
Revenue 
Department

A juristic person affected by the flooding An ordinary person affected by the flooding

According to Royal Decree No. 527
According to Royal Decree No. 527 and Ministerial 
Regulation No 282

1. CIT exemption on income equivalent to the amount 

of compensation received from the Government. 

Registration with the authority must be made. 

1. PIT exemption on income equivalent to the amount of 

compensation received from the Government. Registration 

with the authority must be made.

2. CIT exemption on income equivalent to the amount 

or the price of property received from donations or aid 

2. PIT exemption on income equivalent to the amount or the 

price of property received from donations or aid other than 
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or the price of property received from donations or aid 

other than under (1), to an extent not exceeding the 

value of the damages so sustained.

price of property received from donations or aid other than 

under (1), to an extent not exceeding the value of the 

damages sustained

3.  CIT exemption on the amount of an insurance 

claim obtained from an insurance company owing to 

floods, which exceeds the net book value of the 

damaged property

3. PIT exemption on income under Section 40 (5) (6) (7) or 

(8) , specifically the part eqivalent to the amount of 

damages owing to floods and earned by an ordinaray 

person who has registered with the authorities.

According to the announcement by the 
Revenue Department dated 3 November 2011

According to the announcement by the Revenue 
Department dated 3 November 2011

4. The tax filing period for all taxes for operators in 

affected area is extended to 30 December 2011. 

However, corporate income tax filing deadlines that 

fall during the period of August – December 2011 will 

be extended to 29 February 2012.  

4. The tax filing period for all taxes for operators in affected 

area is extended to 30 December 2011 

5. For businesses that file VAT or SBT tax returns on 

a consolidated basis, the tax filing period will be 

5. For businesses that file VAT or SBT tax returns on a 

consolidated basis, the tax filing period will be extended 
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a consolidated basis, the tax filing period will be 

extended only for those branches that are located in  

flood-affected areas to 30 December 2011 with no 

penalties and surcharges imposed.

consolidated basis, the tax filing period will be extended 

only for those branches that are located in flood

areas to 30 December 2011 with no penalties and 

surcharges imposed.

6. In cases where the business has been granted 

approval to keep its documents off-site, and if that 

location is in the affected area, the above extension of 

tax filing will also apply.

6. In cases where the business has been granted approval 

to keep its documents off-site, and if that location is in the 

affected area, the above extension of tax filing will also 

apply.

7.Businesses that do not qualify under the above 

conditions can submit a request for the Revenue 

Department's consideration.

7.Businesses that do not qualify under the above conditions 

can submit a request for the Revenue Department's 

consideration.

8. For the convenience of taxpayers affected by the 

floods, revenue branch offices will accept the tax 

returns of other revenue areas.

8. For the convenience of taxpayers affected by the floods, 

revenue branch offices will accept the tax returns of other 

revenue areas.

An ordinary person affected by the flooding A donor making donations to help flood victims

According to Royal Decree No. 527 and Ministerial 
In cases where the donor is an ordinary person

1. PIT exemption on income equivalent to the amount of 

compensation received from the Government. Registration 

with the authority must be made.

1. In the case of donations made through an intermediary 

agency, deduction can be made for the actual amount 

donated in cash; however, when combined with the 

donations made under Section 47 (7) of the Revenue Code, 

the deduction must not exceed 10% of the assessable 

income after all allowances and deductions.

2. PIT exemption on income equivalent to the amount or the 

price of property received from donations or aid other than 

2. Money donated to a public charity is deductible in the 

amount actually donated but the total deduction shall not 
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price of property received from donations or aid other than 

under (1), to an extent not exceeding the value of the 

amount actually donated but the total deduction shall not 

exceed 10% of the assessable income after all allowances 

and deductions  as in No. 1. 

3. PIT exemption on income under Section 40 (5) (6) (7) or 

(8) , specifically the part eqivalent to the amount of 

damages owing to floods and earned by an ordinaray 

person who has registered with the authorities.

3. In the case of donations made to a governmental agency, 

the rules for deduction are the same as in No.2

According to the announcement by the Revenue 
Department dated 3 November 2011

In cases where the donor is an juristic person

4. The tax filing period for all taxes for operators in affected 

area is extended to 30 December 2011 

1. In the case of donations made through an intermediary 

agency, deduction can be made for actual donations, either 

in cash or property; however, when combined wih the 

expenses for public charity under Section 65 ter (3) of the 

Revenue Code, the deduction must not exceed 2% of the 

net profit.

5. For businesses that file VAT or SBT tax returns on a 

consolidated basis, the tax filing period will be extended 

2. Money or property donated to a public charity is 

deductible in the amount actually donated but the total consolidated basis, the tax filing period will be extended 

only for those branches that are located in flood-affected 

areas to 30 December 2011 with no penalties and 

deductible in the amount actually donated but the total 

deduction shall not exceed 2% of the net profit  as in No. 1.

6. In cases where the business has been granted approval 

site, and if that location is in the 

affected area, the above extension of tax filing will also 

3. In the case of donations made to a governmental agency, 

the rules for deduction are the same as for No. 2.

7.Businesses that do not qualify under the above conditions 

can submit a request for the Revenue Department's 

8. For the convenience of taxpayers affected by the floods, 

revenue branch offices will accept the tax returns of other 

In cases where the donor is an ordinary person or a 
juristic person who is a VAT registrant

VAT exemption on donations of goods or assets through an 

intermediary agency, public charity organisation or 

governmental agency



กรมสรรพากรกรมสรรพากรกรมสรรพากรกรมสรรพากร นิตบิคุคลทีป่ระสบภยันิตบิคุคลทีป่ระสบภยันิตบิคุคลทีป่ระสบภยันิตบิคุคลทีป่ระสบภยั บคุคลธรรมดาทีป่ระสบภยับคุคลธรรมดาทีป่ระสบภยับคุคลธรรมดาทีป่ระสบภยับคุคลธรรมดาทีป่ระสบภยัตาม พระราตาม พระราตาม พระราตาม พระราชกฤษฏีชกฤษฏีชกฤษฏีชกฤษฏีกา กา กา กา 527527527527 ตาม พระราตาม พระราตาม พระราตาม พระราชกฤษฏีชกฤษฏีชกฤษฏีชกฤษฏีกา กา กา กา 527 527 527 527 and and and and กฏกฏกฏกฏ1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินชดเชยที่ไดรับจากรัฐบาล กรณีนี้ตองมีการลงทะเบียนกับทางราชการ 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรบัเงินชดเชยที่ไดรับจากรัฐบาล กรณีนี้ตองมีการลงทะเบียนกับทางราชการ2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคหรือชวยเหลือ นอกเหนือจาก 1. แตตองไมเกินมูลคาความเสยีหายที่ไดรับ 2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรบัเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคหรือชวยเหลือ นอกเหนือจาก ความเสียหายที่ไดรับ
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เกินมูลคาความเสยีหายที่ไดรับ ความเสียหายที่ไดรับ3. คาสินไหมทดแทนจากประกันภยั เพื่อชดเชยความเสียหายจากน้ําทวม เฉพาะสวนที่เกิน NBV ของทรัพยสินที่เสียหาย ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคล 3. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรบัเงินไดตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) เฉพาะสวนที่เทากับจํานวนคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย และบุคคลธรรมดาไดลงทะเบียนกับทางราชการแลวตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่ตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่ตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่ตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่3 3 3 3 พยพยพยพย    2554255425542554 ตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่ตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่ตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่ตามขาวของกรมสรรพากร วนัที ่3 3 3 3 4. ขยายเวลาการยื่นแบบทุกประเภท สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ออกไปภายใน 30 ธันวาคม 2554  ยกเวนการชําระภาษีนิติบุคคลที่กําหนดยื่นภายในสิงหาคม - ธันวาคม 2554 ขยายเวลาไดถึง 29 กุมภาพันธ 2555 4. ขยายเวลาการยื่นแบบทุกประเภท สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ออกไปภายใน 30 ธันวาคม 25545. กรณVีAT or SBT ที่รวมยื่น สาขาที่ไดรับผลกระทบใหขยายเวลายื่นแบบจนถึง 30 ธันวาคม 2554 โดยไมเสียเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ 5. กรณVีAT or SBT ที่รวมยื่น สาขาที่ไดรับผลกระทบใหขยายเวลายื่นแบบจนถึง 30 ธันวาคม 2554 6. กรณีไดรับอนุมัติใหเก็บเอกสารนอกสถานที่ และสถานที 6. กรณีไดรับอนุมัติใหเก็บเอกสารนอกสถานที่ และสถานทีเก็บ

PwC

6. กรณีไดรับอนุมัติใหเก็บเอกสารนอกสถานที่ และสถานทีเก็บไดรับผลกระทบ ใหขยายเวลาการยื่นแบบเชนเดียวกบัขางตน 6. กรณีไดรับอนุมัติใหเก็บเอกสารนอกสถานที่ และสถานทีเก็บไดรับผลกระทบ ใหขยายเวลาการยื่นแบบเชนเดยีวกับขางตน7. ผูประกอบการที่ไมเขาเงื่อนไขขางตน ใหทําคํารองเสนอใหกรมสรรพากรพิจารณาเฉพาะราย ได 7. ผูประกอบการที่ไมเขาเงื่อนไขขางตน ใหทําคํารองเสนอใหกรมสรรพากรพจิารณาเฉพาะราย ได8. เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประสบภัย สํานักงานสรรพากรพื้นทีส่าขา รับแบบตางทองที่ได 8. เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประสบภัย สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา รับแบบตางทองที่ได

ผูบรจิาคแกผูประสบภยัผูบรจิาคแกผูประสบภยัผูบรจิาคแกผูประสบภยัผูบรจิาคแกผูประสบภยักฏกฏกฏกฏกระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง 282282282282 กรณบีคุคลธรรมดา เปนผูบรจิาคกรณบีคุคลธรรมดา เปนผูบรจิาคกรณบีคุคลธรรมดา เปนผูบรจิาคกรณบีคุคลธรรมดา เปนผูบรจิาคไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรบัเงินชดเชยที่ไดรับจากรัฐบาล กรณีนี้ตองมีการลงทะเบียนกับทางราชการ 1. บรจิาคผานตัวแทนรับบรจิาค หกัเปนรายจายไดเทาจํานวนเงินที่บริจาค แตเมื่อรวมกบัเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฏากรแลว ตองไมเกิน 10% ของเงินไดหลังหักคาใชจายและหักคาลดหยอนไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรบัเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคหรือชวยเหลือ นอกเหนือจาก 1. แตตองไมเกินมูลคา 2. บรจิาคแกองคกรสาธารณะกุศล  หักเปนรายจายไดเทาจํานวนเงินที่บริจาค แตรวมทั้งหมดไมเกิน 10% ของเงินไดหลังหักคาใชจายและหักคาลดหยอน เชนเดียวกับ 1.คาใชจายและหักคาลดหยอน เชนเดียวกับ 1.ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรบัเงินไดตามมาตรา เฉพาะสวนที่เทากับจํานวนคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย และบุคคลธรรมดาไดลงทะเบียนกับทางราชการ 3. บรจิาคแกสวนราชการ หักไดเชนเดียวกับ 2.3 3 3 3 พยพยพยพย    2554255425542554 กรณนีติบิคุคล เปนผูบรจิาคกรณนีติบิคุคล เปนผูบรจิาคกรณนีติบิคุคล เปนผูบรจิาคกรณนีติบิคุคล เปนผูบรจิาคขยายเวลาการยื่นแบบทุกประเภท สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 2554  1. บรจิาคผานตัวแทนรับบรจิาค หกัเปนรายจายไดเทาจํานวนเงินหรือราคาทรัพยสินที่บรจิาค แตเมื่อรวมกับรายจายกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฏากรแลว ตองไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิที่รวมยื่น สาขาที่ไดรับผลกระทบใหขยาย2554 โดยไมเสยีเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ 2. บรจิาคแกองคกรสาธารณะกุศล  หักเปนรายจายไดเทาจํานวนเงินหรือราคาทรัพยสินที่บริจาค แตรวมทั้งหมดไมเกิน 2% ของกําไรสุทธ ิเชนเดียวกับ 1.กรณีไดรับอนุมัติใหเก็บเอกสารนอกสถานที่ และสถานทีเก็บ 3. บรจิาคแกสวนราชการ หักไดเชนเดียวกับ 2.กรณีไดรับอนุมัติใหเก็บเอกสารนอกสถานที่ และสถานทีเก็บไดรับผลกระทบ ใหขยายเวลาการยื่นแบบเชนเดยีวกับขางตน 3. บรจิาคแกสวนราชการ หักไดเชนเดียวกับ 2.ผูประกอบการที่ไมเขาเงื่อนไขขางตน ใหทําคํารองเสนอใหกรมสรรพากรพจิารณาเฉพาะราย ไดเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประสบภัย สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรณผีูบรจิาคเปนบคุคลกรณผีูบรจิาคเปนบคุคลกรณผีูบรจิาคเปนบคุคลกรณผีูบรจิาคเปนบคุคลธรรธรรธรรธรรดาหรอืนติบิคุคลทีเ่ปนผูประกอบการจดดาหรอืนติบิคุคลทีเ่ปนผูประกอบการจดดาหรอืนติบิคุคลทีเ่ปนผูประกอบการจดดาหรอืนติบิคุคลทีเ่ปนผูประกอบการจดทะเบยีน ทะเบยีน ทะเบยีน ทะเบยีน VATVATVATVATยกเวนภาษีมูลคาเพี่มสําหรับการบริจาคสินคาหรือทรัพยสิน ไมวาบริจาคผานตัวแทนรับบริจาคหรือ องคการสาธารณะกุศล หรือสวนราชการ
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BOI According to BOI Notification dated 7 October 2011

1. Permission for BOI-promoted companies to move machinery or raw materials out of factories in 

emergency cases

According to BOI Press Release dated 7 November 2011*According to BOI Press Release dated 7 November 2011*

1. Permission for raw materials imported under section 36 of the law governing investment promotion 

(duty-free importation for export manufacturing) that are completely damaged to be 

waste allowance and therefore relieved of tax burdens

2. Permission for companies regarding imported raw materials to temporarily outsource all of their 

manufacturing processes to other manufacturers in order to maintain continuity in delivering their products 

to customers

3. A six-month extension of import tax exemption on machinery brought in to replace that damaged by 

flooding

4. In cases where raw materials had been imported prior to the flooding for use in production for export 
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4. In cases where raw materials had been imported prior to the flooding for use in production for export 

and had been damaged by the floods, the materials can be written off as waste allowance and as such 

excluded from tax burden. As for the raw materials that are still in a usable condition, the companies can 

use them in other on-going projects still entitled to benefits under section 36.

5. The BOI permits companies to outsource temporarily some parts of the production process in order to 

maintain business continuity.

6. The BOI has also introduced additional measures to assist companies in bringing in foreign nationals to 

help recover their business in Thailand.

* No regulations have been issued.
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According to BOI Notification dated 7 October 2011

promoted companies to move machinery or raw materials out of factories in 

According to BOI Press Release dated 7 November 2011*According to BOI Press Release dated 7 November 2011*

1. Permission for raw materials imported under section 36 of the law governing investment promotion 

free importation for export manufacturing) that are completely damaged to be recognised as part of 

waste allowance and therefore relieved of tax burdens

2. Permission for companies regarding imported raw materials to temporarily outsource all of their 

manufacturing processes to other manufacturers in order to maintain continuity in delivering their products 

month extension of import tax exemption on machinery brought in to replace that damaged by 

4. In cases where raw materials had been imported prior to the flooding for use in production for export 4. In cases where raw materials had been imported prior to the flooding for use in production for export 

and had been damaged by the floods, the materials can be written off as waste allowance and as such 

excluded from tax burden. As for the raw materials that are still in a usable condition, the companies can 

going projects still entitled to benefits under section 36.

5. The BOI permits companies to outsource temporarily some parts of the production process in order to 

6. The BOI has also introduced additional measures to assist companies in bringing in foreign nationals to 
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BOIBOIBOIBOI ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ 
1. อนุญาตใหยายเครื่องจักรหรือวัตถุดิบไปไวนอกโรงงานไดทันที และใหแจง 
ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ 2554255425542554****2554255425542554****
1. อนุญาตใหวัตถุดิบที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับใชผลิตเพื่อสงออก ที่ไดรับความเสียหายและไมมีเศษซากเหลืออยู ใหนับเปนสวนสูญเสียที่ไมตองชําระภาษี
2. อนุญาตใหนําวัตถุดิบที่นําเขาไปวาจางผูอื่นผลิตทุกขั้นตอนเปนการชั่วคราว เพื่อใหยังคงรักษาลูกคาเดิมไวได
3. ขยายเวลายกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่ไดรับความเสียหาย ออกไปอีก 
4. วัตถุดิบที่นําเขาเพื่อใชผลิตเพื่อสงออก หากเสียหาย บีโอไอ จะตัดบัญชีวัตถุดิบเปนสวนสูญเสีย เพื่อชวยใหผูประกอบการไมมีภาระภาษี สวนวัตถุดิบที่ยังใขงานได บีโอไออนุญาตใหนําไปใชในโครงการอื่นที่ยังสามารถดําเนินการผลิตได โดยที่ยังไดรับยกเวนอากรขาเขาเหมือนเดิม

PwC

ดําเนินการผลิตได โดยที่ยังไดรับยกเวนอากรขาเขาเหมือนเดิม
5. ผูประกอบการที่ตองการวาจางผูผลิตรายอื่น ผลิตสินคาใหในบางขั้นตอนเปนการตอการสงมอบสินคาแกลูกคา บีโอไอผอนผันใหสามารถดําเนินการได 6. มาตราการเรงรัดการอนุมัติวีซาและใบอนุญาตทํางาน สําหรับผูชํานาญการตางชาติ เพื่อใหสามารถเดินทางเขามาชวยฟนฟูโครงการที่ไดรับผลกระทบไดสะดวกมากขึ้น

*ยังไมมีประกาศจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ 7 7 7 7 ตคตคตคตค    2554255425542554
อนุญาตใหยายเครื่องจักรหรือวัตถุดิบไปไวนอกโรงงานไดทันที และใหแจง BOI ทราบตอไป

ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ ตามขาวสําหรบัสื่อมวลชน ที่ออกโดยศูนยบรกิารลงทุน สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน วันที่ 7 7 7 7 พยพยพยพย    

อนุญาตใหวัตถุดิบที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับใชผลิตเพื่อสงออก ที่ไดรับความเสียหายและไมมีเศษซาก
อนุญาตใหนําวัตถุดิบที่นําเขาไปวาจางผูอื่นผลิตทุกขั้นตอนเปนการชั่วคราว เพื่อใหยังคงรักษาลูกคาเดิมไว
ขยายเวลายกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่ไดรับความเสียหาย ออกไปอีก 6 เดือน
วัตถุดิบที่นําเขาเพื่อใชผลิตเพื่อสงออก หากเสียหาย บีโอไอ จะตัดบัญชีวัตถุดิบเปนสวนสูญเสีย เพื่อชวยใหงานได บีโอไออนุญาตใหนําไปใชในโครงการอื่นที่ยังสามารถดําเนินการผลิตได โดยที่ยังไดรับยกเวนอากรขาเขาเหมือนเดิมดําเนินการผลิตได โดยที่ยังไดรับยกเวนอากรขาเขาเหมือนเดิม
ผูประกอบการที่ตองการวาจางผูผลิตรายอื่น ผลิตสินคาใหในบางขั้นตอนเปนการชี่วคราว เพื่อไมใหกระทบตอการสงมอบสินคาแกลูกคา บีโอไอผอนผันใหสามารถดําเนินการได เรงรัดการอนุมัติวีซาและใบอนุญาตทํางาน สําหรับผูชํานาญการตางชาติ เพื่อใหสามารถเดินทางเขามาชวยฟนฟูโครงการที่ไดรับผลกระทบไดสะดวกมากขึ้น



Where the accounts or the documents relevant 
thereto are lost or damaged

Department of Business 
Development

According to the Accounting Act B.E. 2543 and the Department of 
Business Development Notification dated 18 October B.E. 2543

File a Sor.Borchor 2 form with an accounts inspector at the local accounts 
office which has authority in the province where the head office is located or 
with a chief accounts inspector of the central accounts office at the Department 
of Commercial Registration within fifteen days from the date of knowledge of 
the loss or damage, or the date such loss or damage ought to have been known.

In cases where a person having the duty to keep accounts wishes to keep books 
of account and documents used in the entry of accounts at a place other than a 
place of business, or at the place of production or storage on a regular basis, or 
at a place of business operation on a regular basis, that person has to notify an 
accounts inspector at the local accounts office

PwC

accounts inspector at the local accounts office
province as mentioned above or notify a chief accounts inspector of the central 
accounts office at the Department of Commercial Registration and obtain 
approval by filing a Sor.Borchor

Where the accounts or the documents relevant 
thereto are lost or damaged

According to the Accounting Act B.E. 2543 and the Department of 
Business Development Notification dated 18 October B.E. 2543

2 form with an accounts inspector at the local accounts 
office which has authority in the province where the head office is located or 
with a chief accounts inspector of the central accounts office at the Department 
of Commercial Registration within fifteen days from the date of knowledge of 
the loss or damage, or the date such loss or damage ought to have been known.

In cases where a person having the duty to keep accounts wishes to keep books 
of account and documents used in the entry of accounts at a place other than a 
place of business, or at the place of production or storage on a regular basis, or 
at a place of business operation on a regular basis, that person has to notify an 
accounts inspector at the local accounts office which has authority in the accounts inspector at the local accounts office which has authority in the 
province as mentioned above or notify a chief accounts inspector of the central 
accounts office at the Department of Commercial Registration and obtain 

Sor.Borchor 1 form.
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กรมพฒันาธรุกิจการคากรมพฒันาธรุกิจการคากรมพฒันาธรุกิจการคากรมพฒันาธรุกิจการคา ตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พ18 18 18 18 ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2543254325432543
ยื่นแบบ ส.บช. 2 ใหกับสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่ ณ ยื่นแบบ ส.บช. 2 ใหกับสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่ ณ สํานักงานบัญชีประจําทองที่ที่มีเขตอํานาจในจังหวัดที่สํานักงานแหงใหญตั้งอยู หรือยื่นตอสารวัตรใหญบัญชี สํานักงานกลางบัญชี ณ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการคา ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือควรทราบถึงบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่สูญหายหรือเสียหาย 
กรณีผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่ประสงคจะเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่นที่มิใชสถานที่ทําการ หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจํา หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทํางานเปนประจํา ตองขออนุญาตตอสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่ ณ สํานักงานบัญชีประจําทองที่ที่มีเขตอํานาจในจังหวัดที่สถานที่ดังกลาวขางตนตั้งอยู หรือยื่นตอ

PwC

ประจําทองที่ที่มีเขตอํานาจในจังหวัดที่สถานที่ดังกลาวขางตนตั้งอยู หรือยื่นตอสารวัตรใหญบัญชี สํานักงานกลางบัญชี ณ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการคาโดยยื่นคําขอตาม แบบ 
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ตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พ....ศศศศ. . . . 2543 2543 2543 2543 และประกาศกรมทะเบียนการคาลงวันที่ และประกาศกรมทะเบียนการคาลงวันที่ และประกาศกรมทะเบียนการคาลงวันที่ และประกาศกรมทะเบียนการคาลงวันที่ 

ใหกับสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่ ณ ใหกับสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่ ณ สํานักงานบัญชีประจําทองที่ที่มีเขตอํานาจในจังหวัดที่สํานักงานแหงใหญตั้งอยู หรือยื่นตอสารวัตรใหญบัญชี สํานักงานกลางบัญชี ณ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการคา ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือควรทราบถึงบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่สูญหายหรือเสียหาย 
กรณีผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่ประสงคจะเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่นที่มิใชสถานที่ทําการ หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจํา หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทํางานเปนประจํา ตองขออนุญาตตอสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่ ณ สํานักงานบัญชีประจําทองที่ที่มีเขตอํานาจในจังหวัดที่สถานที่ดังกลาวขางตนตั้งอยู หรือยื่นตอประจําทองที่ที่มีเขตอํานาจในจังหวัดที่สถานที่ดังกลาวขางตนตั้งอยู หรือยื่นตอสารวัตรใหญบัญชี สํานักงานกลางบัญชี ณ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการคาโดยยื่นคําขอตาม แบบ ส.บช. 1 



Flood relief measures from the Customs Department

Privilege Industrial Estate Authority (I-EAT) Free Zone, 

Customs Free Zone and Bonded Warehouse

Duty drawback under Section 19 

Act (No.9) B.E. 2482

Relevant laws 
and regulations

Official letter from Customs Department, dated 5 

October 2011 Re: Customs measures regarding the 

customs procedure for flood relief

Customs Notification No. 72/2554, dated 25 

October 2011 Re: Extension period for exported 

products under the duty drawback scheme for raw 

materials used in manufacturing, mixing or 

assembling, including those used in packaging 

exported products, under Section 19bis

Benefits 1. Request for relocation of premises

- raw material, machinery and equipment are not 

required to go through the clearance process 

during the evacuation but the manufacturers 

The Customs Department has extended the export 

period for products that are manufactured from raw 

materials under Section 19bis of the Customs Act 

(No.9) B.E. 2482 during the evacuation but the manufacturers 

will be required to ensure that they go through 

the clearance process with the Customs 

Department after the transfer of materials is 

complete.

- In the case of manufacturing goods in 

temporary premises, the manufacturers will still 

be eligible for duty incentive schemes

(No.9) B.E. 2482 

2. Import duty on raw material, machinery and 

equipment imported for manufacturing, mixing, 

assembling, packaging or other operations in 

temporary premises shall be exempted 

3.   Raw material, machinery and equipment that are 

purchased domestically and transferred to 

temporary premises for manufacturing, mixing, 

assembling, packaging or other operations are still 

eligible for tax benefits.

1.   Finished products, regardless of whether they are 

PwC

1.   Finished products, regardless of whether they are 

for export or domestic sale, that are manufactured 

from temporary premises are still eligible for tax 

benefits.

2.   When the situation returns to normal, the 

manufacturers are required to notify the Customs 

Department of the transfer date and the transfer of 

raw material, machinery and equipment to the 

existing premises must be completed within 15 

days from the the date of transfer as indicated in 

the notification.

3.   If raw material, machinery and equipment are lost 

at the time of the transfer to existing manufacturing 

sites, the manufacturers will be liable to pay duty 

and tax.

Flood relief measures from the Customs Department
Duty drawback under Section 19 bis of Customs 

Act (No.9) B.E. 2482

Duty exemption for donations of goods

Customs Notification No. 72/2554, dated 25 

October 2011 Re: Extension period for exported 

products under the duty drawback scheme for raw 

materials used in manufacturing, mixing or 

assembling, including those used in packaging 

exported products, under Section 19bis

Customs Notification No. 73/2554, dated 7 

November 2554 Re: Measures on customs 

procedures for flood relief for imported 

products for donations

The Customs Department has extended the export 

period for products that are manufactured from raw 

materials under Section 19bis of the Customs Act 

(No.9) B.E. 2482 for another six months.

1. Goods that are imported for donation are 

entitled to duty exemption according to 

Customs Tariff Decree B.E. 2530, Part 4, 

Category 11(No.9) B.E. 2482 for another six months. Category 11

2.  The Customs Department will not verify 

whether government authorities or 

philanthropic associations have been 

established for the purposes of supporting 

the public.

3.  In urgent cases, the Customs Department 

will not verify certification or guarantee 

from relevant authorities.
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