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มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนกองทุนวิ จยั และพัฒนา
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิร่างพระราชกฤษฎีกาสาหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นกองทุนวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุ นการวิจยั กฎหมายว่าด้วยการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ดังนี้
สาหรับการบริจาคทีไ่ ด้กระทาตัง้ แต่วนั ทีก่ ฎหมายมีผลใช้บงั คับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ให้บุคคลธรรมดาสามารถนาเงินทีบ่ ริจาคมาหักลดหย่อนได้สองเท่าของจานวนเงินทีบ่ ริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
- ให้บริษทั สามารถนาเงินที่บริจาคมาหักรายจ่ายได้สองเท่าของจานวนเงินทีบ่ ริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายทีจ่ ่ายไป
เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษา และรายจ่ายในการจัดสร้างและการบารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ
หรือสนามกีฬา ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
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สาหรับการบริจาคทีไ่ ด้กระทาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
- ให้บุคคลธรรมดาสามารถนาเงินทีบ่ ริจาคมาหักลดหย่อนเงินทีบ่ ริจาคได้เท่าทีม่ กี ารจ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนัน้
- ให้บริษัทนาเงินที่บริจาคมาหักได้เท่าที่มกี ารจ่ายจริง แต่ เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกาไรสุทธิ

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการลงทุนในวิ สาหกิ จเริ่ มต้น
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างกฎกระทรวงสาหรับมาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเริม่ ต้น (Angel Investor) โดย
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินลงทุนในหุน้ ของบริษทั ไม่เกิน 100,000 บาท ทีจ่ ่ายระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผูม้ เี งินได้ตอ้ งถือหุน้ ในบริษทั นัน้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องกันนับแต่วนั ทีล่ งทุนในหุน้
นัน้
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีล่ งทุนต้องมีคุณสมบัตแิ ละลักษณะตามทีก่ าหนด
- จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- มีทุนชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
- ประกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน
อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชวี ภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
โดยใช้เทคโนโลยีหลักเป็ นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติกาหนด
- มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของกิจการทีป่ ระกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายได้ทงั ้ หมดในรอบระยะเวลาบัญชี

มาตรการภาษี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาฯ สาหรับมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึน้ อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ า
โดยให้หกั ค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้เพิม่ อีก 15% ของรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าจ้าง
รายวันให้แก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างเป็ นบริษทั ทีม่ รี ายได้จากการขายสินค้าและการให้ บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน
100 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ทัง้ นี้ สาหรับค่าจ้างรายวันทีจ่ ่ายให้แก่ลกู จ้างไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- ค่าจ้างรายวัน หมายถึง เงินค่าจ้างทีเ่ ป็ นรายวัน ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา เบีย้ เลีย้ ง ประโยชน์อ่นื ใดฯ
- อัตราค่าจ้างรายวันทีไ่ ด้จ่ายให้แก่ลูกจ้างต้องสูงกว่าอัตราค่าจ้างรายวันเดิมทีบ่ ริษทั กาหนดและประกาศให้ทราบเป็ น
การทัวไป
่ หรือทีไ่ ด้มกี ารจ่ายค่าจ้างรายวันให้แก่ลกู จ้างก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561
- ต้องไม่เป็ นรายจ่ายค่าจ้างทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร
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มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาจากต่ างประเทศ
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาฯ สาหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูง
จากต่างประเทศตามคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 ดังนี้
- บุคคลธรรมดาทีบ่ ริจาคเงินให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้นสามารถนามาหักเป็ นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจานวนทีจ่ ่าย
จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สทุ ธิ
- บริษัททีบ่ ริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้นสามารถนามาหักเป็ นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจานวนที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
- ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษทั สาหรับเงินได้ท่ี
ได้รบั จากการโอนทรัพย์สนิ หรือการขายสินค้า หรือสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่
สถาบันดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้สาหรับการบริจาคทีก่ ระทาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
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