


 
 
 
 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 
(ฉบบัที ่ ๓๓) 

เรื่อง ก าหนดคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพือ่การยกเวน้ภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีลูค่าเพิม่
ส าหรบัการน าเขา้และบรจิาคสนิคา้ทีใ่ชร้กัษา วนิิจฉยั หรอืป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

____________________  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ ๗๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ อธบิดกีรมสรรพากรก าหนด
คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีูลค่าเพิม่ส าหรบัการน าเขา้ 
และบรจิาคสนิคา้ทีใ่ชร้กัษา วนิิจฉยั หรอืป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ สนิค้าที่นำเข้าต้องเป็นสินค้าที่ใช้รกัษา วนิิจฉัย หรอืป้องกนัโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามรายการในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๒ ผู้นำเข้าต้องระบุข้อความ “บริจาค COVID-19” ในใบขนสินค้าขาเข้า สำหรับการนำเข้า
ที่ได้กระทำตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงในประกาศนี้ โดยการส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้เป็นไปตามที่กรมศุลกากร
ประกาศกำหนด  
 ขอ้ ๓ สถานพยาบาลของทางราชการทีร่บับรจิาคต้องได้รบัการรบัรองจากหน่วยงาน 
ที่สถานพยาบาลนัน้สงักัดว่าเป็นสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการรกัษาพยาบาลแก่
บุคคลภายนอกเป็นการทัว่ไปและไดร้บัรหสัหน่วยงานบรกิารสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข  
 ขอ้ ๔ องค์การหรอืสถานสาธารณกุศล หรอืสถานพยาบาล ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) 
แห่งประมวลรษัฎากร ทีร่บับรจิาคตอ้งเป็นหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 
  (๑) สภากาชาดไทย หรอื  
  (๒) องคก์ารหรอืสถานสาธารณกุศล หรอืสถานพยาบาล ตามขอ้ 3 ของประกาศ
กระทรวงการคลงั ว่าดว้ยภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีูลค่าเพิม่ (ฉบบัที ่๒) เรื่อง ก าหนดองคก์าร สถานสาธารณกุศล 
สถานพยาบาลและสถานศกึษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) 
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบบัที่ ๒๓๙)  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเวน้
ภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวนัที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

/ ขอ้ ๕ ผูท้ี ่... 
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 ขอ้ ๕ ผูท้ี่ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงนิได้และภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี พรอ้มใหเ้จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได ้ 
  (๑) ใบขนสนิค้าขาเข้า 
  (๒) เอกสารหลกัฐานเป็นหนังสอืจากผู้รบับรจิาค ซึ่งสามารถพสิูจน์การรบับรจิาค
สนิคา้น าเขา้จากผูบ้รจิาคได ้เวน้แต่ผูร้บับรจิาคไดท้ าการรบับรจิาคผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-Donation) ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Donation) ลงวนัที ่๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใชข้อ้มูลการบรจิาคทีป่รากฏในระบบบรจิาค
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Donation) เป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษอีากร โดยผูท้ีใ่ชส้ทิธยิกเวน้
ภาษอีากรไมต่อ้งแสดงเอกสารหลกัฐานการบรจิาคต่อเจา้พนกังานประเมนิ 
  ทัง้นี้ เอกสารหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหนึ่งไม่ว่าเป็น
หนังสอืหรอืเป็นขอ้มูลที่ปรากฏในระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Donation) ต้องระบุจ านวนและมูลค่า
ของสนิคา้น าเขา้ทีบ่รจิาคดว้ย 
 ขอ้ ๖ ผูท้ี่ใช้สทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได้และภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ ๗๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องไม่น า
ตน้ทุนของทรพัยส์นิหรอืสนิคา้มาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
 ขอ้ 7 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป 
    
      ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

เอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ 
(นายเอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ) 

อธบิดกีรมสรรพากร 
 

 



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๗๒๐) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ในบางกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล  

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๗๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึง 

(๑) สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ 

(๒) สถานพยาบาลขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

(๓) สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล 

เป็นเจ้าของ 

(๔) สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๖) สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย 

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่ า เ พ่ิมส าหรับการน า เข้ าสินค้าที่ ใช้ รักษา  วินิจฉัย   

หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพื่อบริจาคให้แก่ 

(๑) สถานพยาบาลของทางราชการ 

(๒) หน่วยงานของรัฐนอกจากที่กล่าวใน  (๑) 

(๓) องค์การหรือสถานสาธารณกุศล  หรือสถานพยาบาล  ตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)   

แห่งประมวลรัษฎากร  ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ทั้งนี้  ส าหรับการน าเข้าและการบริจาคที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดี 

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๓  หมวด  ๓  และภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด  ๔  

ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้รับ 

จากการโอนทรัพย์สิน  หรือการขายสินค้า  อันเนื่องมาจากการบริจาคตามมาตรา  ๔  โดยผู้โอนจะต้อง 

ไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า  ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณ 

ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ทั้งนี้  ส าหรับการบริจาคที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการสนับสนุนภาคเอกชนที่ได้มีการจัดหา
สิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับการรักษาผู้ป่วย  และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการน าเข้าสินค้าที่ใช้รักษา  วินิ จฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  ๒๐๑๙  และยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับ 
การบริจาคสินค้าดังกล่าวให้แก่สถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล   
ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี ้

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


