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ขยายมาตรการภาษีส่งเสริมจดัอบรมสมัมนาในประเทศ  

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 716) ได้ออกมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 เพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษเีพื่อสนับสนุนการจดัอบรมสมัมนา

ภายในประเทศทีจ่ะสิน้สุดในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ออกไป โดยใหบ้รษิทั

หรอืห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลหกัรายจ่ายเพิม่อกี 100% (รวมเป็นสองเท่า)  สําหรบั

รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสมัมนา ค่าห้องพกั ค่าขนส่ง หรอื รายจ่ายอื่นที่

เกี่ยวขอ้งกบัการอบรมสมัมนาภายในประเทศทีบ่รษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ได้จดัขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรอืรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาม

กฎหมายว่าด้วยธุ รกิจ นําเที่ยว และมัคคุ เทศก์  เพื่อการอบรมสัมมนา

ภายในประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 

2564  

หกัรายจ่ายบริจาคเข้ากองทุนได้เพ่ิม 2 เท่า 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 717) ได้ออกมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564  โดยกําหนดให้บุคคลธรรมดาและบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สามมารถหกัค่าใชจ่้ายเพิม่สําหรบัการบรจิาคเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ใหแ้ก่ 

กองทุนเพื่อการพฒันาระบบมาตรวทิยา กองทุนเพื่อการพฒันาระบบสาธารณสุข 

กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกองทุนส่งเสริม

วทิยาศาสตร์  วจิยัและนวตักรรม ที่ได้กระทําตัง้แต่วนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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• บุคคลธรรมดา สามารถนําเงินที่บริจาคมาหักเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่า

ลดหย่อนได้เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับ

รายจ่ายสําหรบัการบริจาคตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากรซึ่งกําหนดให้มกีารยกเว้นภาษีเงนิไดเ้ป็นจํานวนสอง

เท่าของเงนิทีไ่ด้จ่ายตามกรณีที่กําหนดไว ้ต้องไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิ

ไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัค่าลดหย่อนแลว้ 

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนําเงินที่บริจาคมาหักเป็น

รายจ่ายได้เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับ

รายจ่ายที่ได้มพีระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรษัฎากรซึ่ง

กําหนดให้มกีารยกเว้นภาษีเงนิได้เป็นจํานวนสองเท่าของรายจ่าย ต้อง

ไม่เกินร้อยละสบิของกําไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

หรอืเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศกึษาหรอืเพื่อการ

กฬีาแลว้ตามมาตรา 65 ตร ี(3)(ข) แห่งประมวลรษัฎากร   

 

มาตรการภาษีเพื่อ ส่งเสริมการลงทุนและใช้บริการในระบบภ าษี

อิเลก็ทรอนิกส ์

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 718) ได้ออกมาเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 โดยกําหนดใหบ้รษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลที่กําหนดสามารถนํา

รายจ่ายหกัเป็นค่าใชจ่้ายเพิม่อกี 100% (รวมเป็นสองเท่า) ตามรายจ่ายจํานวนที่

จ่ายจรงิตัง้แต่วนัที ่ 1  มกราคม  พ.ศ. 2563  ถงึวนัที ่31  ธนัวาคม  พ.ศ.  2565 

สาํหรบัค่าใชจ่้ายสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

• รายจ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจดัทําขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์การจดัซื้อ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  เครื่อง

คอมพวิเตอร ์ หรอือุปกรณ์อื่นใดทีใ่ชร่้วมกบัเครื่องคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้น

การจดัทํา ส่งมอบ รบั หรอืเก็บรกัษาใบกํากบัภาษีอเิล็กทรอนิกส ์หรอื 

ใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ 

• รายจ่ายลงทุนในระบบการนําส่งภาษ ี การจดัซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์  

อุปกรณ์เกบ็ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องคอมพวิเตอร ์ อุปกรณ์อื่นใดที่

ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการนําส่งภาษี แต่ไม่ใช่การ

ซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ ทัง้น้ีเฉพาะบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลซึง่

เป็นผู้มีหน้าที่นําส่งภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  ภาษีเงินได้  หรือ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3 ปัณรส แห่งประมวลรัษฎากร และผู้

ใหบ้รกิารนําสง่เงนิภาษ ี 

• รายจ่ายค่าบรกิารที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บรกิารจดัทําข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ผู้

ใหบ้รกิารนําสง่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืผูใ้หบ้รกิารนําสง่ภาษ ี

 

ให้เช่าทรพัยสิ์นตํา่กว่าราคาตลาดโดยมีเหตุสมควร  

คําสัง่กรมสรรพากรที่ ป.158/2564 ได้ออกมาเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 โดยกําหนดหลกัเกณฑใ์นกรณีทีลู่กหน้ีต้องโอนทรพัยส์นิเพือ่ชําระหน้ี

ให้แก่สถาบนัการเงนิและเช่าทรพัย์สนินัน้กลบัคนืในอตัราที่ตํ่ากว่าราคาตลาด 



กรณีสถาบนัการเงนิซึ่งเป็นเจา้หน้ีไดด้ําเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีทีธ่นาคาร

แห่งประเทศไทยประกาศกําหนดซึ่งได้กระทําในระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ใหถ้อืว่าการใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักล่าวมเีหตุ

อนัสมควร ตามมาตรา 65 ทว ิ(4) แห่งประมวลรษัฎากร  
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