
 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ

มาตรการภาษเีพ่ือชว่ยเหลอืผู้ประสบอทุกภยัในภาคใต ้12 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ กระบ่ี ชุมพร ตรงั นครศรธีรรมราช นราธวิาส ประจวบครีขีนัธ ์

ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี  

ซึ่งมีผลทำาให้ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อน และ

ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำานวนมาก จึงเห็นควรกำาหนด

มาตรการภาษเีพือ่จงูใจให้มกีารบรจิาคชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั 

และขยายกำาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำาระภาษี

อากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการต้ังอยู่ในท้องที่ 

ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าวโดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ ดังนี้

 1. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือ 

  ผู้ประสบอุทกภัย

 กำาหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือ

ทรพัยส์นิเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัผา่นสว่นราชการ องคก์าร 

หรือสถานสาธารณกุศล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ

นิติบุคคลอื่ นที่ เ ป็นตั วแทนรับ เงินหรือทรัพย์สินบริจาค 

ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำาเงินหรือ 

ทรัพย์สินไปให้ผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 

31 มนีาคม 2560 สามารถนำาเงนิหรอืทรพัยส์นิทีบ่รจิาคมาหักเปน็

ค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า แต่ทั้งนี้ กรณี 

บุคคลธรรมดาจะหักเป็นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณีบริจาค 

เป็นเงินเท่านั้น และเม่ือรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน 

ร้อยละ 10 ของเงนิไดห้ลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยและคา่ลดหยอ่นฯ แล้ว 

ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 

มาตรการภาษเีพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค     
ในการค านวณ PIT แต่ไม่เกินร้อยละ 10  
ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย และ          
ค่าลดหย่อน 

มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 

 ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีให้แก่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือน าส่ง
ภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยใน 12 จังหวัดภาคใต้ 

 หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าขอเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่บริจาคในการค านวณ CIT      
แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

บุคคลธรรมดา  

 ส าหรับภาษี WHT VAT 
SBT และอากรแสตมป์            
ที่จะต้องยื่นในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์ 
2560  

 ให้น าไปยื่นแบบ          
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 

(บริจาคตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560) 

ขยายก าหนดเวลาการย่ืนแบบและช าระภาษีอากร 

ทั้งนี้ ส าหรับการบริจาคเงิน/ทรัพย์สินผ่านส่วนราชการ  
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล  
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เป็นตัวแทน 
รับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร  

** ส าหรับปีภาษี 2560 ** 

** ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 ** 

ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร 

ระนอง 
สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช 
กระบี่ 

ตรัง พัทลุง 
สงขลา 
ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส 

ทั้งกรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินแต่เมื่อรวมกับรายจ่าย 

เพื่อการกุศลสาธารณะฯ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ 

ทัง้น้ี การหกัคา่ลดหยอ่นของบคุคลธรรมดาใชส้ำาหรบัปภีาษ ี2560 

และการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560

 2. ขยายเวลาการยืน่แบบแสดงรายการและชำาระภาษอีากร

 ใหข้ยายกำาหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการและชำาระภาษี

อากรให้แก่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีอากรหรือนำาส่งภาษีในท้องท่ี 

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย สำาหรับภาษีเงินได้หัก  

ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 โดยให้นำา 

ไปยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

     ด้านนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช 

รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษก

กรมสรรพากร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย ดังนี้

 1. เป็นการบริจาคให้แก่

  ผู้รับบริจาคที่เป็น

 1) ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือ

สถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลั งประกาศกำ าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย

 2) ตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัท

ห รื อ ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น นิ ติ บุ ค ค ล  ห รื อ 

นิติบุคคลอื่น ท่ีได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาค 

กับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ

 2. ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่าย ได้แก่

  1) บุคคลธรรมดาท่ีบริจาคเงิน สามารถนำาจำานวนเงิน 

ดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำานวณเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาได้  1 .5 เท่า แต่ เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้ว 

ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย 

และหั กค่ า ลดห ย่อน  และ ใช้ สำ าหรั บการหั กลดหย่ อน 

ของปีภาษี 2560 ท่ีจะต้องยื่นรายการภายในเดือนมกราคม - 

มีนาคม 2561

  2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงิน 

หรือทรัพย์สิน สามารถนำาจำานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน 

ที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่าย 

เพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้ว 

ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ

  3. หลักฐานการรับบริจาค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  

     -31 มีนาคม 2560

  1) หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน ท่ีมีข้อความ 

ระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยภาคใต้ โดยอาจระบุช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย

   2) หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะ 

เวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอนและผู้รับโอนได้

 “มาตรการภาษีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทา

ภาระภาษีแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการบริจาคเพื่อระดม

ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ประสบ

อุทกภัย และทำาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

ในเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้”

 สำาหรับผู้ที่ มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร 

โทร.1161


