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ขยายระยะเวลามาตรการภาษีสําหรบัการบริจาคทรพัย์สินเพื่อสนับสนุน

การพฒันาบุคลากรสาํหรบัอุตสาหกรรม 4.0 

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่737) ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 กําหนดใหข้ยาย

ระยะเวลาการให้สทิธิประโยชน์ทางภาษี โดยให้หกัค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นอกี 2 เท่า 

(รวมเป็น 3 เท่า) และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการ

บรจิาค เครื่องจกัร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมอื หรอื โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ทีเ่ชื่อมต่อกบัเครื่องจกัรเพือ่ระบบอตัโนมตั ิใหแ้ก่ศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาบุคลากร

สําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตัง้โดยสถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน หรอืโรงเรยีนเอกชนตาม

กฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมถงึโรงเรยีนนอกระบบตามกฎหมายว่า

ดว้ยโรงเรยีนเอกชน จากเดมิสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  ต่อไปอกี 2 ปี โดย

ใหม้ผีลสาํหรบัการบรจิาคตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

เพื่อสนับสนุนการเพิม่ผลติภาพและเตรยีมกําลงัคนสําหรบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา

อุตสาหกรรม 4.0 ของรฐับาล ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดี

ประกาศกําหนด 

 

ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอตัโนมติั 

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่738) ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 กําหนดใหข้ยาย
ระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการลงทุนในระบบอตัโนมตัทิี่สิน้สุดในวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 ออกไป โดยให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหกัรายจ่าย

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


เพิม่อกี 100% (รวมเป็นสองเท่า) สําหรบัรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุนในระบบอตัโนมตัิ ซึ่งรวมถึงเครื่องจกัรและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่
เชื่อมต่อกับเครื่องจกัรตามโครงการลงทุนในระบบอตัโนมตัิ แต่ไม่ใช่เป็นการ
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2565 ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด 
 

ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรท่ีมีทกัษะสูง 

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่739) ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 กําหนดใหข้ยาย
ระยะเวลามาตรการภาษเีพื่อส่งเสรมิการจา้งบุคลากรทีม่ทีกัษะสูงทีส่ ิน้สุดในวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 ออกไป โดยให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหกัรายจ่าย
เพิ่มอีก 50% (รวมเป็น 1.5 เท่า) สําหรบัรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือน ตาม
สัญญาจ้างแรงงานให้แก่ลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ หรอืคณิตศาสตร์ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2565 โดยใหห้กัไดต้ามจํานวนทีจ่่ายจรงิเฉพาะส่วนค่าจา้งทีไ่ม่เกนิหน่ึง
แสนบาทต่อเดือน ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 
 

ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะ

สูง 

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่740) ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 กําหนดใหข้ยาย
ระยะเวลามาตรการภาษเีพื่อส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรให้มทีกัษะสูงทีส่ ิ้นสุดใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ออกไป โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหัก
รายจ่ายเพิ่มอีก 150% (รวมเป็น 2.5 เท่า) สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเขา้รบัการศกึษาหรอืฝึกอบรมหรอืค่าใช้จ่ายในการจดั
ฝึกอบรมลูกจา้งในหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสว่นราชการหรอืหน่วยงานของ
รฐัทีก่ําหนด ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ทัง้น้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด 
 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข 

 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 741) ได้ออกมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 โดย
กําหนดให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหัก
ลดหย่อนหรอืหกัรายจ่ายได้เพิม่อกี 100% (รวมเป็น 2 เท่า) สําหรบัการบรจิาค
เงนิหรอืทรพัยส์นิทีก่ระทําผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Donation) ใหแ้กศ่ริิ
ราชมูลนิธิ หรอืมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตัง้แต่วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2565 และยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาและบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล สําหรบั
เงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการโอนทรพัยส์นิหรอืการขายสนิคา้ หรอืสาํหรบัการกระทําตรา
สารอนัเน่ืองมาจากการบรจิาคใหแ้ก่มูลนิธดิงักล่าว ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด 
 

ขยายกําหนดเวลาการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ  

(Country-by-Country Report) 

 

เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2564 กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 โดยกําหนดให้



ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-

Country Report) โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี  

(1) สําหรบักรณีบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบุิคคลลําดบัสูงสุดซึ่งมหีน้าที่ต้องแจง้

ข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ และตัวแทนของบริษัทหรือห้าง

หุน้สว่นนิตบุิคคลลําดบัสงูสุดดงักล่าว ซึง่เดมิถูกกําหนดใหแ้จง้ขอ้ความพรอ้ม

กบัการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้นิตบุิคคลประจําปี (แบบ ภ.ง.ด. 50 

ภายใน 150 วนันบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช)ี ใหข้ยายระยะเวลาการแจง้

ขอ้ความออกไปเป็นภายในสบิสองเดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี  

(2) สําหรบักรณีบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบุิคคลที่กระทํากจิการในประเทศไทย

(นอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1) ซึง่มหีน้าทีต่อ้งแจง้ขอ้ความตามรายงานขอ้มูล

รายประเทศ ซึ่งเดมิถูกกําหนดให้แจ้งขอ้ความพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.

50 ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อความออกไปเป็นภายในหกสบิวนันับแต่

วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ความใหแ้จง้ขอ้ความจากเจา้พนกังานประเมนิ  

 

 
 

 

 

Contacts  
 
Should you have any comments or questions arising from this newsletter, please 
contact either the listed contacts below, or any member of the Thailand Tax & 
Legal team. 
 

Anthony Visate Loh 
International Tax & Legal 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112 
Email: aloh@deloitte.com 
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Global Employer Services 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125 
Email: mkuratana@deloitte.com 
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Transfer Pricing 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40171 
Email: aarechawapongsawat@deloitte.com 
 

Nu To Van 
Indirect Tax (Customs & VAT) 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40163 
Email: ntovan@deloitte.com 
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Transfer Pricing 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40157 
Email: ctrakhulmontri@deloitte.com 
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Transfer Pricing 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40135 
Email: ssimons@deloitte.com 
 

Darika Soponawat 
Business Tax (Tax Compliance) 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40115 
Email: dsoponawat@deloitte.com 

Thirapa Glinsukon 
Business Tax (Tax Compliance) 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40159 
Email: tglinsukon@deloitte.com 
 

Dr. Kancharat Thaidamri 
Transfer Pricing 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40118 
Email: kthaidamri@deloitte.com 
 

Wanna Suteerapornchai 
Business Tax (M&A) 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40144 
Email: wsuteerapornchai@deloitte.com 

Korneeka Koonachoak 
Business Tax (Value Chain Alignment) 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40122 
Email: kkoonachoak@deloitte.com 
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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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