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การหกัคา่ใชจ้่ายลงทนุเพิ�มข ึ�นสําหรบัโครงการลงทนุในระบบอตัโนมตั ิ
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 710 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 23 กนัยายน 2563 เพื�อใหบ้รษัิทหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหักคา่ใชจ้่ายไดเ้พิ�มขึ0นอีก 100% (รวมเป็น 200%) ของรายจ่าย
ตามจํานวนที�จา่ยจรงิ เพื�อการลงทนุในเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมต่อกับ
เครื�องจักรตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัตซิึ�งไม่ใช่การซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม 
โดยมหีลักเกณฑด์ังนี0 

- เป็นการลงทุนในเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามโครงการลงทุนใน
ระบบอัตโนมัตทิี�ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานที�อธบิดกีรมสรรพากรกําหนด 

- ไมเ่ป็นเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�เคยผา่นการใชง้านมากอ่น 
- ตอ้งจา่ยเงนิลงทนุตั 0งแตวั่นที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
- เป็นเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�นํามาหักค่าสกึหรอและค่าเสื�อมราคา

ของทรัพยส์นิไดต้ามประมวลรัษฎากร และเครื�องจักรตอ้งอยูใ่นสภาพพรอ้มใช ้
งานไดภ้ายในวันที� 31 ธนัวาคม 2563 

- เป็นเครื�องจกรและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�อยูใ่นราชอาณาจักร 
- ไมเ่ป็นเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร

ตามพระราชกฤษฎีกาที�ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั 0งหมดหรือ
บางสว่น  

- ไม่เป็นเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�นําไปใชใ้นกจิการที�ไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ กฎหมายว่าดว้ย
การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรอืกฎหมายวา่ดว้ยเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออกไมว่า่ทั 0งหมดหรือ
บางสว่น 

- บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลจะตอ้งจัดทําโครงการลงทุนในเครื�องจักรและ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�เชื�อมต่อกับเครื�องจักรในระบบอัตโนมัตแิละแผนการ
จ่ายเงนิ และแจง้ต่ออธบิดี ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข และระยะเวลาที�
อธบิดปีระกาศกําหนด 

 



ถา้บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล ไมป่ฏบัิตติามหลักเกณฑห์รอืไมเ่ขา้ลักษณะที�พระราช
กฤษฎีกาฉบับนี0กําหนด ใหส้ทิธทิี�จะไดรั้บตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี0ส ิ0นสุดลง และ
บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลนั0นนําเงนิไดท้ี�ไดใ้ชส้ทิธไิปแลว้มารวมคํานวณเป็นรายได ้
ในการคํานวณกําไรสทุธเิพื�อเสยีภาษีเงนิไดใ้นรอบระยะเวลาบัญชทีี�ไดใ้ชส้ทิธนัิ0น เวน้แต่
กรณีที�มีการขายเครื�องจักรหรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรนั์0น หรอื เครื�องจักรหรือโปรแกรม
คอมพวิเตอรนั์0นถูกทําลายหรอืสญูหาย หรอืสิ0นสภาพ ใหส้ทิธติามพระราชกฤษฎกีาฉบับนี0
ส ิ0นสดุลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชทีี�ไดข้ายเครื�องจักรหรือโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรือ
เครื�องจักรหรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรนั์0นถกูทําลายหรอืสญูหาย หรอืสิ0นสภาพแลว้แต่กรณี 
โดยไม่ตอ้งนําเงนิไดท้ี�ไดรั้บจากการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดท้ี�ไดรั้บแลว้ไปรวมเป็น
รายไดใ้นการคํานวณกําไรสทุธอิกี 
 
การหกัรายจา่ยลกูจา้งเพิ�มข ึ�นสําหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 711 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 23 กนัยายน 2563 เพื�อใหบ้รษัิทหรือ
หา้งหุน้สว่นนติบิคุคลที�ประกอบกจิการในอตุสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
เพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอตุสาหกรรมเป้าหมายหักรายจา่ย
ไดเ้พิ�มขึ0นอกี 50% (รวมเป็น 150%) สําหรับรายจ่ายที�ไดจ้า่ยเป็นเงนิเดือนตามสัญญา
จา้งแรงงานที�ไดจ้า่ยใหล้กูจา้งที�มทีักษะสงูดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์
หรือคณิตศาสตร์ตามจํานวนที�จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ 100,000 บาทต่อเดือน ที�ไดจ้่ายไป
ตั 0งแต่วันที� 1 มกราคม 2562 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2563 โดยลูกจา้งดังกล่าวตอ้งไดรั้บ
การรับรองโดยหน่วยงานที�อธบิดกีรมสรรพากรประกาศกําหนด และตอ้งเริ�มปฏบัิตงิานตาม
สญัญาจา้งแรงงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ ไมเ่ป็น
ลกูจา้งของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลประกอบกจิการในอตุสาหกรรมเป้าหมายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในระยะเวลาหนึ�งปีกอ่นวันเริ�มปฏบัิตงิานตามสญัญาจา้งแรงงานระหวา่งวันที� 1 
มกราคม 2562 ถงึ วันที� 31 ธันวาคม 2563 
 
การหกัรายจา่ยในการฝึกอบรมลกูจา้งเพิ�มข ึ�น 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที� 712 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 23 กนัยายน 2563 เพื�อใหบ้รษัิทหรือ
หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลหักรายจ่ายไดเ้พิ�มขึ0นอกี 150% (รวมเป็น 250%) สําหรับรายจ่าย
ในการสง่ลูกจา้งของบรษัิทหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลเขา้รับการศกึษาหรือฝึกอบรมใน
หลักสตูรที�ไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที�อธบิดีกําหนด ตั 0งแต่วันที� 1 มกราคม 
2562 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2563 โดยบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที�ไดใ้ชส้ทิธิหัก
รายจา่ยเพิ�มเตมิตามพระราชกฤษฎกีานี0ตอ้งไมนํ่ารายจา่ยดังกลา่วไปใชใ้นกจิการที�ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน กฎหมายว่าดว้ย
การเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 
กฎหมายวา่ดว้ยเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก ไมว่า่ทั 0งหมดหรอืบางสว่น 
 
การหกัรายจา่ยการบรจิาคใหส้ถานศกึษา 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 713 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 23 กันยายน 2563 เพื�อใหบุ้คคล
ธรรมดาสามารถหักรายจา่ยได ้2 เท่าสําหรับรายจ่ายการบรจิาคเป็นเงนิ สว่นบรษัิทหรือ
หา้งหุน้สว่นนติบิคุคลสามารถหักรายจา่ยได ้2 เทา่สําหรับรายจา่ยการบรจิาคเป็นเงนิหรือ
ทรัพย์สนิใหแ้ก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนแต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ 
สถาบันอดุมศกึษาเอกชน และ สถานศกึษาที�จัดตั 0งขึ0นในประเทศไทยตามสนธสิญัญาหรอื
ความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานาญพเิศษแห่งสหประชาชาต ิสําหรับการ
บรจิาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที�ไดก้ระทําตั 0งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวันที� 31 
ธันวาคม 2564 โดยใหห้ักไดต้ามหลักเกณฑ์ที�กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาฯฉบับนี0 
นอกจากนี0ยังไดย้กเวน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์
สําหรับการโอนทรัพยส์นิ ขายสนิคา้หรือการกระทําตราสารอันเนื�องมาจากการบริจาค
สนิคา้ใหแ้กส่ถานศกึษาดังกลา่ว สําหรับการบรจิาคตั 0งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวันที� 
31 ธันวาคม 2564 โดยตอ้งปฏบัิตติามตามหลักเกณฑท์ี�กําหนด 
 
การใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนเพื�อคํานวณภาษ ี
ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที� 25 กนัยายน 2563 ไดกํ้าหนดหลักเกณฑก์ารคํานวณ
อัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย ใหใ้ชอั้ตราอา้งองิประจําวันที�
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศสองวันทําการก่อนวันนําส่งเงนิภาษีสําหรับการนําส่ง
ภาษีตามาตรา 3 ปัณณรส แห่งประมวลรัษฎากร โดยประกาศดังกล่าวใหใ้ชบั้งคับตั 0งแต่
วันที� 17 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 



 

หลกัเกณฑก์ารชําระอากรเป็นตวัเงนิสําหรบัตราสารอเิล็กทรอนกิส ์
ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี�ยวกับอากรแสตมป์ ฉบับที� 60 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 15 
กนัยายน 2563 โดยไดกํ้าหนดใหต้ราสารแหง่บัญชอัีตราอากรแสตมป์ซึ�งกําหนดไวต้าม
ประกาศอธบิดีกรมสรรพากรฉบับนี0 สามารถชําระอากรเป็นตัวเงนิตามแบบขอเสยีอากร
แสตมป์เป็นตัวเงนิสําหรับตราสารอเิล็กทรอนกิส ์(อ.ส. 9) ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
สําหรับตราสาร ไดแ้ก ่ 

- สญัญาจา้งทําของ   
- สญัญากูย้มืเงนิหรอืการตกลงใหเ้บกิเงนิเกนิบัญชจีากธนาคาร  
- ใบมอบอํานาจ  
- ใบมอบฉันทะ   
- การคํ0าประกนั  

 
โดยประกาศดังกลา่วใหใ้ชบั้งคับกับตราสารที�ไดจั้ดทําข ึ0นตั 0งแต่วันที� 29 กันยายน 2563 
ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2563 ผูม้หีนา้ที�เสยีอากรยื�นคําขอเสยีอากรผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตได ้
และตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑท์ี�กําหนด  
 
หลกัเกณฑก์ารหกัรายจ่ายสําหรบัคา่ซื�อผลติภณัฑพ์ลาสตกิที�ยอ่ยสลายไดท้าง
ชวีภาพ 
ตามที�พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 702 ซึ�งไดอ้อกมาเมื�อวันที� 22 มถิุนายน 2563 โดยได ้
กําหนดใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลหักรายจ่ายไดเ้พิ�มขึ0น 25% (รวมเป็น 125%) 
ของรายจ่ายที�ไดจ้่ายสําหรับค่าซื0อผลติภัณฑพ์ลาสตกิที�ย่อยสลายไดท้างชวีภาพจาก
โรงงานที�เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม โดยมีหนังสือรับรองการผลิต
ผลติภัณฑจ์ากสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ตั 0งแตว่ันที� 1 มกราคม 2562 ถงึวันที� 31 
ธันวาคม 2564 นั0น ต่อมาเมื�อวันที� 9 กันยายน 2563 ไดม้ีประกาศอธบิดีกรมสรรพากร
เกี�ยวกับภาษีเงนิได ้ฉบับที� 388 ไดกํ้าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขในการใชก้าร
หักรายจา่ยเพิ�มขึ0นดังกลา่ว เชน่  

- ประเภทของผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพที�สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ได ้เชน่ ถุง
ขยะ แกว้พลาสตกิ จานชาม ถาดพลาสตกิแบบใชค้รั0งเดยีว เป็นตน้ และ 

- บรษัิทหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลตอ้งจัดทํารายงานตามแบบที�กําหนดตามพระ
ราชกฤษฎกีาฯ ฉบับนี0เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจสอบ 
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