื่อบัญชี“สรรพากรร่วมใจช่วยภัยน้ําท่วม”
5.2 กรมสรรพากรได้มอบหมายให้หน่วยงานสรรพากรนําสิ่งของที่ได้รับบริจาคไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5.3 กรมสรรพากรได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วไป
โดยการจัดหาอาหารไปช่วยยังสถานพักพิงทุกวันที่ศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงการคลัง จังหวัดนนทบุรี

