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ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรบั

เงินสนับสนุนท่ีได้รบัจากกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 

เมื่อวนัที่ 22 มถิุนายน 2564 คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา 

เพือ่กําหนดใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

สาํหรบัเงนิสนบัสนุนทีไ่ดร้บัจากกองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุนตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สําหรับเงินได้ที่ได้รับตัง้แต่ว ันที่ 1  

มกราคม 2564 โดยพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบัเมื่อประกาศในราช

กจิจานุเบกษา 

มาตรการภาษีสําหรบัการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราช

กฤษฎกีา เพื่อกําหนดโดยใหบุ้คคลธรรมดาและบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบุิคคล

สามารถหกัค่าใช้จ่ายได้เพิม่เติม สําหรบัการบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิที่กระทํา

ผ่านระบบบรจิาคอิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation) ให้แก่ให้แก่กองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ตัง้แต่ วนัที่  1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2566  โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี  

1. บุคคลธรรมดา ให้หกัลดหย่อนได้เป็นจํานวน 2 เท่าของจํานวนเงินที่

บรจิาค แต่เมื่อรวมกบัค่าใชจ่้ายเพื่อสนับสนุนการศกึษาสําหรบัโครงการ

http://www2.deloitte.com/us/en.html


ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ

เงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัลดหย่อนอื่น ๆ   

2. บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล ใหห้กัเป็นรายจ่ายไดเ้ป็นจํานวน 2 เท่า

ของรายจ่ายที่บรจิาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงนิหรอืทรพัย์สนิ แต่เมื่อรวม

กบัรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศกึษาสําหรบัโครงการที่

กระทรวงศกึษาธกิารให้ความเหน็ชอบ ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของกําไร

สุ ท ธิ ก่ อ น  หัก ร าย จ่ า ย เ พื่ อ ก า รกุ ศ ล ส า ธ า ร ณ ะ ห รือ เ พื่ อ ก า ร

สาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตาม

มาตรา 65 ตร ี(3) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร 

โดยพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบัเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรสัโค

โรนา 2019 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราช

กฤษฎีกา เพื่อกําหนดให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สามารถหักค่ า ใช้ จ่ ายได้ เพิ่ม เติมสําหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ให้แก่ผู้ประกอบการ

เฉพาะการบรจิาคสนิค้าให้แก่สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี(สปน.) เพื่อ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทีไ่ดก้ระทําตัง้แต่วนัที ่6 

มนีาคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที่ 5 มนีาคม พ.ศ. 2565 โดยการยกเว้นภาษีเงนิได้มี

สาระสาํคญัดงัน้ี  

1. สําหรบับุคคลธรรมดา หกัค่าใช้จ่ายและหกัลดหย่อนเท่าจํานวนเงนิที่

บรจิาค แต่เมื่อรวมกบัเงนิบรจิาคแลว้ต้องไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึ

ประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัลดหย่อนนัน้  

2. สาํหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคล ใหห้กัค่าใชจ่้ายไดเ้ท่าจาํนวนเงนิ

หรือราคาทรัพย์สินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล

สาธารณะหรอืเพือ่การสาธารณประโยชน์ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสองของกําไร

สุทธ ิ

โดยพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบัเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

คาํวินิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญท่ี 8/2564 

ประมวลรษัฎากร มาตรา 37 ตรี ขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนูญ 

เมื่อวนัที่ 2  มถิุนายน 2564 ศาลรฐัธรรมนูญ โดยมติเสยีงข้างมาก วนิิจฉัยว่า

ประมวลรษัฎากร มาตรา 37 ตร ีขดัต่อรฐัธรรมนูญ  

 

โดยมาตรา 37 ตรี บัญญัติว่า “ ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ หรือ

มาตรา 90/4 ทีผู่ก้ระทําความผดิเป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษอีากรหรอืนําส่งภาษอีากร 

และ 



1. เป็นความผดิทีเ่กี่ยวกบัจํานวนภาษอีากรทีห่ลกีเลีย่งหรอืฉ้อโกงตัง้แต่สบิ

ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรอืจํานวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ 

โดยฉ้อโกงหรอือุบาย หรอืโดยวธิีการอื่นใดทํานองเดียวกนั ตัง้แต่สอง

ลา้นบาทต่อปีภาษขีึน้ไป 

2. เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนําส่งภาษีอากรดงักล่าวได้กระทําใน

ลกัษณะที่เป็นกระบวนการหรอืเป็นเครอืข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็น

เท็จหรอืปกปิดเงนิได้พงึประเมนิหรอืรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรอืฉ้อโกง

ภาษอีากร 

3. มพีฤตกิรรมปกปิดหรอืซ้อนเร้นทรพัย์สนิที่เกี่ยวกบัการกระทําความผดิ 

เพือ่มใิหต้ดิตามทรพัยส์นินัน้ได ้ 

ให้ถอืว่าความผดิดงักล่าวเป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พจิารณากลัน่กรองความผดิทางภาษีอากรที่เขา้ข่ายความผดิมูลฐานส่งข้อมูลที่

เกีย่วขอ้งใหส้าํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิแลว้ ใหด้าํเนินการตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิต่อไป” 

ศาลรฐัธรรมนูญวนิิฉัยว่ามาตรา 37 ตร ีเป็นบทบญัญตัทิีเ่พิม่ภาระและจํากดัสทิธิ

เสรภีาพของบุคคลเกนิสมควรแก่เหตุไม่เป็นไปตามหลกัความได้สดัส่วนและขดั

ต่อหลกันิตธิรรม จงึขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 37 วรรค

หน่ึงและวรรคสอง ดงันัน้ กรมสรรพากรจงึไม่สามารถดําเนินการตามกฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิกบัผูเ้สยีภาษไีด ้
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