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การขยายกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีอากร 
ใหแกผูมหีนาท่ีเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีในทองท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติอุทกภัย 

__________________________________ 
 

 ตามท่ีไดเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในหลายจังหวัดรวมท้ังกรุงเทพมหานคร เปนเหตุใหผูมีหนาท่ี
เสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีในทองท่ีดังกลาวไมสามารถประกอบกิจการตามปกติและไมสามารถยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีอากรภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดได 

  

เพื่อเปนการบรรเทาภาระของผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกลาว กรมสรรพากรได
ดําเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและ
ชําระภาษีอากรใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีในทองท่ีท่ีเกิดอุทกภัย โดยไมตองเสียเบ้ียปรับ 
เงินเพิ่ม และคาปรับอาญา ซ่ึงจะใหมีผลบังคับใชยอนหลังไปตั้งแตเกิดผลกระทบ  โดยสามารถยื่นแบบฯและ
ชําระภาษีได  ภายในวันท่ี  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

ท้ังนี้  กรมสรรพากรไดประกาศทองท่ีในตางจังหวัดท่ีเกิดอุทกภัยซ่ึงได รับอนุมัติใหขยาย
กําหนดเวลาไปแลว  แตสําหรับกรุงเทพมหานครท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ขณะน้ีกรมสรรพากร
ไดทําเร่ืองขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ใหมีผลบังคับใชยอนหลังไปตั้งแตเกิดผลกระทบ
เชนเดียวกัน  ซ่ึงจะแจงรายละเอียดใหทราบเปนระยะๆ  ปรากฏตาม “ขาวสารของกรมสรรพากร”  โดย
สามารถติดตามขอมูลดังกลาวไดจาก Website ของกรมสรรพากร หัวขอ What’s New 
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เอกสารแนบ 

 

คําชี้แจงแนวปฎิบัติการเสียภาษีของผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภยั 
  

จากสถานการณภัยพิบัติอุทกภัยในปจจุบันมีผลกระทบทําใหผูเสียภาษีท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมากและยังมีการขยายเปนวงกวางอยางตอเนื่อง กรมสรรพากรได
มีการนําเสนอขออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหมีการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีอากรใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีในทองท่ีท่ีเกิดอุทกภัย เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน
แกผูเสียภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.กรณีการขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร 
 ปจจุบันกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหมีการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบและชําระภาษีอากรใหกับพื้นท่ี
ท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตทองท่ีตางๆดังนี้ 

- สํานักงานสรรพากรภาค 4 ไดแก  
(1) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. พระนครศรีอยุธยา 1 
(2) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. พระนครศรีอยุธยา 2 
(3) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. ชัยนาท 
(4) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. สิงหบุรี  
(5) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. อางทอง  
(6) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. อุทัยธาน ี 
(7) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. ลพบุรี  
(8) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. ปทุมธานี 1 
(9) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. ปทุมธานี 2 
(10) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. นนทบุรี  
(11) ทองท่ี สส. เมืองสระบุรี สส. แกงคอย สส. บานหมอ สส. เสาไห สส. ดอนพุด สส. หนองโดน 
       สส. เฉลิมพระเกยีรติ ในสท. สระบุรี  
- สํานักงานสรรพากรภาค 6 ไดแก ทองท่ี สส. บางเลน ใน สท. นครปฐม 1  
- สํานักงานสรรพากรภาค 7 ไดแก  
(1) ทองท่ี สส. เมืองสุโขทัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีสําโรง ใน สท. สุโขทัย 
(2) ทองท่ี สส. เมืองนครสวรรค สส. ทาตะโก สส. โกรกพระ สส. บรรพตพิสัย สส. ชุมแสง  
      สส. ลาดยาว สส. พยุหะคีรี สส. ตาคลี สส. เกาเล้ียว ใน สท. นครสวรรค  
(3) ทองท่ี สส. เมืองพิษณุโลก สส. บางระกํา สส. บางกระทุม สส. เนินมะปราง สส. วังทอง  
      สส. พรหมพิราม ใน สท. พิษณุโลก  
(4) ทองท่ี สส. ทุกแหงใน สท. พิจิตร  
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- สํานักงานสรรพากรภาค 8 ไดแก  
(1) ทองท่ี สส. เมืองเชียงใหม 1 สส. เมืองเชียงใหม 2 สส. หางดง สส. สารภี สส. ฮอด สส. แมแจม 
     ใน สท. เชียงใหม 1 
(2) ทองท่ี สส. ฝาง สส. สันทราย ใน สท. เชียงใหม 2 
- สํานักงานสรรพากรภาค 9 ไดแก ทองท่ี สส. วารินชําราบ ใน สท. อุบลราชธานี  
- สํานักงานสรรพากรภาค 10 ไดแก ทองท่ี สส. ดานซาย ใน สท. เลย 

  

ท้ังนี้ไดขยายระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการและชําระภาษีในแบบฯ ทุกประเภท ออกไปเปน
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 
 

 สําหรับเขตพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนท่ีไดรับผลกระทบเพิ่มเติม 
กรมสรรพากรไดดําเนินการเสนอกระทรวงการคลัง ใหมีการขยายระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและ
ชําระภาษีออกไปจนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 เชนกัน  ยกเวนเฉพาะการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะครบ
กําหนดยื่นแบบฯ ภายในเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2554 จะขยายเวลาการยื่นแบบฯ ไดจนถึงวันท่ี 29 
กุมภาพันธ 2555 ดังนี้ 

- สํานักงานสรรพากรภาค 1 ไดแก 
(1) ทองท่ี สส. จตุจักร ใน สท.กทม. 7 
(2) ทองท่ี สส. บางเขน ใน สส.กทม. 8 
(3) ทองท่ี สส. หลักส่ี ใน สท.กทม. 9 
- สํานักงานสรรพากรภาค 2 ไดแก ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท.กทม 21 
- สํานักงานสรรพากรภาค 3 ไดแก 
(1) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท.กทม. 25 
(2) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท.กทม. 26 
(3) ทองท่ี สส. บางกอกนอย ใน สท.กทม. 30 
- สํานักงานสรรพากรภาค 6 ไดแก 
(1) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. นครปฐม 1 
(2) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. นครปฐม 2 
(3) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. สมุทรสาคร 1 
(4) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. สมุทรสาคร 2 
(5) ทองท่ี สส. ทุกแหง ใน สท. สุพรรณบุรี 
 

 กรณีผูประกอบการท่ีมีสาขาซ่ึงไดรับผลกระทบในพื้นท่ีท่ีประสบอุทกภัย และมีการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน จะใหยื่นรายการเฉพาะในสวนของสํานักงานใหญหรือ
สาขาท่ีไมไดรับผลกระทบไปกอน  สําหรับในสวนของสาขาซ่ึงอยูในเขตท่ีไดรับผลกระทบ จะขยายเวลาให
ยื่นแบบเพิ่มเติมไดจนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 เชนกัน ท้ังนี้โดยไมตองเสียเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 
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 กรณีรายผูประกอบการทั่วไปท่ีไดรับอนุมัติใหเก็บเอกสารนอกสถานท่ี และสถานท่ีท่ีเก็บเอกสารอยูใน
พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบ จนไมสามารถคํานวณภาษีได ใหขยายระยะเวลาไดตามนัยขางตน 
 สําหรับรายผูประกอบการใดท่ีไมเขาเง่ือนไขหลักเกณฑขางตน ใหทําคํารองช้ีแจงเหตุผลมาเปนการ
เฉพาะรายโดยใหเสนอผานสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีและสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญท่ีรับผิดชอบ  
เพื่อสงใหกรมสรรพากรพิจารณาตอไป 
 ท้ังนี้กรมสรรพากร ไดส่ังการใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา สามารถรับแบบตางทองท่ี เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบดวยแลว 

2.กรณีหลักฐานเอกสารทางภาษีเสียหายหรือสูญหาย ขอใหผูเสียภาษีไดดําเนินการแจงความไวเปน
หลักฐานตอทางราชการตํารวจทองท่ี เกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีเอกสารหลักฐานท่ีเสียหายหรือสูญหาย และ
หากมีปญหาในทางปฎิบัติขอใหหารือกับสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีหรือสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญท่ี
รับผิดชอบ 

         3.กรณีทรัพยสินเสียหายหรือสูญหาย  หากผูประกอบการไมมีการทําประกันไวจะสามารถตัดเปน
รายจายไดทันที แตหากมีการทําประกันภัย และไดรับเงินคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดจากการชดเชยความ
เสียหาย  เฉพาะสวนท่ีเกินมูลคาตนทุนของทรัพย สินท่ี เหลือจากการหักคาสึกหรอและคา เ ส่ือม 
จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

 
___________________________________ 

 
สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร 
โทร. (02) 617-3496 


