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ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาํหรบัโครงการเงินสนับสนุนจากรฐับาล

อนัเน่ืองมาจากไวรสัโคโรนา 

กฎกระทรวงฉบบัที ่372 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2564 เพือ่กําหนดยกเวน้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563 

สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับตามโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลอัน

เน่ืองมาจากไวรสัโคโรนา (COVID-19) ดงัน้ี 

• เงนิสนับสนุนที่ได้รบัตามโครงการเพื่อช่วยเหลอืเยยีวยาและชดเชย

ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019  ของกระทรวงการคลัง และ โครงการชดเชย

รายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รบัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการ

ช่วยเหลอืเยยีวยาของกระทรวงแรงงาน 

• เงนิสนับสนุนหรอืประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัเป็นค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่า

เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าสนิคา้หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ค่าสปา

หรอืนวดเพื่อสุขภาพ ค่ารถเช่าหรอืเรอืเช่าเพือ่การท่องเทีย่ว หรอืค่า

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


ตัว๋โดยสารเครื่องบนิ ตามโครงการเราเทีย่วดว้ยกนัซึ่งสนับสนุนการ

ท่องเทีย่วภายในประเทศ 

• ประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัเป็นค่าซื้อแพกเกจทวัร์จากผู้ประกอบการนํา

เทีย่ว ตามโครงการกําลงัใจ 

• ประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัเป็นค่าใช้จ่ายสําหรบัค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 

หรือค่าซื้อสินค้าอื่นที่ ได้ใช้ จ่ ายผ่านระบบการชําระเงินทาง

อเิล็กทรอนิกส์โดยภาครฐั ตามโครงการคนละครึ่งซึ่งสนับสนุนการ

บรโิภคภายในประเทศ 

 

หลักเกณฑ์ การหักค่าใช้จ่าย สําหรบัรายจ่ายอันเน่ืองมาจากธนาคาร

พาณิชยค์วบเข้ากนัหรือรบัโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วน 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที่ 404) ได้ออกมาเมื่อ

วนัที่ 22 มนีาคม 2564 โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการหกั

ค่าใช้จ่าย สําหรบัค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากธนาคารพาณิชย์ควบเข้ากนัหรอืรบั

โอนกจิการทัง้หมดหรอืบางสว่น  เช่น   
• สําหรบัรายจ่ายเพื่อการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการ

เปลี่ยนแปลงหรอืทําให้ดีขึ้นซึ่งอาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและ

อาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย อนัเน่ืองมาจากการควบเข้ากัน

หรือการรบัโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วน และต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี  

1. ต้อ ง เ ป็นราย จ่ ายที่ ไ ด้ จ่ า ย เพื่ อ ก า รลง ทุน  หรือก า ร

เปลีย่นแปลงหรอืทาใหด้ขีึน้ซึ่งทรพัยส์นิ อนัเน่ืองมาจากการ

ควบเขา้กนัหรอืการรบัโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วน แต่

ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิตามมาตรา 65 ตร ี(5) 

แห่งประมวลรษัฎากร และได้จ่ายไปจรงิตัง้แต่วนัที่ธนาคาร

พาณิชยค์วบเขา้กนัหรอืโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วน ถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  

2. ให้ใช้สทิธกิารหกัค่าใช้จ่ายได้ตามจํานวนที่ได้จ่ายไปจรงิใน

รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ต้นหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา

ของทรพัยส์นิ ตามมาตรา 65 ทว ิ(2) แห่งประมวลรษัฎากร  

3. ต้องสามารถแสดงหลกัฐานการจ่ายตาม (1) พร้อมที่จะให้

เจา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได ้

• ให้ธนาคารพาณิชย์ที่เกิดจากการควบเข้ากันหรือที่รบัโอนกิจการ

ทัง้หมดหรอืบางส่วนจดัทํารายงานแสดงรายละเอียดของทรพัย์สนิ

หรอืรายจ่ายที่ใช้สทิธหิกัค่าใช้จ่ายได้ตามแบบที่อธิบดกีําหนด และ

ตอ้งเกบ็รกัษารายงานดงักล่าวรวมทัง้เอกสารประกอบการลงรายงาน

ไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน

ตรวจสอบได ้โดยทรพัยส์นิทีใ่ชส้ทิธหิกัค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะตอ้งมอียู่

ในทะเบยีนทรพัย์สนิหรอืเอกสารอื่นใดในทํานองเดยีวกนัที่ได้จดัทํา

ขึน้โดยธนาคารพาณิชยด์ว้ย 



 

แนวข้อหารือสรรพากร 

การจาํหน่ายหน้ีสูญออกจากบญัชีลูกหน้ี  

บรษิทัฯ ไดข้ายสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทั ต. จาํกดั โดยบรษิทั ต. จาํกดัมหีน้ีคา้งชาํระค่า

สนิคา้ดงักล่าวกบับรษิทัฯ เป็นจํานวน 265 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการฟ้อง

บรษิัท ต. เป็นคดีแพ่ง ต่อมาศาลฯ ได้ทําการไกล่เกลี่ยคดีระหว่างบรษิัทฯ กบั

บรษิทั ต. จาํกดั โดยบรษิทั ต. ไดต้กลงประนีประนอมยอมความต่อกนัโดยชําระ

หน้ีให้แก่บรษิัทฯ จํานวน 115 ล้านบาทและบรษิัทฯ ไม่ติดใจเรยีกร้องหน้ีค้าง

ชําระส่วนทีเ่หลอืจํานวน 150 ลา้นบาท จากบรษิทั ต. อกีต่อไป ศาลฯ จงึไดม้คีํา

พพิากษาตามยอมและมคีําบงัคบัให้เป็นไปตามคําพพิากษาในปี 2563 บรษิทัฯ 

ขอหารอืว่า บรษิทัฯ สามารถนําหน้ีจํานวน 150 ลา้นบาทมาตดัจําหน่ายเป็นหน้ี

สูญจากบัญชีลูกหน้ีในปี 2563 ได้หรือไม่ ถ้าบริษัทฯ ได้รับชําระหน้ีตามคํา

พพิากษาตามยอมแลว้เป็นจาํนวน 115 ลา้นบาท 

 

แนววินิจฉัยของสรรพากร  บริษัทฯ จะนําหน้ีค้างชําระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ

จํานวน 150 ล้านบาทที่บรษิทัฯ ไม่ตดิใจเรยีกร้องจากบรษิทั ต. อกีต่อไปมาตดั

จําหน่ายเป็นหน้ีสูญจากบญัชลีูกหน้ีในปี 2563 ไม่ได ้เน่ืองจากไม่เขา้หลกัเกณฑ์

การจําหน่ายหน้ีสูญตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากรและกฎ

กระทรวงฯ ฉบบัที ่186 พ.ศ.2563 

 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

กรณีที่นาย ก ประกอบกจิการขายอะไหล่รถยนต์และสนิคา้เบ็ดเตลด็อื่น ๆ ในปี 

2563 นาย ก ได้ขายและส่งมอบสนิค้าแล้วมูลค่า 1,798,375 บาท และยงัได้รบั

ชําระราคาสนิค้าที่ได้ส่งมอบแล้วของปี 2562 อกีจํานวน 327,225 บาท ทําให้ปี 

2563 นาย ก มรีายไดจ้ากการขายสนิค้าทีไ่ด้รบัชําระรวมทัง้สิน้ 2,125,600 บาท 

ซึ่ง เกินฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม นาย ก มีหน้าที่ต้องจดทะเบียน

ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืไม่ อย่างไร 

 

แนววินิจฉัยของสรรพากร กรณีที่ นาย ก ได้ขายอะไหล่รถยนต์และสินค้า

เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยได้ส่งมอบสนิค้าทัง้หมดในปี 2563 มมีูลค่ารวม 1,798,375 

บาท กรณีถือว่า ความรบัผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในปี 2563 เป็น

จํานวนทัง้สิน้ 1,798,375 บาท ซึ่งยงัไม่เกนิมูลค่าของฐานภาษีของกจิการขนาด

ย่อม แม้ในปี 2563 จะได้รบัชําระราคาสนิค้าที่ไดม้กีารส่งมอบไปแล้วในปี 2562 

อกีจํานวน 327,225 บาท อนัทําให้มจีํานวนเงนิได้ที่ได้รบัรวมทัง้สิ้น 2,125,600 

บาท ซึ่งเกิน 1,800,000 บาทต่อปีก็ตาม นาย ก จึงไม่มหีน้าที่ต้องจดทะเบียน

ภาษมีลูค่าเพิม่แต่อย่างใด 
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Dbriefs 
A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 
Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 
Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 
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