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มาตรการทางภาษีเพือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชือไวรสัโคโรนา 2019 

รฐับาลไดอ้อกกฎหมายเกยีวกบัมาตรการทางภาษเีพอืสนบัสนุนการป้องกนัการระบาดของโรคตดิต่อเชอืไวรสัโคโรนา 2019 ดงันี 
 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี700 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถินุายน 2563 ซงึยกเวน้ภาษมีลูคา่เพมิสาํหรบัการนําเขา้สนิคา้ทใีช้

รกัษา วนิิจฉัยหรอืป้องกนัเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 และยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลและภาษมีูลคา่เพมิสาํหรบัการโอนทรพัยส์นิ 
หรอืการขายสนิคา้ อนัเนืองมาจากการบรจิาคสนิคา้ทนํีาเขา้ดงักล่าว เพอืบรจิาคใหแ้ก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงาน
ของรฐั และองคก์ารสถานสาธารณกุศล ทงันีสําหรบัการบรจิาคตงัแต่วนัท ี1 มีนาคม 2563 ถงึวนัท ี28 กุมภาพนัธ ์2564 
และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัท ี18 ซงึไดอ้อกมาเมอืวนัท ี23 มถินุายน 2563 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษเีงนิ

ได้และภาษีมูลค่าเพมิตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 700 โดยสินค้าทีนําเช้าจะต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสขุ เป็นตน้ 

 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี701 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถินุายน 2563 เพอืใหผู้บ้รจิาคซงึเป็นบุคคลธรรมดา และบรษิทัหรอื
หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลหกัค่าใชจ้่ายไดเ้ป็นจํานวนเท่ากบัรายจ่ายทไีดบ้รจิาคผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่สาํนักงานปลดัสาํนัก

นายกรฐัมนตร ีเพอืสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาโรคตดิต่อเชอืไวรสัโคโรนา 2019 ทงันีการหกัคา่ใชจ้่ายดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบันปีระกาศกาํหนด 

 กฎกระทรวงฉบบัท ี366 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี18 มถินุายน 2563 ไดย้กเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัคา่ตอบแทนเสยีง
ภยัในการเฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกนั ควบคุม และรกัษาผูป่้วยโรคตดิเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 ซงึกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้

เจ้าหน้าททีปีฏิบตังิานเกยีวกบัการระบาดของโรคติดต่อเชอืไวรสัโคโรน่า 2019  และค่าตอบแทนในการให้คําปรกึษาด้าน
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การแพทยแ์ละสาธารณะสุข ซงึกระทรวงสาธารณสุขจ่ายใหเ้จา้หน้าทีและบุคคลภายนอกทปีฏบิตังิานเกยีวกบัการระบาดของ

โรคตดิต่อเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประจาํปี พ.ศ. 2563 
 
มาตรการภาษีเพือสิงแวดล้อม 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี694 ซงึไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถินุายน 2563 เพอืยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้กบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น
นิตบุิคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิเีกิดจากการขายคารบ์อนเครดติในประเทศตามโครงการทไีดข้นึทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืน

กระจก เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบญัช ีโดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์อีธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด  
 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี702 ซงึไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถุินายน 2563 เพอืกาํหนดใหห้กัรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพอืเสยี

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลไดเ้พมิขนึ 25% สาํหรบัรายจ่ายคา่ซอืผลติภณัฑพ์ลาสตกิทยี่อยสลายไดท้างชวีภาพ สาํหรบัรายจ่ายทจี่ายระหว่าง
วนัท ี1 มกราคม 2562 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 
 
การหกัรายจ่ายเงินบริจาค 

รฐับาลไดอ้อกกฎหมายเกยีวกบัการหกัรายจา่ยสาํหรบัเงนิบรจิาค ดงันี 
 พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท ี696 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถุินายน 2563 โดยใหบุ้คคลธรรมดา บรษิทั และหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคลหกัรายจ่ายเงนิบรจิาคไดเ้พมิขนึอกี 100% สาํหรบัการบรจิาคผ่านระบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส์ใหแ้ก่การกฬีาแห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการกฬีาจงัหวดั สมาคมกฬีาจงัหวดัฯ สาํหรบัการจดัหาอุปกรณ์กฬีา การฝึกซ้อมหรอืแข่งขนั ฯลฯ และยกเวน้
ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล ภาษีมูลค่าเพมิและอากรแสตมป์สําหรบัการโอนทรพัย์สนิ การขายสนิคา้ หรอื
สาํหรบัการกระทําตราสารอนัเนืองมาจากการบรจิาคใหใ้หก้ารกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกฬีาฯ ทงันีสาํหรบัการบรจิาค
ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2562 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 

 พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท ี699 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มิถุนายน 2563 เพอืส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารพฒันาบุคลากร
เพอืรองรบัอุตสาหกรรม 4.0 โดยอนุญาตใหม้กีารหกัคา่ใชจ่้ายสาํหรบัการบรจิาคใหแ้ก่ศนูยส์่งเสรมิการพฒันาบุคลากรสาํหรบั
อตุสาหกรรม 4.0 ทจีดัตงัโดยสถานศกึษา โดยมหีลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 
1. ใหบ้รษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบุิคคลสามารถหกัรายจ่ายไดเ้ป็นจํานวนเท่ากบัรายจ่ายทไีดบ้ริจาคเป็นทรพัยส์นิให้แก่ศูนย์

สง่เสรมิการพฒันาบุคลากรสาํหรบัอุตสาหกรรม 4.0 ทจีดัตงัโดยสถานศกึษา สาํหรบัการบรจิาคทรพัยส์นิทเีป็นเครอืงจกัร 
อปุกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์เีชอืมต่อกบัเครอืงจกัร เพอืระบบอตัโนมตัสิาํหรบั 4.0  

2. ใหบ้รษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบุิคคลสามารถหกัรายจ่ายไดเ้พมิขนึอกีจากขอ้ 1 เป็นจํานวนเท่ากบัรายจ่ายทไีดบ้รจิาคเป็น
ทรพัยส์นิใหแ้กศ่นูยส์ง่เสรมิการพฒันาบุคลากรสาํหรบัอตุสาหกรรม 4.0 ทจีดัตงัโดยสถานศกึษา 

3. ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคลสามารถหกัรายจ่ายไดเ้พมิขนึอกีจากขอ้ 2 เท่ากบัรายจ่ายทไีดบ้รจิาคเป็นทรพัยส์นิใหแ้ก่
ศนูยส์่งเสรมิการพฒันาบุคลากรสาํหรบัอุตสาหกรรม 4.0 ทจีดัตงัโดยสถานศกึษา แต่ไม่เกนิส่วนต่างระหว่างอตัราส่วนของ
รายไดแ้ละการยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 2  

4. ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล ภาษีมูลคา่เพมิและอากรแสตมป์สาํหรบัการโอนทรพัยส์นิหรอืการขายสนิคา้สาํหรบัการบรจิาค
ตามพระราชกฤษฎกีานี 

ทงันีรายจา่ยตามขอ้ 1 2 และ 3 นนัจะตอ้งหกัเป็นคา่ใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิ 10% ของกาํไรสทุธ ิหรอืไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท แลว้แต่
อยา่งใดจะน้อยกวา่ 
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อกีทงัยงัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษมีลูคา่เพมิ และอากรแสตมป์แกบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลสาํหรบัการบรจิาคตงัแต่
วนัท ี1 มกราคม 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 
 

 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี706 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถุินายน 2563 โดยใหบุ้คคลธรรมดาและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลหกัรายจ่ายเงนิบรจิาคไดเ้พมิขนึอกี 100% สาํหรบัรายจ่ายเงนิบรจิาคใหส้ภากาชาดไทย โดยจะตอ้งเป็นการบรจิาคผ่าน
ระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์และยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล ภาษมีูลคา่เพมิและอากรแสตมป์สําหรบั
การโอนทรพัยส์นิหรอืการขายสนิคา้ใหส้ภากาชาดไทย สาํหรบัการบรจิาคตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 
2565  

 
มาตรการภาษีเพือกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 

รฐับาลไดอ้อกกฎหมายเพอืกระตุน้เศรษฐกจิและการลงทุน ดงันี 
 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี693 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถุินายน 2563 โดยลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลสาํหรบับรษิทัหรอื

หา้งหุน้สว่นนติบุิคคลทมีสีถานประกอบการตงัอยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเหลอื 10% ของกาํไรสทุธ ิสาํหรบัรายไดท้เีกดิขนึ
จากการผลติสนิคา้ในเขตพฒันาเศษฐกจิ หรอืรายไดท้เีกดิจาการใหบ้รกิารและมกีารใชบ้รกิารนนัในเขตพฒันาเศรษฐกจิ เป็นเวลา 
10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนืองกัน โดยบริษัททีได้รับสิทธิ ต้องมีคุณสมบัติ เช่น ต้องจดแจ้งการใช้ส ิทธิประโยชน์ต่อ
กรมสรรพากรตงัแต่วนัท ี23 มถินุายน 2563 ถงึวนัท ี30 ธนัวาคม 2563 

 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี695 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถินุายน 2563 โดยใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลหกัรายจ่ายใน
การคํานวณกําไรสุทธเิพอืเสยีภาษีเง ินไดนิ้ติบุคคลไดเ้พมิขนึ 150% สําหรบัรายจ่ายลงทุนในเครอืงจกัร แต่ไม่ใช่เป็นการ
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิ สําหรบัรายจ่ายทีเกดิขนึตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทงันี ตาม
หลกัเกณฑท์อีธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด  

 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี697 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถินุายน 2563 โดยใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลหกัรายจ่ายใน
การคาํนวณกาํไรสทุธเิพอืเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลไดเ้พมิขนึ 100% สาํหรบัการอบรม สมัมนาในประเทศทบีรษิทัจดัใหล้กูจา้ง 
ซงึรวมถงึคา่หอ้งสมัมนา คา่หอ้งพกั คา่ขนสง่ คา่บรกิารนําเทยีว สาํหรบัรายจา่ยทเีกดิขนึตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2563 ถงึวนัท ี
31 ธนัวาคม 2563 

 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัท ี698 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี22 มถินุายน 2563 โดยใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิคุคลซงึผูป้ระกอบ
ธุรกิจโรงแรมหกัรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เพิมขนึ 150% สําหรบัรายจ่ายต่อเติม 
เปลยีนแปลงทรพัยส์นิทเีป็นอาคาร เครอืงตกแต่ง หรอืเฟอรน์ิเจอร ์แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ สาํหรบัรายจ่ายที
เกดิขนึตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

 
ประกาศกระทรวงการคลงัฉบบัใหมเ่กียวกบัภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศเกยีวกบัภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม ดงันี 
 ประกาศกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม ฉบบัท ี1 ไดอ้อกมาเมอืวนัท ี11 มถินุายน 2563 โดยกาํหนดเงนิตรา

สกลุต่างๆ ทใีชส้าํหรบัการดาํเนินงาน (Functional currency) เพอืปฏบิตักิารเกยีวกบัภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม 
 ประกาศกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ฉบบัท ี2 ไดอ้อกมาเมือวนัท ี10 มิถุนายน 2563 โดยกําหนดให้

บรษิทัทปีระสงคจ์ะใชเ้งนิตราสกลุอนืนอกจากเงนิตราไทยเป็นสกุลเงนิทใีชใ้นการดาํเนินงาน (Functional currency) เพอื
ปฏบิตักิารเกยีวกบัภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทกีาํหนด เช่น การจดัทําบญัชตีอ้งเป็นไปตาม
หลักการบัญชีและผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตให้การรบัรองสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน และต้องใช้สกุลเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลงั ฉบบัท ี1 เป็นตน้ 
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