
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
 (ฉบับที ่๓๘) 

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีอากร  
สําหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซ่ึงสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีอากร สําหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและ
บุคคลซ่ึงสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงคจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ที่ประสงคจะใหบุคคลซ่ึงสนับสนุนกิจการของตนไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ตองดําเนินการจดแจง
ความประสงคตออธิบดีกรมสรรพากร และตองเปนหนวยรับบริจาคตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาค
ผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส (e-Donation) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยื่นคําขอ 
จดแจง/เลิกการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม (ว.ส.๑) ผานระบบอิเล็กทรอนิกสทางเว็บไซตของกรมสรรพากร 
http://www.rd.go.th ดังนี้  

(๑) กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ 
เพื่อสังคมตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหจดแจงความประสงคภายในวันสุดทายของ 
รอบระยะเวลาบัญชีทีไ่ดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

(๒) กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมกอนวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหจดแจงความประสงคภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอ ๒ วิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทไมแบงปนกําไรที่ไดจดแจงตออธิบดีกรมสรรพากรตามขอ ๑ 
ใหไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมายหลักของกิจการตั้งแต
วันที่ไดจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหไดรับยกเวนตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรก 
ที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น แตตองไมกอนวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒) กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นไมมีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมายหลักของกิจการ
ตั้งแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แตไดมีการเปล่ียนแปลงใหมีวัตถุประสงค 
 

 
/ เพื่อสังคม ... 
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เพื่อสังคมเปนเปาหมายหลักของกิจการในภายหลัง ใหไดรับยกเวนตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมายหลักของกิจการ แตตองไมกอนวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมเปล่ียนแปลงประเภทของวิสาหกิจ จากวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ที่ประสงคจะแบงปนกําไรใหแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทไมแบงปนกําไร 
ใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ไดรับการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงประเภทของวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  

ขอ ๓ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๒ ตองไมมีการจําหนายจายโอน
ทรัพยสินที่ใชในกิจการ เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การโอนทรัพยสินใหแกวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ 
เพื่อสังคมอ่ืนโดยไมมีคาตอบแทน 

(๒) การโอนทรัพยสินใหแกสถานพยาบาลหรือสถานศึกษาของทางราชการ หรือองคการหรือ
สถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาลหรือสถานศึกษาอ่ืนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แหงประมวลรัษฎากร โดยไมมีคาตอบแทน 

(๓) การโอนทรัพยสินเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชนโดยไมมีคาตอบแทน 
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แหงประมวลรัษฎากร  

(๔) การโอนทรัพยสินขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย นอมเกลานอมกระหมอมถวาย หรือ
ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หรือพระกุศลตามพระอัธยาศัย 

(๕) การโอนทรัพยสินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐดังตอไปนี้  
 (ก) สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 (ข) รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมาย

วาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
 (ค) องคการมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
 (ง) หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะ 
ขอ ๔ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๒ ตองไมเปนคูสัญญากับผูถือหุน

หรือผูเปนหุนสวน และไมมีการจายคาตอบแทนใด ๆ ใหแกผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน รวมถึงบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคาหรือการใหบริการแก ผูถือหุน หรือผู เปนหุนสวน หรือบุคคลที่ มี
ความสัมพันธกับผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนนั้น 

(๒) การซ้ือสินคาหรือการรับบริการจากผูถือหุน  หรือผู เปนหุนสวน หรือบุคคลที่ มี
ความสัมพันธกับผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนนั้น โดยคาสินคาหรือคาบริการไมสูงกวาราคาตลาด 

คําวา “สินคา” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวา ทรัพยสินที่มีรูปรางและไมมีรูปราง ที่อาจมีราคา
และถือเอาไดที่มีไวเพื่อขายเทานั้น 

คําวา “บริการ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมี
มูลคาซ่ึงมิใชเปนการขายสินคา 

 
 

/ ขอ ๕ ผูมี ... 
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ขอ ๕ ผูมีเงินไดซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่ไดลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนเพื่อการจัดตั้งหรือ
การเพิ่มทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคมในขณะที่วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมาย
หลักของกิจการ และไดจดแจงตออธิบดีกรมสรรพากรตามขอ ๑ ใหไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับ 
เงินไดพึงประเมินเทาที่ไดจายไปเพื่อการลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนเพื่อการจัดตั้งหรือการเพิ่มทุน  
แลวแตกรณี ไมวาจะเปนการลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงเดียวหรือหลายแหง แตเม่ือรวมเงินลงทุน
ทั้งหมดแลว ตองไมเกินกรณีละหนึ่งแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น 

การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคํานวณ
หักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร เม่ือไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึง 
มาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว ในปภาษีดังตอไปนี้ 

(๑) การลงทนุเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมายหลัก
ของกิจการตั้งแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหผูมีเงินไดใชสิทธิยกเวนในปภาษีที่
วิสาหกิจเพื่อสังคมไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

(๒) การลงทุนเพื่อการเพิ่มทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 (ก) กรณีที่มีการเพิ่มทุนกอนวันที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคม ใหผูมีเงินไดใชสิทธิยกเวนในปภาษีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมไดรับการจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 (ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ใหผูมีเงินไดใชสิทธิยกเวนในปภาษีที่ลงทุน 

ขอ ๖ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนเพื่อการจัดตั้ง
หรือการเพิ่มทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคมในขณะที่วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปน
เปาหมายหลักของกิจการ และไดจดแจงตออธิบดีกรมสรรพากรตามขอ ๑ ใหไดรับยกเวนภาษีเงินได 
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายไปเพือ่การลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนเพื่อการจัดตั้งหรือการเพิ่มทุน ใน
รอบระยะเวลาบัญชีดังตอไปนี ้ 

(๑) การลงทุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมายหลัก
ของกิจการตั้งแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ใชสิทธิยกเวนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่วิสาหกิจเพื่อสังคมไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

(๒) การลงทุนเพื่อการเพิ่มทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 (ก) กรณีที่มีการเพิ่มทุนกอนวันที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคม ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใชสิทธิยกเวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่วิสาหกิจ
เพื่อสังคมไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 (ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันทีไ่ดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใชสิทธิยกเวนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ลงทุน 

การลงทุนเพื่อการจัดตั้งหรือการเพิ่มทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินได 
ตามวรรคหนึ่ง ตองไมใชการลงทุนเพื่อการจัดตั้งหรือการเพิ่มทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๖  
 

/ แหง ... 
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แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ไดกระทํากอนวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอ ๗ ผูลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๕ หรือขอ ๖ 
ตองถือหุนหรือเปนหุนสวนในวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นจนกวาวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นเลิกกัน เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาทุพพลภาพหรือตาย 
(๒) ผูลงทุนที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกัน 
(๓) ผูลงทุนขายหรือโอนหุนหรือการเปนหุนสวนเพื่อการเพิ่มทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ขอ ๘ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดโอนเงินหรือทรัพยสินใหแกวิสาหกิจเพื่อสังคมที่

ไดจดแจงตออธบิดีกรมสรรพากรตามขอ ๑ โดยไมมีคาตอบแทนผานระบบบรจิาคอิเล็กทรอนิกส ใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินหรือเทากับราคาทรัพยสินนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได
โอนเงินหรือทรัพยสินนั้นใหแกวิสาหกิจเพื่อสังคม  

ขอ ๙ ผูมีเงินไดซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ที่บริจาคเงินหรือทรัพยสิน ผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสใหแกกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดบริจาคเงินหรือทรัพยสินนั้น แลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ การโอนทรัพยสินใหแกวิสาหกิจเพื่อสังคมตามขอ ๘ หรือการบริจาคทรัพยสินใหแก
กองทนุสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามขอ ๙ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นจะโอนหรือบริจาคเปน
ทรัพยสินหรือสินคาก็ได โดยการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดดังกลาว ใหคํานวณมูลคาของทรัพยสินหรือ
สินคาที่โอนหรือบริจาคตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ้ือทรัพยสินมาเพื่อบริจาค ตองมีหลักฐานการ
ไดมาซ่ึงทรัพยสินที่ระบุจํานวนและมูลคาของทรัพยสินนั้น โดยใหถือวามูลคาตามหลักฐานดังกลาวเปน
มูลคาของรายจายที่บริจาค 

(๒) กรณีที่บรษัิทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนําทรัพยสินที่ไดบันทึกบัญชีทรัพยสินของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นมาบริจาค ใหถือเอามูลคาตนทุนสวนที่เหลือจากการคํานวณหักคาสึกหรอ
และคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน เปนมูลคาของรายจายที่บริจาค 

(๓) กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนําสินคามาบริจาค ไมวาจะเปนสินคาที่ผลิตเอง 
หรือซ้ือมาเพื่อขาย ใหถือเอามูลคาตนทุนของสินคาดังกลาวที่มีเอกสารหลักฐานสามารถพิสูจนไดเปน
มูลคาของรายจายที่บริจาค แตมูลคาดังกลาวตองไมเกินราคาสินคาคงเหลือยกมา ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๖) 
แหงประมวลรัษฎากร 

(๔) มูลคาของทรัพยสินหรือสินคาที่ซ้ือมาเพือ่บริจาคนั้น จะตองมีจํานวนไมเกินราคาที่พงึซ้ือได
โดยปกติ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๕) แหงประมวลรัษฎากร 

ขอ ๑๑ ใหวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แหงประมวลรัษฎากร 
และมีหนาที่ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด บัญชีทําการ บัญชีกําไรขาดทุน และบัญชี
งบดุล ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แหงประมวลรัษฎากร โดยไมตองชําระภาษี พรอมทั้งยื่นรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปตอกรมสรรพากร  

/ วิสาหกิจ ... 



- ๕ - 
 

วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไดจัดทํารายงานผลการประกอบกิจการประจําปและรายงานผลลัพธ 
จากการดําเนินกิจการเพื่อสังคมยื่นตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัตสิงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดยินยอมใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเปดเผยรายงานดังกลาวตอกรมสรรพากร ถือวาวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปยื่นตอกรมสรรพากรตามวรรคหนึ่งแลว 

ขอ ๑๒ กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมเลิกการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมเลิกกัน ใหวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นยื่นคําขอ 
จดแจง/เลิกการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม (ว.ส.๑) เพื่อแจงการเลิกการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือการเลิกกัน
ตออธิบดีกรมสรรพากร ผานระบบอิเล็กทรอนิกสทางเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th  

ขอ ๑๓ วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือผูลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนในวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ไดใช
สิทธิยกเวนภาษีเงินไดแลว ตอมาปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดตามประกาศนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหรือในปภาษีใด ใหการยกเวนภาษีเงินไดส้ินสุดลง
ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๗๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอ ๑๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                                                 สมศักดิ์ อนันทวัฒน 
 (นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมสรรพากร 
 


