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ให้หกัค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาได้สามเท่า 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัิร่างพระราชกฤาฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรสําหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยใหห้กัค่าใชจ่่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลไดส้ามเท่าสาํหรบัค่าใชจ้่ายเพื่อทาํการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม แต่จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละของรายได้

หรอืยอดขายทีต่อ้งนํามารวมคาํนวณกาํไรสทุธก่ิอนหกัรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบญัชดีงัน้ี 

- ยอดรายไดห้รอืยอดขายไม่เกนิหา้สบิลา้นบาท ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้ม่เกนิ 60% ของยอดรายไดห้รอืยอดขาย 

- ยอดรายไดห้รอืยอดขายเฉพาะส่วนทีเ่กนิหา้สบิลา้นบาท แต่ไม่เกนิสองรอ้ยลา้นบาท ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดไ้ม่

เกนิ 9% ของยอดรายไดห้รอืยอดขาย 

- ยอดรายไดห้รอืยอดขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิสองรอ้ยลา้นบาทใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้ม่เกนิ 6% ของยอดรายไดห้รอื

ยอดขาย  

ทัง้น้ี สําหรบัเงนิได้ส่วนทีจ่่ายไปเพื่อทําการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ที่ได้จ่ายไปตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 

2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

ให้หกัค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกีฬาได้สองเท่า 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการกฬีาตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยกาํหนดใหก้ารสนบัสนุน

เงนิหรอืทรพัยส์นิใหแ้ก่การกฬีาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกฬีาจงัหวดั สมาคมกฬีาจงัหวดั กรมพลศกึษา กองทุน

พฒันาการกฬีาแห่งชาติ หรอืสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทยเพื่อนําไปใชใ้นการจดัหาอุปกรณ์กฬีา การฝึกซ้อมหรอืการ

แขง่ขนั การจดัสรา้งและพฒันาสนามกฬีาหรอืศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาต ิสามารถหกัเป็นค่าลดหย่อนหรอืรายจ่ายได ้2 เท่าของ

ทีจ่่ายจรงิ ดงัน้ี 

- บุคคลธรรมดาหกัเป็นค่าลดหย่อน 2 เท่าของจํานวนเงนิทีจ่่ายจรงิ แต่เมื่อรวมกบัค่าใชจ้่ายเพื่อสนับสนุนการศกึษา

ตามโครงการ ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบแลว้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกั

ค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แลว้ 

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่หกัเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจํานวนเงินหรอืทรพัย์สนิที่บริจาคแต่เมื่อรวมกบั

รายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา และรายจ่ายในการจดัสร้างและบํารุงรกัษาสนามเดก็เล่น 

สวนสาธารณะ หรอืสนามกฬีาของราชการ หรอืเอกชนแลว้ ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของกําไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายเพื่อ

การกุศลสาธารณะหรอืเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศกึษาหรอืเพื่อการกฬีา ตามมาตรา 65 ตร ี(3) 

แห่งประมวลรษัฎากร 

นอกจากน้ียงัยกเว้นภาษีเงนิได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาและบรษิทัหรอื

หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการโอนทรพัยส์นิ หรอืการขายสนิคา้ หรอืสาํหรบัการกระทําตราสารอนั

เน่ืองมาจากการบรจิาคใหแ้ก่หน่วยงานหรอืองคก์รดงักล่าว โดยผูโ้อนจะตอ้งไม่นําตน้ทุนของทรพัยส์นิหรอืสนิคา้ซึง่ไดร้บั

ยกเวน้ภาษดีงักล่าวมาหกัเป็นค่าใชจ้่ายในการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

๖ 
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การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงักล่าวจะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัการบรจิาคทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 

 

ยกเลิกการยื่นแบบ ภงด. 2 ด้วยกระดาษ 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที ่255 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย สาํหรบั

การจ่ายดอกเบีย้และเงนิปันผลใหม่ โดยยกเลกิการยื่นแบบดว้ยกระดาษ โดยใหผู้จ้่ายเงนิไดย้ื่นแบบโดยวธิกีารใดดงัน้ี 

 
- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ทีส่รุปรายการภาษทีีนํ่าสง่ จาํนวนราย เงนิไดท้ัง้สิน้ ภาษทีีนํ่าสง่ทัง้สิน้ พรอ้มกบัแสดงรายการภาษี

เงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย โดยเป็นสือ่บนัทกึในระบบคอมพวิเตอรต์ามรปูแบบขอ้มลู (Format) ทีก่าํหนด สาํหรบัผูจ้่ายเงนิที่

เคยยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ด้วยกระดาษทัง้หมด จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ด้วยกระดาษพร้อมกบัสื่อบนัทกึขอ้มูลตามที่

กล่าวขา้งตน้ 

- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ โดยใชบ้รกิารโปรแกรมสาหรบัซอฟตแ์วรส์าเรจ็รปู (Software Component: SWC) ทีก่รมสรรพากร

พฒันาขึน้ โดยไม่ตอ้งแนบแผ่นสือ่บนัทกึขอ้มลู 

- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร  

 

ทัง้น้ีกรมสรรพากรไดผ้่อนผนัใหย้ื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ และ ใบแนบแสดงรายการภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายทีเ่ป็นกระดาษไดส้า

หรบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ของเดอืนภาษีกรกฎาคม และเดอืนภาษีสงิหาคม 2558 ส่วนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ของเดอืน

ภาษกีนัยายน 2558 เป็นตน้ไป ไม่ไดร้บัการผ่อนผนัแต่อย่างใด 

 

คาํวินิจฉัยกรมสรรพากร 

บริษทัต่างประเทศขายสินค้าในประเทศไทย 

บรษิทั B จดทะเบยีนตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ ไม่มสีถานประกอบการในประเทศไทย บรษิัท B 

ร่วมกบั บรษิทั C และบรษิทั D ซึง่เป็นบรษิทัทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นทําสญัญาจดัตัง้ consortium เพื่อเขา้

ทําสญัญากบัการไฟฟ้าฯ และเป็นธุรกรรมแรกที่บรษิทั B ทําในประเทศไทยนับแต่ปี 2547 บรษิทั B ได้แต่งตัง้นาย ก. 

พนักงานของบรษิัท C เป็นตวัแทน มอีํานาจเจรจาทําความตกลง ลงนามในเอกสารประกวดราคา สญัญาจ้าง ในนาม

บรษิทั B และบรษิทั B ไดท้ําหนังสอืมอบอาํนาจอกีฉบบัหน่ึงแต่งตัง้ใหป้ระธานกลุ่มบรษิทัมอีาํนาจลงนามในสญัญาฯ กบั

การไฟฟ้าฯ ตามสญัญาฯ บรษิทั B มหีน้าทีด่งัน้ี 

- จดัหาอุปกรณ์จากต่างประเทศให้แก่ การไฟฟ้าฯ โดยมกีารโอนกรรมสทิธิอุ์ปกรณ์ ณ ท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานที่

นําเขา้ และบรษิทั C เป็นผูด้าํเนินพธิกีารศุลกากรแทนการไฟฟ้าฯ 

- จดัการฝึกอบรมพนกังานของ การไฟฟ้าฯ เพื่อใหส้ามารถประกอบ ใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ โดยบรษิทั B จดัฝึกอบรมใน

ประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 75 วนั  

ในส่วนของค่าตอบแทน สญัญาฯ จะระบุแยกค่าตอบแทนทีแ่ต่ละรายจะไดร้บัตามสญัญาฯ โดยผูเ้ขา้ร่วมใน consortium 

แต่ละรายจะออกใบแจง้หน้ีค่าตอบแทนในสว่นของตนใหแ้ก่ และ การไฟฟ้าฯ จะชาํระใหแ้ต่ละรายโดยตรง โดยในสว่นของ

บริษัท B นัน้ จะได้รบัค่าตอบแทนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนการจําหน่ายอุปกรณ์ และค่าตอบแทนการจดั

ฝึกอบรม 

 

ค่าอุปกรณ์และค่าฝึกอบรมตามสญัญาฯ ในส่วนที่บริษัท B ได้รบัอยู่ในบงัคบัต้องถูกหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่

อย่างไร  
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กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าเน่ืองจากเงนิไดท้ีไ่ดร้บัเขา้ลกัษณะเป็นกาํไรธุรกจิ ตามขอ้ 7 แห่งอนุสญัญาระหว่างราชอาณาจกัร

ไทยและสมาพนัธ์รฐัสวสิ ดงันัน้ หากนาย ก.เป็นบุคคลซึ่งกระทําการในประเทศไทยในนามของบรษิัท B โดยมกีารใช้

อํานาจอย่างเป็นปกติวสิยัในการทําสญัญาในนามบรษิัท B กรณีดงักล่าวถือว่า บรษิัท B มสีถานประกอบการถาวรใน

ประเทศไทย ตามอนุสญัญาฯ บรษิทั B จงึมหีน้าทีต่อ้งนํารายไดต้ามสญัญาฯ มารวมคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิได้

นิตบิุคคลในประเทศไทย เมื่อการไฟฟ้าฯ จา่ยค่าตอบแทนทัง้สองสว่นดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทั B การไฟฟ้าฯ มหีน้าทีต่อ้งหกั

ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1 
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