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มาตรการภาษภีาษเีพื�อสนบัสนนุการแกไ้ขปัญหาโรคตดิตอ่เชื อไวรสัโคโร
นา 2019 
รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายใหม่เพื�อเพื�อสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคตดิต่อเชื"อ

ไวรัสโคโรนา 2019 และชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บผลกระทบ ดังนี" 

• พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 707 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2563 โดยใหบ้รษัิท

หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�มีรายไดใ้นรอบบัญชีส ิ"นสุดลงก่อนหรือในวันที� 30 

กันยายน 2562 ไม่เกนิ 500 ลา้นบาทและมีการจา้งแรงงานไม่เกนิ 200 คน หัก

รายจา่ยไดเ้พิ�มขึ"น 50% (รวมทั "งส ิ"น 150%) สําหรับดอกเบี"ยเงนิกูย้มืตามมาตรการ

สนิเชื�อดอกเบี"ยตํ�าเพื�อช่วยเหลือผูป้ระกอบการที�ไดรั้บผลกระทบทั "งทางตรงและ

ทางออ้มจากการระบาดของโรคตดิต่อเชื"อไวรัสโคโรนา สําหรับดอกเบี"ยที�เกดิขึ"น

ระหวา่งตั "งแตว่ันที� 1 เมษายน 2563 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2563 ทั"งนี"ตามหลักเกณฑ์

ที�อธบิดกีรมสรรพากรกําหนด 

• พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 708 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2563 โดยใหบ้รษัิท

หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�มีรายไดใ้นรอบบัญชีส ิ"นสุดลงก่อนหรือในวันที� 30 

กันยายน 2562 ไม่เกนิ 500 ลา้นบาทและมีการจา้งแรงงานไม่เกนิ 200 คน หัก

รายจา่ยไดเ้พิ�มขึ"น 200%  (รวมทั "งส ิ"น 300%) สําหรับรายจา่ยที�จา่ยใหล้กูจา้งซึ�งเป็น

ผูป้ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคมสําหรับค่าจา้งระหวา่งเดอืนเมษายน 2563 ถงึ

เดือนกรกฎาคม 2563 ตามจํานวนค่าจา้งที�จ่ายจรงิและลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน

เดือนละ 15,000 บาท ที�จ่ายไปตั "งแต่วันที� วันที� 1 เมษายน 2563 ถึงวันที� 31 

กรกฎาคม 2563 ทั "งนี"ตามหลักเกณฑท์ี�อธบิดกีรมสรรพากรกําหนด 

 

 



• พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 709 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 12 กรกฎาคม 2563 โดยกําหนด

มาตรการภาษีเพื�อชว่ยเหลือลูกหนี"ในการปรับโครงสรา้งหนี"กับสถาบันการเงนิและ

เจา้หนี"อื�นดังนี" 

- ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษี

ธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ใหแ้ก่ลูกหนี"ของสถาบันการเงินและสถาบัน

การเงนิ หรอื ลกูหนี"ของเจา้หนี"อื�นและเจา้หนี"อื�น สําหรับการโอนทรัพยส์นิ ขาย

สนิคา้หรือใหบ้ริการ และสําหรับการทําตราสาร อันเนื�องมาจากการปรับ

โครงสรา้งหนี"ที�ไดดํ้าเนนิการปรับปรุงโครงสรา้งหนี"ตามหลักเกณฑก์ารปรับปรุง

โครงสรา้งหนี"ของสถาบันการเงนิที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

เฉพาะการโอนทรัพยส์นิ ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร และการทําตราสาร ในระหวา่ง

วันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวันที�  31 ธันวาคม 2564 

- ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ใหแ้ก่ลูกหนี"ของ

เจา้หนี"อื�น สําหรับเงนิไดท้ี�ไดรั้บจากการปลดหนี"ของเจา้หนี"อื�นตามหลักเกณฑ์

การปรับโครงสรา้งหนี"ของสถาบันการเงนิที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

กําหนด เฉพาะการปลดหนี"ในระหว่างวันที� 1 มกราคม 2563 ถึงวันที�  31 

ธนัวาคม 2564 

- ยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีธรุกจิเฉพาะและ

อากรแสตมป์ใหแ้กลู่กหนี"ของสถาบันการเงนิและลูกหนี"ของเจา้หนี"ที�เป็นบรษัิท

ที�มใิชส่ถาบันการเงนิ สําหรับเงนิไดท้ี�ไดรั้บจากการโอนอสังหารมิทรัพยท์ี�นํามา

จํานองเป็นประกันหนี" ใหแ้กผู่อ้ื�นซึ�งมใิช่เป็นเจา้หนี"ที�เป็นสถาบันการเงนิ โดย

ลกูหนี"นําเงนิไดไ้ปชําระหนี"ใหแ้กเ่จา้หนี"ที�เป็นสถาบันการเงนิหรอืเจา้หนี"ที�เป็น

บรษัิทที�มใิชส่ถาบันการเงนินั"น ตามหลักเกณฑก์ารปรับโครงสรา้งหนี"กบัสถาบัน

การเงนิที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด เฉพาะเงนิไดส้ว่นที�ไม่เกนิ

กว่าหนี"ที�คา้งชําระหรือภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี" สําหรับการโอน

ทรัพย์สนิ ขายสนิคา้หรือใหบ้ริการ และการทําตราสาร ในระหว่างวันที� 1 

มกราคม 2563 ถงึวันที�  31 ธันวาคม 2564 

• ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบับที� 21 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 29 กรกฎาคม 2563 เพื�อ

กําหนดหลักเกณฑก์ารยกเวน้ภาษีตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 709 เชน่ 

     - หนี"ที�ปรับโครงสรา้งหนี"จะตอ้งเป็นหนี"ที�ถูกจัดชั "นเป็นสนิทรัพยจ์ัดชั "นตํ�ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญและสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั "นของสถาบัน

การเงนิ ; และ 

     - เจา้หนี"ที�เป็นสถาบันการเงนิ เจา้หนี"อื�นและลูกหนี"ตอ้งร่วมกันจัดทําหนังสือ

รับรองหนี"ที�ตอ้งปรับโครงสรา้งหนี"เพื�อแจง้ต่อเจา้พนักงานที�ดินและอธิบดี

กรมสรรพากร 

• ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบับที� 22 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 29 กรกฎาคม 2563 เพื�อ

กําหนดหลักเกณฑก์ารยกเวน้ภาษีดังกล่าวสําหรับกรณีการโอนอสังหารมิทรัพยต์าม

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 709 เชน่ 

- จํานวนเงนิที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีตอ้งไม่เกนิหนี"ที�คา้งชําระเจา้หนี"หรือมีภาระ

ผกูพันตามสญัญาประกนักบัเจา้หนี" ; และ 

- ลูกหนี" เจา้หนี" และผูรั้บโอนอสังหารมิทรัพยต์อ้งทําหนังสือรับรองการโอน

อสงัหารมิทรัพยเ์พื�อแจง้ตอ่เจา้พนักงานที�ดนิและอธบิดกีรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การหกัรายจา่ยบรจิาค 
ตามที�พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 706 ซึ�งไดอ้อกมาเมื�อวันที� 22 มถิุนายน 2563 โดย

กําหนดใหบุ้คคลธรรมดา บรษัิท และ หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหักรายจ่ายเงนิบรจิาคได ้

เพิ�มขึ"นอกี 100% (รวมทั "งส ิ"น 200%) สําหรับรายจา่ยเงนิบรจิาคใหส้ภากาชาดไทยผ่าน

ระบบบรจิาคอเิล็กทรอนิกส ์ตอ่มาไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบับที� 19 ซึ�งออกมา

เมื�อวันที� 16 กรกฎาคม 2563 เพื�อกําหนดหลักเกณฑก์ารไดรั้บยกเวน้ เชน่ หลักเกณฑ์

เกี�ยวหลักฐานการไดม้าและมูลคา่ทรัพยส์นิที�บรจิาค และใหใ้ชข้อ้มลูการบรจิาคที�ปรากฏ

ในระบบบรจิาคอเิล็กทรอนิกสโ์ดยผูใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษีไม่ตอ้งแสดงหลักฐานการบรจิาค

อกี เป็นตน้ 
 
การนําสง่ภาษผีา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
ตามที�กฎกระทรวง ฉบับที� 364 ซึ�งไดอ้อกมาเมื�อวันที� 19 มถิุนายน 2563 เพื�อกําหนด

หลักเกณฑก์ารนําส่งภาษีผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์ต่อมาเมื�อวันที� 17 กรกฎาคม 2563 

กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบับที� 20 โดยกําหนดหลักเกณฑก์าร

นําสง่ภาษี เชน่ 

- ธนาคารที�ประสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารนําสง่ขอ้มลูและเงนิภาษีหัก ณ ที�จา่ยตาม

มาตรา 52 70 70 (ทว)ิ 83/5 และ เงนิภาษีมูลคา่เพิ�มตามมาตรา 83/6 แหง่

ประมวลรัษฎากร ตอ้งยื�นคําขอผ่านระบบอเิล็กทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 

เพื�อทําหนา้ที�รับเงนิภาษีจากผูม้หีนา้ที�นําสง่เงนิภาษีแทนกรมสรรพากร 

- ธนาคารตอ้งจัดใหม้ีระบบการใหบ้รกิารตามที�กําหนด และตอ้งแจง้ประเภท

ของการใหบ้ริการต่อกรมสรรพากรเพื�อเผยแพร่บนนระบบเครือข่าย

อนิเตอรเ์น็ตของกรมสรรพากร 

- ผูม้ีหนา้ที�นําส่งเงินภาษีที�เลือกว ิธีการนําส่งภาษีผ่านธนาคารดว้ยระบบ

อเิล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งแจง้รายการที�ตอ้งนําสง่ภาษีตอ่ธนาคารตามที�กําหนด 

- ธนาคารซงึไดรั้บเงนิภาษีและรายการนําสง่ภาษีตอ้งออกหลักฐานแสดงการ

รับชําระเงนิภาษีใหแ้กผู่ม้หีนา้ที�นําสง่ภาษีดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส ์โดย

ใหห้ลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการหักภาษี ณ ที�จ่าย และใหย้กเวน้การ

ออกหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ที�จา่ย 

- ธนาคารตอ้งนําสง่ภาษีพรอ้มทั "งรายการต่อกรมสรรพากรภายในสี�วันทําการ

นับถัดจากวันที�ธนาคารไดรั้บเงนิภาษีและรายการจากผูม้หีนา้ที�นําสง่เงนิภาษี 

- กรณีธนาคารนําสง่ภาษีไม่ครบถว้น ธนาคารจะตอ้งรับผดินําส่งเงนิภาษีและ

รายการใหค้รบถว้นพรอ้มดอกเบี"ยในอัตรา 15% ต่อปีนับแต่วันที�พน้

กําหนดเวลานําสง่ภาษี 

- กรณีธนาคารไม่นําสง่รายการที�เกี�ยวขอ้งกับการนําสง่ภาษี ใหถ้อืวา่ธนาคาร

ไม่นําสง่ภาษีทั "งจํานวน และธนาคารตอ้งเสยีดอกเบี"ยในอัตรา 15% ตอ่ปีนับ

แต่วันที�พน้กําหนดเวลานําส่งภาษี โดยคํานวณจากเงนิภาษีที�ตอ้งนําส่ง

สําหรับรายการดังกล่าว จนกว่าจะนําส่งรายการและขอ้มูลใหก้รมสรรพากร

ครบถว้น 

 
หลกัเกณฑห์กัรายจา่ยลงทนุเพิ�มสาํหรบัการลงทนุในเครื�องจกัร 
ตามที�พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 695 ซึ�งออกมาเมื�อวันที� 22 มิถุนายน 2563 ได ้

กําหนดใหบ้ริษัทหักรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื�อเสียภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลได ้

เพิ�มขึ"น 150% (รวมทั "งสิ"น 250%) สําหรับรายจา่ยที�ไดจ้า่ยเพื�อการลงทุนในเครื�องจักร 

ซึ�งไมใ่ชเ่ป็นการซอ่มแซมใหค้งสภาพเดมิ ตอ่มาไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี�ยวกับ

ภาษีเงินได ้ฉบับที� 378 ซึ�งไดอ้อกมาเมื�อวันที� 15 กรกฎาคม 2563 โดยกําหนด

หลักเกณฑด์ังนี" 

- ใหบ้รษัิทที�ลงทนุในเครื�องจักรซึ�งไม่ใชเ่ป็นการซอ่มแซมใหค้งสภาพเดมิหัก

รายจ่ายไดเ้พิ�มโดยเฉลี�ยเป็นจํานวน 150% ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นพระราช



กฤษฎีกาฯ ฉบับที� 695 สําหรับระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชตี่อเนื�องกัน 

โดยเริ�มใชส้ทิธไิดต้ั "งแตร่อบระยะเวลาบัญชทีี�เร ิ�มหักคา่เสื�อมราคาทรัพยส์นิ 

- ใหบ้รษัิทจัดทําโครงการลงทนุและแผนการลงทนุแจง้ต่อกรมสรรพากรผ่าน

ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

- ใหบ้รษัิทจัดทํารายงานแสดงรายละเอียดของเครื�องจักรพรอ้มกับทะเบียน

ทรัพยส์นิเพื�อใหเ้จา้พนักงานตรวจสอบ 

 
ลดอตัราภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย 
เมื�อวันที� 11 สงิหาคม 2563 กรมสรรพากรไดอ้อกคําสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป. 328/2563 

เพื�อลดอัตราภาษีเงนิไดหั้ก ณ ที�จา่ยลงเหลอื 2% สําหรับการจา่ยเงนิไดป้ระเภทตา่งๆ ที�

จา่ยระหวา่งวันที� 1 ตลุาคม 2563 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2564 ดงันี" 

• การจา่ยเงนิไดเ้นื�องจากการรับทํางานใหต้ามมาตรา 40(2) และ เงนิไดจ้ากค่า

แหง่กูด๊วลิล ์คา่แหง่ลขิสทิธิP หรอืสทิธอิยา่งอื�นตามมาตรา 40(3)  

• การจา่ยเงนิไดจ้ากวชิาชพีอสิระตามมาตรา 40(6) และ เงนิไดจ้ากการรับเหมาที�

ผูรั้บเหมาตอ้งลงทนุดว้ยดว้ยการจัดหาสัมภาระในสว่นสําคัญนอกจากเครื�องมือ

ตามมาตรา 40(7)  

• การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(8) เฉพาะที�เป็นเงนิไดจ้ากการจา้งทํา

ของ การจา่ยรางวัล สว่นลด ประโยชน์ใด ๆ เนื�องจากการสง่เสรมิการขาย หรอื

ค่าบรกิารอื�นตามที�กฎหมายกําหนด ซึ�งไม่รวมถงึการจา่ยค่าบรกิารของโรงแรม 

คา่บรกิารของภัตตาคาร และคา่เบี"ยประกนัชวีติ 

 

ทั "งนี"เฉพาะกรณีการนําสง่ภาษีตามวธินํีาสง่ที�ไดกํ้าหนดตามมาตรา 3 ปัณรส แหง่ประมวล

รัษฎากร (e-Withholding Tax System) เทา่นั"น  

  
การยกเวน้ภาษสีาํหรบัเบี ยประชุม 
ตามที�บทบัญญัตติามมาตรา 42 (7)  แห่งประมวลรัษฎากรไดย้กเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคล

ธรรมดาสําหรับเบี"ยประชุมกรรมาธกิารหรือกรรมการที�ไดร้ับจากทางราชการ ต่อมาเมื�อ

วันที� 30 มถินุายน 2563 คณะกรรมการวนิจิฉัยภาษีอากรไดม้คํีาวนิจิฉัยของคณะกรรมการ

วนิจิฉัยภาษีอากรที� 48/2563 โดยวนิจิฉัยวา่เบี"ยประชมุดังกลา่วใหห้มายความรวมถงึเบี"ย

ประชมุของอนุกรรมาธกิารหรอือนุกรรมการดว้ย 

 
ลดคา่ปรบัแบบรายงาน Disclosure form 
ตามที�กรมสรรพากรไดกํ้าหนดใหบ้รษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ที�มคีวามสัมพันธ์กัน

และมรีายไดท้ั "งหมดตามงบการเงนิไมน่อ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาบัญชทีี�เร ิ�ม

ในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2562 ตอ้งยื�นแบบรายงาน Disclosure Form เป็นครั "งแรก 

ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบัญชหีรือภายในวันที� 31 สงิหาคม 

2563 (กรณีไดรั้บการขยายเวลาการยื�นแบบฯ) ซึ�งเมื�อพน้กําหนดเวลาตามที�กฎหมาย

กําหนดดังกล่าว บร ิษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�มีหนา้ที�ตอ้งยื�นแบบรายงาน 

Disclosure Form มีภาระที�ตอ้งชําระค่าปรับไม่เกนิ 200,000 บาท ต่อมาเมื�อวันที� 9 

กันยายน 2563 เพื�อบรรเทาภาระของผูป้ระกอบการอันเนื�องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชื"อไวรัส COVID-19 กรมสรรพากรไดพ้จิารณาปรับลดอัตราค่าปรับ 

โดยชําระค่าปรับเป็นจํานวน 5,000 บาท และตอ้งยื�นผ่านอนิเทอรเ์น็ต (e-Filing) ภายใน

วันที� 30 ธันวาคม 2563 นี"เทา่นั"น 
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