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หลกัเกณฑ ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชน  

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศ

เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้ฉบบัที่ 403 เพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์ยกเว้นภาษีเงนิได้ของ

วสิาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน เฉพาะทีเ่ป็นหา้ง

หุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคลทีไ่ม่ใช่นิตบุิคคล โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี  

(1) วิสาหกิจชุมชนต้องจดทะเบียนและได้รับใบสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 

(2) วสิาหกจิชุมชนต้องจดัทําบญัชหีรอืรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย

ประจาํวนัเป็นภาษาไทย ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่รีายไดห้รอื

รายจ่ายตามแบบทีท่ีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกําหนด 

(3) ให้เก็บรกัษาบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจําวนั 

และใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ ที่ตัง้ของ

วสิาหกจิชุมชน และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมนิตรวจสอบได้

ทนัท ี

(4) วสิาหกจิชุมชนต้องแสดงรายการเกี่ยวกบัเงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นภาษี

เงินได้นัน้พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาตาม ตัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป  

(5) ประกาศฉบบัน้ีบงัคบัสําหรบัเงอนไดพ้งึประเมนิทีไ่ด้รบัตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2552 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 

หลักเกณฑ์  การยกเว้นภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเ งินหรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2564 อธบิดกีรมสรรพากรไดอ้อกประกาศเกี่ยวกบั

ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 402 เพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา สําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ดร้บัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน

คนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีเช่น  

1. กรณีขายหน่วยลงทุนที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ตัง้แต่ว ันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรบัเงินหรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ ที่คํานวณมาจากเงนิได้พงึประเมนิที่ซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวในอตัราไม่เกนิร้อยละ 30 ของเงนิได้พงึประเมนิที่ได้รบัซึ่งต้อง

เสยีภาษเีงนิไดแ้ต่ไม่เกนิ 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษ ี

2. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

หลกัเกณฑย์กเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบกิจการให้บริการวิจยัหรือ

การให้บริการทางวิชาการ  

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศ

เกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ฉบบัที ่238 กําหนดลกัษณะผู้ประกอบกจิการให้บรกิาร

วจิยัหรอืการให้บรกิารทางวชิาการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ โดยต้องเป็นบุคคล

ดงัต่อไปน้ี  

1. บุคคลธรรมดา หรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบุิคคล 

2. มลูนิธ ิ 

3. สถาบนัอุดมศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

(ก) สถานศกึษาของรฐัในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและสถานศกึษาใน

กํากบัของรฐั  

(ข) สถานศกึษาของรฐัในสงักดักระทรวงอื่น ๆ  

(ค) ส ถ า บัน อุ ด ม ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ที่ ตั ้ง ขึ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

4. หน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษที่ไม่มฐีานะเป็นนิตบุิคคล และเป็นส่วนหน่ึง

ของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารงานของหน่วยบริการ

รปูแบบพเิศษ 

5. หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ

วทิยาศาสตร ์การวจิยัและนวตักรรม เฉพาะทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัซึ่งไม่

แสวงหากําไร แต่ไม่รวมถงึรฐัวสิาหกจิ 

 

 

 

 

 



ขยายกาํหนดเวลาการยื่นรายการและชาํระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าท่ีเสีย

ภาษีในท้องท่ีท่ีเกิดภยัพิบติั (ฉบบัท่ี 4) 

เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงการคลงัได้ขยายเวลาการยื่น

รายการและชําระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติใน

ท้องที่บางจงัหวดัทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยไม่ต้องเสยีเบี้ยปรบั เงนิเพิม่

และค่าปรบัอาญา ดงัน้ี  

1. ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.

53 สําหรบัเดอืนภาษีธนัวาคม 2563 ที่จะต้องยื่นรายการและนําส่งภาษี

ภายในวนัที ่7 มกราคม พ.ศ. 2564 ออกไปเป็นภายในวนัที ่29 มกราคม 

พ.ศ. 2564 

2. ภาษมีูลค่าเพิม่ตามแบบ ภ .พ. 30 และภาษธีุรกจิเฉพาะตามแบบ ภ .ธ. 40 

สําหรับเดือนภาษีธันวาคม 2563 กรณีที่จะต้องยื่นรายการและชําระ

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 

2564 ออกไปเป็นภายในวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี ไม่รวมถึง

ก า รยื่ น ร ายการแล ะชํ า ร ะภาษี ธุ ร กิ จ เ ฉพาะ  สํ าห รับก า รขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทางคา้หรอืหากําไรไม่ว่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้จะได้มา

โดยวธิใีดกต็าม ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรษัฎากร 

3. ขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามแบบ อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข 

สําหรบักรณีทีจ่ะต้องเสยีอากรตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่

22 มกราคม พ.ศ. 2564 ออกไปเป็นภายในวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564 
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