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มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุนวิจยัและพฒันา 
คณะรฐัมนตรีอนุมตัิร่างพระราชกฤษฎีกาส าหรบัมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนวิจยั  พฒันา และนวตักรรมตาม
กฎหมายว่าดว้ยการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสนับสนุนการวจิยั กฎหมายว่าดว้ยการ
พฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิและกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ ดงันี้  
 
ส าหรบัการบรจิาคทีไ่ดก้ระท าตัง้แต่วนัทีก่ฎหมายมผีลใชบ้งัคบัถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  
- ใหบุ้คคลธรรมดาสามารถน าเงนิทีบ่รจิาคมาหกัลดหย่อนไดส้องเท่าของจ านวนเงนิทีบ่รจิาค แต่เมื่อรวมกบัค่าใชจ้่าย

เพื่อสนบัสนุนการศกึษา ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายและหกัลดหย่อนอื่น ๆ แลว้  
- ให้บรษิทัสามารถน าเงนิที่บรจิาคมาหกัรายจ่ายได้สองเท่าของจ านวนเงนิทีบ่รจิาค แต่เมื่อรวมกบัรายจ่ายทีจ่่ายไป

เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อสนับสนุนการศกึษา และรายจ่ายในการจดัสร้างและการบ ารุงรกัษาสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ 
หรอืสนามกฬีา ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของก าไรสทุธกิ่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตร ี(3) แห่ง
ประมวลรษัฎากร  
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ส าหรบัการบรจิาคทีไ่ดก้ระท าตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
- ใหบุ้คคลธรรมดาสามารถน าเงนิทีบ่รจิาคมาหกัลดหย่อนเงนิทีบ่รจิาคไดเ้ท่าทีม่กีารจ่ายจรงิ แต่เมื่อรวมกบัเงนิบรจิาค

ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนนัน้  
- ให้บริษัทน าเงนิที่บริจาคมาหกัได้เท่าที่มกีารจ่ายจรงิ แต่เมื่อรวมกบัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรอืเพื่อการ

สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตร ี(3) แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสองของก าไรสทุธ ิ
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมต้น 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่างกฎกระทรวงส าหรบัมาตรการเพื่อสนบัสนุนการลงทุนในวสิาหกจิเริม่ตน้ (Angel Investor) โดย
ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัเงนิลงทุนในหุน้ของบรษิทัไม่เกนิ 100,000 บาท ทีจ่่ายระหว่างวนัที ่1 มกราคม 
2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยผูม้เีงนิไดต้อ้งถอืหุน้ในบรษิทันัน้ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกนันบัแต่วนัทีล่งทุนในหุน้
นัน้ 
 
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีล่งทุนตอ้งมคีุณสมบตัแิละลกัษณะตามทีก่ าหนด 
- จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
- มทีุนช าระแลว้ในวนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการ

ใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท  
- ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อประหยดัพลงังาน 

อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยชีวีภาพ อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสาธารณสขุ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 
โดยใชเ้ทคโนโลยหีลกัเป็นฐานในกระบวนการผลติและการใหบ้รกิารตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาตกิ าหนด  

- มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารของกจิการทีป่ระกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
รายไดท้ัง้หมดในรอบระยะเวลาบญัช ี

   

มาตรการภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต า่ 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่างพระราชกฤษฎกีาฯ ส าหรบัมาตรการภาษเีพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรบัขึน้อตัราค่าจา้งขัน้ต ่า
โดยใหห้กัค่าใชจ้่ายในการค านวณก าไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไดเ้พิม่อกี 15% ของรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าจา้ง
รายวนัใหแ้ก่ลูกจา้ง โดยนายจา้งเป็นบรษิทัทีม่รีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชี ไม่เกนิ 
100 ลา้นบาท และมกีารจา้งแรงงานไมเ่กนิ 200 คน ทัง้นี้ ส าหรบัค่าจา้งรายวนัทีจ่่ายใหแ้ก่ลกูจา้งไปตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 
2561 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมเีงื่อนไข ดงันี้  
- ค่าจา้งรายวนั หมายถงึ เงนิค่าจา้งทีเ่ป็นรายวนั ไม่รวมถงึค่าล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง ประโยชน์อื่นใดฯ   
- อตัราค่าจา้งรายวนัทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ลูกจา้งตอ้งสงูกว่าอตัราค่าจา้งรายวนัเดมิทีบ่รษิทัก าหนดและประกาศใหท้ราบเป็น

การทัว่ไป หรอืทีไ่ดม้กีารจ่ายค่าจา้งรายวนัใหแ้ก่ลกูจา้งก่อนวนัที ่1 เมษายน 2561  
- ต้องไม่เป็นรายจ่ายค่าจา้งทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่า

ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 
 
  



Tax & Legal Services Newsletter March 2018 

03 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจดัตัง้สถาบนัอดุมศึกษาจากต่างประเทศ 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่างพระราชกฤษฎกีาฯ ส าหรบัมาตรการภาษเีพื่อส่งเสรมิการจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษาทีม่ศีกัยภาพสงู
จากต่างประเทศตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่29/2560 ดงันี้  
- บุคคลธรรมดาทีบ่รจิาคเงนิใหแ้ก่สถาบนัดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาหกัเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจ านวนทีจ่่าย

จรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของเงนิไดส้ทุธ ิ 
- บรษิัททีบ่รจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิใหแ้ก่สถาบนัดงักล่าวขา้งต้นสามารถน ามาหกัเป็นรายจ่ายได้  2 เท่าของจ านวนที่

จ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธ ิ 
- ยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาหรอืบรษิทั ส าหรบัเงนิไดท้ี่

ได้รบัจากการโอนทรพัย์สนิ หรือการขายสนิค้า หรือส าหรบัการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่
สถาบนัดงักล่าวขา้งตน้  
 

ทัง้นี้ส าหรบัการบรจิาคทีก่ระท าตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 

member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also 

referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/th/about to learn more about our global 

network of member firms.  

Deloitte provides audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax & legal and related services to public and private clients 

spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of 

member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ 
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Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver 

measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises.  

Comprising approximately 330 partners and 8,000 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast 

Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region.  

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal 
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