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หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรม
สัมมนาลูกจ้างภายในประเทศ  

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ ฉบับท่ี 405 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 ได้กําหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สําหรบัรายจ่ายค่าอบรมสัมมนา

ลูกจ้างภายในประเทศ โดยให้หกัค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอีก 1 เท่าของจํานวนท่ีได้จ่าย

ไปตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ตามตวามในพระราช

กฤษฎีกาฯ  ฉบับท่ี 716  ลงวัน ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ.  2564 โดยอาจสรุป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหกัรายจ่ายได้ดงัน้ี 

• ต้องจัดทําโครงการการอบรมสมัมนาโดยมีหลักฐานเอกสารประกอบ

โครงการ เพ่ือประโยชน์ในการแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

• รายจ่ายค่าห้องสมัมนา ค่าห้องพกั ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง

ในการอบรมสมัมนาภายในประเทศ และกรณีท่ีได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้

ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า เป็นผู้ประกอบธุรกิจ

ท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียน 

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดงักล่าวต้อง

ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 437 ลงวนัท่ี 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2548  
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หลักเ กณฑ์ วิธีการ เ ง่ือนไขการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับ

ผู้ประกอบการท่ีให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศหรือ

ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ 

กฎกระทรวงฯ ฉบับท่ี 377 ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพ่ิม ฉบับท่ี 241 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.

2564 ได้กําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและ

การแจ้งเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรบัผู้ประกอบการท่ีให้บริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม

จากต่างประเทศ ซ่ึงกฎกระทรวงและประกาศอธิบดีดังกล่าวเป็นการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายภาษีอากร เรื่องการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากรายได้ท่ีได้รบั

จากค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รบัตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดย

สรุปสาระสําคญัดงัน้ี  

• ผู้ประกอบการท่ีให้บริการทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากต่างประเทศและได้มีการ

ใช้บริการนัน้ในราชอาณาจักรโดยผูใ้ช้บริการซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการจด

ทะเบียน หรือ ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ 

ต้องย่ืนคําร้องขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีมี

รายรบัเกิน 1.8 ล้านบาท ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด (แบบ 

P.P.01.9) พร้อมส่งเอกสารตามท่ีกําหนดผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  

• ผู้ประกอบการท่ีย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม มีลักษณะดงัต่อไปน้ี 

เ ช่ น  เ คยถู กอ ธิ บดีกรมสรร พากร สัง่ เ พิ กถอนการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือไม่มีสถานประกอบการจริง หรือไม่นําส่งเอกสาร

หลักฐานให้เ จ้าพนักงานสรรพากร เป็นต้น ห้ามมิ ใ ห้อ นุมัติเป็น

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
• กรณีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเ พ่ิมใน

สาระสําคัญ เช่น ช่ือผู้ประกอบการ ท่ีอยู่ หยุดประกอบกิจการชัว่คราว

ติดต่อกันเกินกว่าสามสิบวนั ย้ายสถานประกอบการ เลิกประกอบกิจการ 

เป็นต้น ให้แจ้งการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 

(แบบ P.P.09.9) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ภายใน 15 วนันับ

แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 

ขยายเวลาลดอตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายสําหรบัการจ่ายเงินได้พึงประเมินบาง

ประเภทผ่านระบบ e-Withholding Tax 

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กรมสรรพากรได้ออกคําสัง่กรมสรรพากรท่ี 

ท.ป. 336/2564 แก้ไขเพ่ิมเติมคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 โดยกําหนดให้ 

ลดอัตราภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายสําหรบัการจ่ายเงินได้พึงประเมินบางประเภทจากอตัรา 

5% และ 3% เหลือ 2% สําหรับการจ่ายเงินได้ผ่านระบบ e-Withholding Tax  

โดยให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีจากเดิมตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง



วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ออกไปเป็นถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เพ่ือเป็นการ

บรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

ขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่อไปอีก 2 ปี  

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 724 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 กําหนดให้ขยาย

ระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก 10% เหลือ 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) 

ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 

กันยายน 2566 

 

ขยายกําหนดเวลาขอคืนภาษไีม่คํานึงถึงอายุความตามประมวลรษัฎากร 

เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกําหนดให้

ขยายระยะเวลาการย่ืนคําร้องขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาให้แก่ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีอากร กรณีผู้มีสิทธิขอคืนภาษีอากรได้ย่ืน

รายการเมื่อพ้นเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  โดยขยายออกไปเป็นภายใน  60  วนันับ

แต่วันท่ีผู้นั ้นได้ร ับหนังสือแจ้งผลการดําเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิ ธี การ

ดําเนินการเ พ่ือความตกลงร่วมกัน (Mutual  Agreement  Procedure) จาก

เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของประเทศไทย ทัง้น้ีสําหรบักรณีท่ีสญัญาหรือข้อผูกพันว่า

ด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนได้กําหนดให้ใช้บังคบัผลการดําเนินการนัน้ โดยไม่

คํานึงถึงอายุความตามประมวลรษัฎากร 

 

การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย สําหรบัดอกเบ้ียท่ีจากจากพนัธบตัรออม

ทรพัย์ท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ออก   

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 376 ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กําหนดให้บุคคลซ่ึงถูก

หกัภาษีเงินได้ไว้ ณ ท่ีจ่ายสําหรบัดอกเบ้ียท่ีได้รบัจากพนัธบัตรออมทรพัย์ท่ีออก

โดยกระทรวงการคลัง สามารถย่ืนคําร้องขอคืนภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

สถาบันการเงินท่ีได้มีความตกลงขอคืนภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ กับ

กรมสรรพากรได้  

 

งดหรือลดเบ้ียปรบั  

เมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 กรมสรรพากรได้ออกคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.

337/2564 โดยให้อํานาจสรรพากรงดหรือลดเ บ้ียปรับ กรณีท่ีผู้เสียภาษีไม่

สามารถย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน

กําหนดเวลา หรือย่ืนแบบแสดงรายการผิดพลาด สําหรับแบบท่ีต้องย่ืนภายใน

เดือนกันยายน - ธนัวาคม 2564 ตามลําดบั หากย่ืนแบบภายใน 3 เดือนนับแต่

พ้นกําหนดเวลาจะได้รบัการงดหรือลดเบ้ียปรบั ดงัน้ี 

1. งดเบ้ียปรบั เมื่อชําระภาษีและเงินเพ่ิมครบถว้น  

2. ลดเบ้ียปรบัในอัตราต่ําสุด 2% เมื่อชําระภาษีไม่น้อยกว่า 25% ของภาษี

ท่ีต้องชําระ 
 

 



 

  Contacts  
 

Anthony Visate Loh 
International Tax & Legal 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112 
Email: aloh@deloitte.com 
 

Mark Kuratana 
Global Employer Services 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125 
Email: mkuratana@deloitte.com 
 

Alisa Arechawapongsawat 
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 

Chairak Trakhulmontri 
Transfer Pricing 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40157 
Email: ctrakhulmontri@deloitte.com 
 

Stuart Simons 
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 
 

 

  

 
 

  

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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