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ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้ ส ำหรบั
กำรบริจำคให้แก่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนกำร
แก้ไขปัญหำโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี 36) ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาท่ีบริจาค
เงิน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ สินค้า 
ส าหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  ตั ้งแ ต่วันท่ี 6 มีนาคม 2564 ถึ งวันท่ี 5 มีนาคม 2565 เ พ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ตามความในพระราช
กฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 723) ลงวนัท่ี 12 กันยายน 2564 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี้    

• กรณีบริจาคเป็นเงินต้องเป็นการบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรฐัมนตรีท่ีก าหนดไว้เท่านัน้ 

• กรณีท่ีบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือสินค้า ต้องเป็นทรัพย์สินหรือสินค้า 
ประเภทและชนิดตามท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด
เท่านัน้ 

• กรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อทรพัย์สินมาเพ่ือบริจาค ต้องมี
หลักฐานการได้มาซ่ึงทรพัย์สินท่ีระบุจ านวนและมูลค่าของทรัพย์สินนั ้น 
โดยให้ถือว่ามูลค่าตามหลักฐานดงักล่าวเป็นมูลค่าของรายจ่ายท่ีบริจาค 

• กรณีน าทรพัย์สินท่ีได้บันทึกบัญชีทรพัย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลนัน้มาบริจาค ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนส่วนท่ีเหลือจากการค านวณหกั
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัย์สินเป็นมลูค่าของรายจ่ายท่ีบริจาค 

https://www2.deloitte.com/th/en.html


• กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน าสินค้ามาบริจาค (ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าท่ีผลิตเองหรือซื้อมาเพ่ือขาย) ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนของสินค้า
ดังกล่าวท่ีมีเอกสารหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้เป็นมูลค่าของรายจ่ายท่ี
บริจาค แต่มูลค่าดงักล่าวต้องไม่เกินราคาสินค้าคงเหลือยกมา 

• มูลค่าของทรพัย์สินหรือสินค้าท่ีซื้อมาเพ่ือบริจาคนัน้ จะต้องมีจ านวนไม่
เกินราคาท่ีพึงซื้อได้โดยปกติ 

  
ก ำหนดเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงข้อมูลท่ีจ ำเป็น ส ำหรับกำรวิเครำะห์
ข้อก ำหนดของธุรกรรมระหว่ำงบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีมี
ควำมสัมพนัธ์กนั 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 407) ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2564 ได้ก าหนดให้เอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ เป็นเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงข้อมูลท่ีจ าเป็น ส าหรบัการวิเคราะห์ข้อก าหนดของธุรกรรมระหวา่ง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์กันก าหนดให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ท่ีมีความสมัพนัธ์กัน โดยมีรายได้จากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระท าในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท มีหน้าท่ีจัดท ารายงานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนว่าธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กัน
นัน้เป็นไปตามราคาตลาด โดยรายงานข้อมูลนี้ต้องยื่นแก่กรมสรรพากรภายใน
เวลาท่ีก าหนดภายหลังได้รบัหนังสือแจ้งความจากเจ้าพนักงานประเมิน (ออกโดย
อนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร) โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 407 นี้
ก าหนดข้อความของรายงานข้อมูลดังกล่าว (“แบบรายงาน”) และให้ใช้บังคบั
ส าหรบัเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี้ 

(1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลเก่ียวกับผู้มีหน้าท่ียื่นเอกสารหรือ
หลักฐานตามรายการ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหารจดัการ โครงสร้างความสมัพนัธ์ ค าอธิบายเก่ียวกับการปรับปรุง
โครงสร้างธุรกิจ เป็นต้น  

(2) เอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมท่ีถูกควบคุมของผู้มี
หน้าท่ียื่นเอกสารหรือหลักฐานตามรายการ เช่น รายการประเภทธุรกรรม
ท่ีถูกควบคุม ค าอธิบายเก่ียวกับแต่ละประเภทธุรกรรมท่ีถูกควบคุม 
รายการสัญญาทัง้หมดท่ีเก่ียวกับแต่ละประเภทธุรกรรมพร้อมสรุป
สาระส าคัญของสัญญารวมถึงเงื่อนไขเก่ียวกับราคาตามสัญญา  บท
วิเคราะห์หน้าท่ีงาน สินทรพัย์ และความเสี่ยงของผู้มีหน้าท่ียื่นเอกสาร
และหลักฐานและคู่สญัญาของธุรกรรมท่ีถูกควบคุม เป็นต้น  

(3) เอกสารหรือหลักฐานอื่นนอกเหนือจาก (1) และ (2) ท่ีแสดงข้อมูลท่ี
จ าเป็นส าหรบัการวิเคราะห์ข้อก าหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้าง



หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กันตามท่ีเจ้าพนักงานประเมินอาจร้อง
ขอโดยอนุมติัอธิบดีมีหนังสือแจ้งความให้ยื่นเพ่ิมเติม   

ยกเว้นภำษีเงินได้ ส ำหรับค่ำตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีและ
บุคคลภำยนอกซึ่งปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นำ  2019   

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 378 ลงวนัท่ี 29 กันยายน 2564 ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ส าหรบัค่าตอบแทนท่ีได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขภายในรอบปีปฏิทิน 
2564 อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีในการเฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกัน ควบคุม 
และ รกัษาผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และการให้บริการฉีดวคัซีนโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานพยาบาล และให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรบั
ค่าตอบแทนท่ีกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีและบุคคลภายนอกท่ี
ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรบัมือกับสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้นี้ ตามท่ีได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง 
 

ก ำหนดให้ผู้ยื่นรำยกำรแจ้งข้อควำมตำมรำยงำนข้อมูลรำยประเทศ  
(Country-by-Country Report) 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 408) ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2564 และมีผลใช้บังคับส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบาง
ประเภทมีหน้าท่ีแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-
Country Report) เป็นภาษาอังกฤษแก่เจ้าพนักงานประเมินพร้อมการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี (แบบ ภ.ง.ด.50 อันถึงก าหนดภายใน 
150 วนันับแต่วนัสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี) โดยกลุ่มบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิ ติบุคคลข้ามชาติท่ีมีรายได้รวมทั ้งหมด  (Consolidated Group 
Revenue) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีท่ีต้องรายงาน
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 28,000 ล้านบาทมีหน้าท่ีแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลราย
ประเทศ โดยมีข้อสงัเกตุหลักดงันี้ 

• เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลล าดับสูงสุดท่ีตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย 

• เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยและได้รับ
การแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลล าดบั
สูงสุดเพ่ือแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ ในบางกรณี 

• เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระท ากิจการในประเทศไทยแต่
มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลล าดับสูงสุดหรือผู้ได้ร ับแต่งตัง้ให้
เป็นตัวแทนในการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศหาก
ปรากฎข้อเท็จจริงอย่างใด (เช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลล าดับ
สูงสุดของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติไม่มีหน้า ท่ีแจ้ง



ข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจท่ี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนัน้เป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษี) 

 

โดยเป็นท่ีคาดหมายได้ว่ายงัมีกระบวนการอีกหลายขัน้ตอนอันกรมสรรพากรต้อง
ด าเนินการในการปรบัใช้หลักการของการรายงานข้อมูลรายประเทศ อันรวมถึง
การออกหลักเกณฑ์ปฏิบัติและแนวทางต่างๆ รวมทัง้การลงนามใน ความตกลง
พหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจในการแลกเปล่ียนข้อมูลรายประเทศ และใช้
บังคบัหลักการดงักล่าว 
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