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ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ผลิตภณัฑ์พลาสติก
ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 
ก าหนดให้ขยายมาตรการภาษเีพื่อสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑพ์ลาสตกิทีย่่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพที่สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ออกไป โดยให้บรษิัทหรือห้าง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลหกัรายจ่ายเพิม่อกี 25% (รวมเป็น 1.25 เท่า) ส าหรบัรายจ่ายที่
ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภณัฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทที่
ก าหนดและไดร้บัใบรบัรองผลติภณัฑจ์ากส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2567 ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจะมีผลใช้
บงัคบัเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซ้ือชุดตรวจ ATK 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 
2565 ก าหนดให้ขยายมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหา
แอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) ที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ออกไป โดยให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเพิ่มอีก 50% (รวมเป็น 1.5 เท่า) 
ส าหรบัรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ส าหรบัพนักงานหรอื
ลูกจา้ง ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ทัง้นี้ เพือ่สง่เสรมิ
ให้ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมกบัมาตรการป้องกนัควบคุมโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบัเมื่อประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา 
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ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการน าเข้ายา เวชภัณฑ์ และ
เครื่องมือแพทยต้์าน COVID-19 เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกศุล 

คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2565
ก าหนดให้ขยายมาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัการน าเขา้ยา เวชภณัฑ์
และเครื่องมือแพทย์ป้องกัน COVID-19 เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล รวมทัง้
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและภาษีมูลค่าเพิม่ให้แก่บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลส าหรบัการบริจาคดงักล่าว จากเดิมได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 
2565 ขยายออกไปอกี 1 ปี 9 เดอืน โดยให้มผีลส าหรบัการบรจิาคตัง้แต่วนัที่ 1 
เมษายน 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธบิดปีระกาศก าหนด โดยพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั
เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ผ่อนคลายหลกัเกณฑ์การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจ้าหน้ีท่ีมิใช่
สถาบนัการเงิน 

กฎกระทรวง (ฉบบัที ่381) ลงวนัที ่29 มนีาคม 2565 ก าหนดใหแ้กไ้ขความในขอ้ 
6 จตัวา แห่งกฎกระทรวง (ฉบบัที ่186) ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2534 เพือ่ผ่อนคลาย
หลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยขอ้ 6 จตัวาที่แก้ไขใหม่ก าหนดให้การจ าหน่ายหนี้
สูญอนัเกดิจากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้อื่นที่เป็นบรษิัทที่มใิช่สถาบนัการเงิน อนั
เนื่องมาจากการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้โดยน าหลกัเกณฑ์การปรบัปรุงโครงสร้าง
หนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดย
อนุโลม ใหส้ามารถกระท าไดโ้ดยไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 ขอ้ 5 
หรอื ขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวง (ฉบบัที ่186) ทัง้นี้ เฉพาะส าหรบัการปลดหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2569 (ส าหรบัการ
จ าหน่ายหนี้สูญอนัเกดิจากการปลดหนี้จากบญัชลีูกหนี้ของเจ้าหนี้บางประเภท 
เช่น ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งนัน้ การปลดหนี้ดงักล่าว
จะตอ้งกระท าระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569) 
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contact either the listed contacts below, or any member of the Thailand Tax & 
Legal team. 
 

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 

https://www2.deloitte.com/th/en/pages/tax/articles/tax-legal-team.html
https://www2.deloitte.com/th/en/pages/tax/articles/tax-legal-team.html


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 
 

Patcharaporn Pootranon 
Legal - Corporate 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40173  
Email: ppootranon@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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