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เรื่อง คําชี้แจงแนวปฏิบัติการเสียภาษีของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
........................................................................................................................................................................................
จากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในปัจจุบันมีผลกระทบทําให้ผู้เสียภาษีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากและยังมีการขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง กรมสรรพากรได้มีการนําเสนอขอ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มีการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร
ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เสียภาษี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กรณีการขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร
1.1 ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้มีการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบและชําระภาษีอากรให้กับ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตท้องที่ต่าง ๆ ดังนี้
- สํานักงานสรรพากรภาค 4 ได้แก่
(1) สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ทุกแห่ง ในท้องที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.)
พระนครศรีอยุธยา 1 สท. พระนครศรีอยุธยา 2 สท. ชัยนาท สท. สิงห์บุรี สท. อ่างทอง
สท. อุทัยธานี สท. ลพบุรี สท. ปทุมธานี 1 สท. ปทุมธานี 2 สท. นนทบุรี
(2) ท้องที่ สส. เมืองสระบุรี สส. แก่งคอย สส. บ้านหมอ สส. เสาไห้ สส. ดอนพุด สส. หนองโดน
สส. เฉลิมพระเกียรติ 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. ทุกแห่งใน สท. พิจิตร
- 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
ทั้งนี้ได้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีในแบบฯ ทุกประเภท ออกไปเป็นภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2554
/1.2 สําหรับ...

-21.2 สําหรับเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม
กรมสรรพากรได้ ดํ า เนิ น การเสนอกระทรวงการคลั ง ให้ มี ก ารขยายระยะเวลาการยื่ น แบบ
แสดงรายการและชําระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เช่นกัน ยกเว้นเฉพาะการชําระ
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะครบกํ า หนดยื่ น แบบฯ ภายในเดื อ น สิ ง หาคม - ธั น วาคม 2554
จะขยายเวลาการยื่นแบบฯ ได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้
- สํานักงานสรรพากรภาค 1 ได้แก่
(1) ท้องที่ สส. จตุจักร ใน สท.กทม. 7
(2) ท้องที่ สส. บางเขน ใน สท.กทม. 8
(3) ท้องที่ สส. หลักสี่ ใน สท.กทม. 9
- สํานักงานสรรพากรภาค 2 ได้แก่ ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท.กทม 21
- สํานักงานสรรพากรภาค 3 ได้แก่
(1) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท.กทม. 25
(2) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท.กทม. 26
(3) ท้องที่ สส. บางกอกน้อย ใน สท.กทม. 30
- สํานักงานสรรพากรภาค 6 ได้แก่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ทุกแห่ง ในท้องที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.) นครปฐม 1 สท. นครปฐม 2 สท. สมุทรสาคร 1
สท. สมุทรสาคร 2 และ สท. สุพรรณบุรี
1.3 กรณี ผู้ ป ระกอบการที่ มี ส าขาซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบในพื้ น ที่ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย และมี ก ารยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษี มูล ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน จะให้ยื่นรายการเฉพาะในส่วนของ
สํานักงานใหญ่หรือสาขาที่ไม่ได้รับผลกระทบไปก่อน สําหรับในส่วนของสาขาซึ่งอยู่ในเขตที่ได้รับ
ผลกระทบ จะขยายเวลาให้ยื่นแบบเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เช่นกัน ทั้งนี้ โดย
ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
1.4 กรณีรายผู้ประกอบการทั่วไปที่ได้รับอนุมัติให้เก็บเอกสารนอกสถานที่ และสถานที่ที่เก็บเอกสารอยู่
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถคํานวณภาษีได้ ให้ขยายระยะเวลาได้ตามนัยข้างต้น
1.5 สําหรับรายผู้ประกอบการใดที่ไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ทําคําร้องชี้แจงเหตุผลมาเป็นการ
เฉพาะรายโดยให้ เ สนอผ่ า นสํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ แ ละสํ า นั ก บริ ห ารภาษี ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่
ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งให้กรมสรรพากรพิจารณาต่อไป
1.6 ทั้งนี้กรมสรรพากร ได้สั่งการให้สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สามารถรับแบบต่างท้องที่ เพื่อเป็น
การอํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้ว
2. กรณีหลักฐานเอกสารทางภาษีเสียหายหรือสูญหาย ขอให้ผู้เสียภาษีได้ดําเนินการแจ้งความไว้เป็น
หลั ก ฐานต่ อ ทางราชการตํ า รวจท้ อ งที่ เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดบั ญ ชี เ อกสารหลั ก ฐานที่ เ สี ย หายหรื อ
สูญหาย และหากมีปัญหาในทางปฏิบัติขอให้หารือกับสํานักงานสรรพากรพื้นที่หรือสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ที่รับผิดชอบ
3. กรณีทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย หากผู้ประกอบการไม่มีการทําประกันไว้จะสามารถตัดเป็นรายจ่าย
ได้ทันที แต่หากมีการทําประกันภัย และได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการชดเชยความเสียหาย เฉพาะส่วนที่
เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
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