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มาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รบัผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

รัฐบาลได้มีมาตรการภาษีอากรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการซ่ึงได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ดงัต่อไปน้ี 

ยกเว้นภาษีโครงการโอนทรพัย์พกัหน้ี ผ่อนปรนหลกัเกณฑ์การจําหน่ายหน้ี
สูญของสถาบนัการเงิน และกําหนดหลกัเกณฑ์การรบัโอนทรพัย์สินประกนั
เพื่อชําระหน้ีของสถาบนัการเงิน 

  พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 721 ลงวัน ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
กําหนดให้ยกเว้นภาษีโครงการโอนทรพัย์พกัหน้ี  โดยสรุปได้ดงัน้ี    

1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหน้ี
ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้ท่ีร ับจากการปลดหน้ีของสถาบัน
การเงิน อันเ น่ืองมาจากมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน
หลักประกันเพ่ือชําระหน้ีตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้ร ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ทัง้ น้ี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด    

2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงินและ
สถาบันการเงิน สําหรบัการโอนทรพัย์สิน การขายสินค้า และการกระทํา
ตราสาร อันเ น่ืองมาจากมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน
หลักประกันเพ่ือชําระหน้ีตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้ร ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด    
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ลูกหน้ี หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นลูกหน้ีของสถาบันการเงินและให้
หมายความรวมถึงเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันการชําระหน้ีของผู้
ประกอบธุรกิจท่ีเป็นลูกหน้ีของสถาบันการเงิน   

สถาบันการเงนิ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินซ่ึงประกอบธุรกิจให้สินเช่ือ   

กฎกระทรวงฯ ฉบับท่ี 375 พ.ศ.2564 ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
กําหนดให้การจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของสถาบันการเงินในส่วนของหน้ี
ท่ีสถาบันการเงินได้ปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ี อันเน่ืองมาจากการรบัโอนทรพัย์สนิ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรบัโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือชําระหน้ีท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 พ.ศ. 2564 ให้กระทําได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ปกติว่า
ด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 34 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีหน้ีท่ีต้องดําเนินการตาม
มาตรการสนับสนุนการรบัโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือชําระหน้ีตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 721 พ.ศ.2564 ให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันท่ี 14 กรกฎาคม 
2564 เป็นต้นไป โดยสรุปได้ดงัน้ี 

1. ให้ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน เจ้าของทรพัย์สินและสถาบันการเงินรว่มกัน
จดัทําหนังสือรบัรองการเข้ามาตรการสนับสนุนการรบัโอนทรพัย์สินและ
ให้ลูกหน้ีของสถาบันการเงินแจ้งและส่งมอบหนังสือรบัรองดังกล่าวต่อ
อธิบดีกรมสรรพากรผ่าน สํานักงานสรรพากรท่ีลูกหน้ีมีภูมิลําเนาหรือมี
สถานประกอบการตัง้อยู่ภายในวนัสุดท้ายของปีภาษี หรือวนัสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการปลดหน้ี แล้วแต่กรณี  

2. ให้ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน เจ้าของทรพัย์สิน สถาบันการเงิน แจ้งและ
ส่งมอบแบบยืนยันการเข้ามาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน
หลักประกันเพ่ือชําระหน้ีซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยต่อเจ้า
พนักงานท่ีดินผู้รบัจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามกฎหมาย 

3. ให้สถาบันการเงินจัดทําหนังสือรับรองการโอนทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันคืนตามมาตรการสนับสนุนการรบัโอนทรพัย์สินหลักประกัน
เพ่ือชําระหน้ีและแจ้งและส่งมอบหนังสือรับรองดังกล่าวต่ออ ธิบ ดี
กรมสรรพากร ผ่านสํานักงานสรรพากรท่ีสถาบันการเงินมีภูมิลําเนาหรือ
มีสถานประกอบการตัง้อยู่ภายในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
โอน  

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถาบนัวคัซีนแห่งชาติผ่าน
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 719) พ.ศ.2564 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 กําหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถหักค่าใช้จ่ายสําหรับการ

บริจาคให้แก่สถาบันวคัซีนแห่งชาติผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 

ของกรมสรรพากรท่ีได้กระทําตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2566 ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยสรุป

ได้ดงัน้ี  

1. กําหนดให้บุคคลธรรมดา สามารถหกัเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าจํานวนเงิน ท่ี

บริจาคให้แก่สถาบันวคัซีนแห่งชาติ แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) 



แห่งประมวลรษัฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหกั

ค่าใช้จ่ายและหกัค่าลดหย่อนอื่น ๆ  แล้ว   

2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหกัรายจ่ายได้เท่า

จํานวนท่ีบริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรพัย์สินให้แก่สถาบันวคัซีนแห่งชาติ 

แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ ตาม

มาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรษัฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกําไร

สุทธิ  

3. กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเ พ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีบริจาคทรพัย์สินให้แก่สถาบันวคัซีนแห่งชาติเพ่ือสนับสนุน

การวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวคัซีนให้มีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 

หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการหักค่าใช้จ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรบั

การบริจาคใหแ้ก่สถาบนัวคัซีนแหง่ชาติผ่านระบบบริจาคอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

Donation)  

ประกาศอธิบดีสรรพากร ฉบับท่ี 35 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ได้

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสําหรบัการหกัค่าใช้จ่ายสําหรบัภาษีเงินได้

และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับการบริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ตามพระราช

กฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 719) ท่ีได้กระทําตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2566 โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการบริจาคต่อเจ้าพนักงานประเมนิ โดย

สรุปได้ดงัน้ี 

1. การหกัค่าลดหย่อนสําหรับบุคคลธรรมดา ให้แก่สถาบันวคัซีนแห่งชาติ

ดงักล่าวต้องบริจาคเป็นเงินเท่านัน้   

2. การหกัค่าใช้จ่ายสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้แก่สถาบัน

วคัซีนแห่งชาติดงักล่าวจะบริจาคเป็นเงิน ทรพัย์สิน หรือสินค้าก็ได้ โดยมี

เงื่อนไขดงัน้ี  

2.1 กรณีซ้ือทรัพย์สินมาเพ่ือบริจาคต้องมีหลักฐานแสดงจํานวนและ

มูลค่าของทรัพย์สิน โดยให้ถือมูลค่าตามหลักฐานดังกล่าวเ ป็น

รายจ่ายท่ีบริจาค 

2.2 กรณีนําทรัพย์สินท่ีได้บัญทึกบัญชีทรัพย์สินของบริษัทหรือ ห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลนัน้มาบริจาค ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนส่วนท่ีเหลือหลัง

หกัค่าเสื่อมราคาเป็นรายจ่ายท่ีบริจาค 

2.3 กรณีนําสินค้ามาบริจาค ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท่ีผลิตขึ้นเองหรือซ้ือมา

เพ่ือขาย ให้ถือเอามูลค่าสินค้าดังกล่าวท่ีมีหลักฐานพิสูจน์ได้เป็น

รายจ่ายท่ีบริจาค แต่ไม่เกินมูลค่าสินค้าคงเหลือยกมา 

2.4 มูลค่าทรพัย์สินหรือสินค้าท่ีซ้ือมาเพ่ือบริจาคนัน้ ต้องมีราคาไม่เกิน

ราคาท่ีพึงซ้ือได้ตามปกติ  



3. ให้ใช้ข้อมูลการบริจาคท่ีปรากฏในระบบบริจาคอิเ ล็กทรอนิกส์ เ ป็น

หลักฐานประกอบการหักค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้และการยก เ ว้ น

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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