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กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจแลกเปล่ียนข้อมูลภาษีอากร

ระหว่างประเทศ 

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 54) ลงวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ 9 พศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

กําหนดใหอ้ธบิดกีรมสรรพากรมอีํานาจในการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยหน้าที่

ราชการกบัเจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจของรฐัผูท้ําสญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเพื่อการปฏบิตัติาม

พนัธกรณีตามความตกลงหรอือนุสญัญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการ

ป้องกนัการเลีย่งรษัฎากรทีร่ฐับาลไทยไดท้ําไวห้รอืจะไดท้ํากบัรฐับาลต่างประเทศ 
  
SME หกัรายจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ด้เพ่ิม  

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่725) ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2564 กําหนดใหบ้รษิทั

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลา

บญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาทและมรีายได้จากการขายสนิค้าและการใหบ้รกิารในรอบ

ระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท สามารถหกัรายจ่ายไดเ้พิม่ขึน้อกี 1 เท่า (รวม

เป็นสองเท่า) สาํหรบัรายจ่ายทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซือ้หรอืจา้งทาํโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รบัจ้างทําโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์หรอืผูใ้หบ้รกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจาก

สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั โดยใหห้กัไดต้ามจาํนวนทีจ่่ายจรงิเฉพาะส่วนที่

ไม่เกนิหน่ึงแสนบาท สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2564 แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข

ทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด 

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


 

ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขต

พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

 

รฐับาลได้ออกมาตรการขยายระยะเวลาการยกเว้นและลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้

ประกอบกจิการในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิในจงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี 

จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลา (เฉพาะในทอ้งทีอ่ําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนา

ทว ีและอําเภอสะบา้ยอ้ย) และจงัหวดัสตูล ต่อไปอกีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใหม้ี

ผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 โดยพระราชกฤษฎกีา

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชกฤษฎีกา ฉบบัที่ 727 728 729 730 และ 731 โดยมี

สาระสาํคญัดงัน้ี    

 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 727)    

• ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบ

กิจการตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจโดยสามารถเลือกนําเงินได้

ตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร (เงินได้จากการ

รบัเหมาและเงนิไดจ้ากการประกอบธุรกจิการพาณิชย)์ เสยีภาษเีงนิไดใ้น

อตัรารอ้ยละ 0.1 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ โดยไม่ต้องนําเงนิได้ดงักล่าวไป

รวมคาํนวณกบัเงนิไดอ้ื่น  

• ลดอตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคลให้แก่ผู้มเีงนิได้ที่มสีถานประกอบกิจการ

ตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจและมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิต

สนิคา้หรอืการขายสนิคา้ หรอืการใหบ้รกิารในเขตดงักล่าวจากรอ้ยละ 20 

เหลอืรอ้ยละ 3 ของกําไรสุทธ ิ 

• ลดอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา หกั ณ ที่จ่าย สําหรบัรายรบัจากการ

ขายอสงัหารมิทรพัย์ที่ตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิโดยจดัเก็บใน

อตัรารอ้ยละ 0.1 ของเงนิได ้ 

• ลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรบัรายรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ที่

ตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิเหลอืร้อยละ 0.1 สําหรบัรายรบัจาก

การขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทางการคา้หรอืกําไร 

 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 728)  

กําหนดใหบุ้คคลธรรมดาและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลซึ่งมสีถานประกอบ

กจิการตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ สามารถหกัค่าใช้จ่ายและรายจ่ายค่า

ซื้อและค่าตดิตัง้ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกจิการทีต่ ัง้อยู่ใน

เขตดงักล่าว ได้เพิ่มเป็นจํานวน 1 เท่า (รวมเป็นสองเท่า) ของค่าใช้จ่ายและ

รายจ่ายดงักล่าว 

 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 729)   

กําหนดให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมสีถานประกอบกิจการตัง้อยู่ใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการต่อเติม 



เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรพัย์สินที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิต

สินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการในเขตดังกล่าว แต่ไม่ใช่เป็นการ

ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้เพิ่มเป็นจํานวน 1 เท่า (รวมเป็นสองเท่า) ของ

รายจ่ายดงักล่าว  

 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 730)   

กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลแก่บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล ที่จด

ทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ทีม่ทุีน

ทีช่ําระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาทและมรีายได้

จากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาทที่

ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่ได้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา และ

ตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัช ี 

 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 731)    

• กําหนดใหผู้ม้เีงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรษัฎากร 

ซึ่งมคีุณสมบตัติามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศกําหนดมสีทิธเิลอืกเสยี

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา สําหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัเน่ืองจากการ

จ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบ

กจิการในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิได ้โดยไม่

ตอ้งนําไปรวมคํานวณกบัเงนิไดพ้งึประเมนิอื่น ๆ ในการคาํนวณภาษเีงนิ

ไดบุ้คคลธรรมดา  

• กําหนดใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลแก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคล 

ทีไ่ม่มสีถานประกอบกจิการอยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ สําหรบัเงนิ

ลงทุนในหุ้นหรอืการเป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นการเพิม่ทุนของบรษิัทหรอืห้าง

หุ้นส่วนนิตบุิคคลอื่นที่มสีถานประกอบกิจการตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษ

เฉพาะกจิ และ เงนิลงทุนเพื่อจดัตัง้บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลซึ่งมี

สถานประกอบกจิการตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิโดยเงนิที่นํามา

ลงทุนนัน้ถูกนําไปใช้ในการประกอบกิจการในเขตดงักล่าว ทัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด 

 

ยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

 

พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่ 732) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2564 (ตามที่

คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวนัที่ 29 มถิุนายน 2564) 

กําหนดให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหัก

ค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติม สําหรบัการบริจาคเงินหรือทรพัย์สินที่กระทําผ่านระบบ

บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation) ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศกึษา (กสศ.) ตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 โดย

มสีาระสาํคญัดงัน้ี  

 



1. บุคคลธรรมดา ให้หกัลดหย่อนได้เป็นจํานวน 2 เท่าของจํานวนเงนิที่ 

บรจิาค แต่เมื่อรวมกบัค่าใชจ่้ายเพื่อสนับสนุนการศกึษาสําหรบัโครงการ 

ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ 

เงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัลดหย่อนอื่น ๆ 

2. บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล ใหห้กัเป็นรายจ่ายไดเ้ป็นจํานวน 2 เท่า 

ของรายจ่ายที่บรจิาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงนิหรอืทรพัย์สนิ แต่เมื่อรวม 

กบัรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศกึษาสําหรบัโครงการที่

กระทรวงศกึษาธกิารให้ความเหน็ชอบ ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของกําไร

สุ ท ธิ ก่ อ น หัก ร า ย จ่ า ย เ พื่ อ ก า ร กุ ศ ล ส า ธ า ร ณ ะ ห รื อ เ พื่ อ ก า ร

สาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตาม

มาตรา 65 ตร ี(3) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร  

 

มาตราการภาษีสนับสนุนรายจ่ายจดัซ้ือชุดตรวจโควิด-19  

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่733) ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2564 กําหนดใหบ้รษิทั

หรอืห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล สามารถหกัรายจ่ายเพิม่เตมิไดเ้ป็นจํานวนร้อยละ 50 

(รวมเป็น 1.5 เท่า) ของรายจ่ายทีไ่ดจ่้ายไปเป็นค่าซื้อชุดตรวจเชื้อโควดิ-19 แบบ

เร่งด่วน (Antigen Test Kit) และน้ํายาที่เกี่ยวขอ้งกบัการวนิิจฉัยการตดิเชื้อเพื่อ

ใชส้ําหรบัพนักงานหรอืลูกจา้งของตนเอง ตัง้แต่วนัที ่14 กนัยายน 2564 ถงึวนัที ่

31 มนีาคม 2565 

 

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่นิติบุคคล สาํหรบัรายรบัท่ี

เป็นเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน 

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่736) ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2564 กําหนดใหย้กเวน้

ภาษธีุรกจิเฉพาะใหแ้ก่นิตบุิคคล สาํหรบัรายรบัทีเ่ป็นเงนิค่าทดแทนตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการเวนคนืและการไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัย ์และการยกเวน้อากรแสตมป์

สําหรบัการขายหรอืถูกเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ มผีลตัง้แต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 

2562 เป็นตน้ไป 

 

ขยายเพดานการจาํหน่ายหน้ีสูญภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่242) แกไ้ขเพิม่เตมิประกาศอธบิดี

กรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่85) โดยกําหนดเพิม่วงเงนิสําหรบั

ใชบ้งัคบัหลกัเกณฑก์ารจําหน่ายหน้ีสญูในการคํานวณภาษมีลูค่าเพิม่ ซึง่ประกาศ

อธิบดีฉบับดังกล่าวเ ป็นการขยายเพดานการจําหน่ายหน้ีสูญในระบบ

ภาษีมูลค่าเพิม่เพื่อให้สอดคล้องกบัเงื่อนไขของการจําหน่ายหน้ีสูญในส่วนของ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎกระทรวงฉบับที่ 374 ลงวนัที่ 29 เมษายน 2564 

เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร



ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับการจําหน่ายหน้ีสูญที่ได้ทําในหรือหลังวนัที่ 1 

ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี 

 

• การจําหน่ายหน้ีสูญตามขอ้ 3 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบั

ภาษมีูลค่าเพิม่ (ฉบบัที ่85)  จากเดมิเกนิ 500,000 บาทขึน้ไป เป็นเกนิ 

2,000,000 บาทขึน้ไป  

• การจําหน่ายหน้ีสูญตามขอ้ 4 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบั

ภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบบัที่ 85) จากเดิมไม่เกิน 500,000 บาท เป็นไม่เกนิ 

2,000,000 บาท  

• การจาํหน่ายหน้ีสญู ตามขอ้ 5 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบั

ภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบบัที่ 85) จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท เป็นไม่เกนิ 

200,000 บาท 

 

นอกจากน้ี ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรฉบบัดงักล่าวยงัอนุญาตใหใ้ชค้าํพพิากษา

หรือคําสัง่ของศาลต่างประเทศมาใช้เป็นหลักฐานในการจําหน่ายหน้ีสูญใน

ประเทศไทยไดต้ามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดฯี กําหนด   
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Should you have any comments or questions arising from this newsletter, please 
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Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40157 
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Stuart Simons 
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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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