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“มาตรการภาษี 
เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา”

การวิจัยและพัฒนา หรือ R&D ย่อมาจากคำาว่า Research & Development คำาน้ีได้ถูกนำามาใช้งานกัน 
อย่างแพร่หลายข้ึนอยู่กับว่าแต่ละหน่วยงานจะนำาไปใช้ในการส่ือความหมายอย่างไรบ้าง ซ่ึงแต่ละธุรกิจต่างก็มีสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ดังน้ัน บางคร้ังความหมายในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาอาจเรียกได้ว่าเป็น R&D 
of Products คือ มุ่งเน้นไปท่ีการทำาวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรือบางคร้ังอาจจะทำาให้เป็นผู้นำาตลาดใหม่ได้อีกด้วย 
ความหมายของการวิจัยและพัฒนา เป็นการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ส่ิงหน่ึงส่ิงใด (เช่น ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ 
กลุ่มคนองค์ความรู้) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อส่ิงท่ีศึกษาให้มีความรู้เป็นอย่างดี และนำาความรู้ความเข้าใจน้ันมาใช้
ให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาในส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน หรือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ (Innovation) ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงไม่ว่า 
จะเป็นด้านนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเป็นด้านท่ีทำาเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาส่ิงเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึน เม่ือทำาการ
วิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือท่ีจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีข้ึน เราก็อาจค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ  
ได้อย่างไม่คาดคิด 

งานวิจัยและพัฒนามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

 1. งานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน คือ การด�าเนินงานเชิงปฏิบัติการ เชิงทฤษฎี หรือการด�าเนินงานใดๆ  
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาความรู้ใหม่หรือเพ่ือความก้าวหน้าจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่

 2. งานวิจัยเชิงประยุกต์ การค้นคว้าหาการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้พ้ืนฐาน การคิดค้นสูตร
หรือการออกแบบเพ่ือประยุกต์ใช้ประโยชน์ การทดสอบเพ่ือค้นหา หรือประเมินทางเลือกต่างๆ  
ของผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการการบริการ หรือ
ระบบใดๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ หรือเก่ียวข้องกับการปรับปรุงของเดิมอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) การสร้างกระบวนการผลิตน�าร ่อง การออกแบบ  
การก่อสร้าง และการทดสอบชิ้นงานต้นแบบ หุ ่นจ�าลองและชุดพัฒนา กิจกรรมทางเทคโนโลยี 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ท่ีสืบเน่ืองจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลิตน�าร่อง งานวิศวกรรมอุตสาหการและงานตั้งเคร่ือง
ใหม่ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนา

ทองกร  รัตนพงศ์วิโรจน์   
นักวิชาการสรรพากรชำานาญการ

 มาตรการการทางภาษีท่ีช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มีดังนี้

 1. การหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ส�าหรับ
การวิจัยและพัฒนา ให้หักค่าเสื่อมราคาในวันท่ีได้ทรัพย์สินน้ันมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน 
ส�าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนท่ีเหลือให้หักค่าเสื่อมราคาได้ตามเงื่อนไขและอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด

  ประโยชน์ท่ีได้รับ : ผู้ประกอบการท่ีซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรท่ีใช้ส�าหรับการวิจัย
และพัฒนา สามารถหักค่าเสื่อมราคาในปีแรกได้สูงกว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไป เช่น ผู้ประกอบการ 
ซื้อเครื่องจักรท่ีใช้ส�าหรับการวิจัยและพัฒนา ในวันท่ี 1 มกราคม 2557 ราคา 100 ล้านบาท คิดค่าเสื่อมราคา 
วิธีเส้นตรง จะสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ดังนี้

  1. ค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ 100 ล้านบาท x 40% = 40  ล้านบาท

  2. ค่าเสื่อมราคาส่วนที่เหลือ 60 ล้านบาท x 20% = 12  ล้านบาท

  ฉะนั้น ในรอบปี 2557 สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ = 52  ล้านบาท

  ส่วนปีต่อมาหักค่าเสื่อมราคาได้ = 12 ล้านบาท (ถ้าเป็นเครื่องจักรท่ัวไป ในปีแรกหักค่าเสื่อมราคา 
ได้ = 100 x 20% = 20 ล้านบาท)

 2. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
เป็นจ�านวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศว่าเป็นหน่วยงานที่รับท�าการวิจัยและพัฒนา 
  การค�านวณก�าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนรายจ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
นอกจากหักเป็นรายจ่ายตามปกติแล้ว ในการค�านวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด .50 ให้น�ามาแสดงในรายการ
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตามจ�านวนรายจ่ายที่จ่ายไปได้อีก 1 เท่า 

  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ : ผู ้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายส�าหรับค่าจ้าง เพ่ือท�าการวิจัยและ
พัฒนาได้ตามปกติและยังได้รับยกเว้นเงินได้เป็นจ�านวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าจ้าง
เพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้ประกอบการได้จ่ายค่าจ้างเพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนา 100,000 บาท  
ผู้ประกอบการจะหักรายจ่ายได้ตามปกติ 100,000 บาท และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีอีก 100,000 บาท 
ท�าให้เงินได้ท่ีต้องน�าไปค�านวณเพ่ือเสียภาษีลดลง 200,000 บาท หรือเทียบเท่ากับ 200% ของรายจ่าย
ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
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ส�าหรับหน่วยงานที่รับท�าการวิจัยและพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1 หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจะต้องมีฐานะเป็น 

 (ก) กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 
และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดต้ังกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล 
เป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย

 (ข) บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล นิติบุคคลอื่น บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล เฉพาะที่ประกอบกิจการรับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย

  2 ย่ืนค�าขอเป็นผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนา

 (ก) ให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชนขอแบบค�าขออนุมัติเป็นผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
(ว.พ.01) ย่ืนค�าขอเป็นผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ีรับท�า 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีประสงค์จะรับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ยื่นค�าขอ 
เป็นผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยให้ย่ืน ณ ส�านักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ กรมสรรพากร หรือย่ืน ณ ส�านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในท้องท่ีท่ีส�านักงานใหญ่ของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนตั้งอยู่

 (ค) ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนย่ืนค�าขอเป็นผู ้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยแสดง
รายการให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับแนบเอกสารดังต่อไปน้ี

   - ภาพถ่ายเอกสารการจัดตั้งและวัตถุประสงค์หลักในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ยกเว้น 
กระทรวง ทบวง กรม

   - ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

   - ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจ�าตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

   - รายชื่อนักวิจัยและประวัติโดยละเอียด (ให้แยกระหว่าง นักวิจัยท่ีเป็นพนักงานประจ�า และ
ที่จ้างเป็นครั้งคราว)

   - ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20)

   - รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ถ้ามี)

   - ข้อมูลโดยย่อของการประกอบกิจการในปัจจุบัน และแผนการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี (ถ้ามี)

 (ง) หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู ้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
จะได้รับสิทธิเป็นผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับค�าขอเป็น
ผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

  3 การประกาศให้เป็นหน่วยงานท่ีรับท�าการวิจัยและพัฒนา เมื่อหน่วยงานได้ย่ืนแบบค�าขอ  
กรมสรรพากรจะท�าการตรวจสอบคุณสมบัติ และสภาพกิจการ โดยปกติท่ัวไป ถ้าหน่วยงานมีคุณสมบัติครบ  
มีสถานประกอบการจริง ก็ผ่านการพิจารณา กรมสรรพากรจะได้เสนอกระทรวงการคลัง เพ่ือประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับภาษีเงินได้ เมื่อหน่วยงานได้ประกาศแล้ว 
ก็สามารถท�าการวิจัยและพัฒนา ผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากรายจ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

  4 การออกใบรับ กรณีหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
รับท�าการวิจัยและพัฒนาให้กับบุคคลใด ให้ออกใบรับ ดังนี้

 (ก) กรณีรับท�าการวิจัยและพัฒนาให้กับบุคคลอ่ืน ให ้ออกใบรับในนามของหน่วยงานท่ีได ้รับ 
การประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น โดยให้แยกใบรับ ส�าหรับรายได้จากกิจการดังกล่าว ต่างหากจาก
รายได้จากกิจการอื่น

 (ข) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู ้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้ระบุไว้ในสัญญาและใน 
ใบรับเงินว่าเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามที่ก�าหนด

 (ค) กรณีท�าการวิจัยและพัฒนาให้กับตนเอง ให้ออกใบรับให้กับตนเองเสมือนเป็นการรับท�าวิจัยและ
พัฒนาให้กับบุคคลอื่น

  5 การค�านวณก�าไรสุทธิ ในกรณีผู้รับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก�าไรสุทธิ ประกอบกิจการรับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
โดยมีการประกอบกิจการอื่นรวมอยู่ด้วย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ค�านวณก�าไรสุทธิ
และขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน แต่ในการค�านวณก�าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล ให้น�าก�าไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิของทั้งสองกิจการมารวมเข้าด้วยกัน

  6 เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การย่ืนโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือขอรับการรับรองฯ ติดต่อขอรับและ
ย่ืนแบบค�าขอรับรองโครงการฯ ได้ที่ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา

  

  การเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จูงใจให้เกิดการลงทุน
วิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเอกชน และกระตุ้นให้ภาคเอกชนมี 
นวัตกรรมท้ังในรูปของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และปลูกฝังให้คนรู ้ จักคิดวิเคราะห์  
รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างจากเดิมท่ีเรารับความรู้ด้วยการฟัง จด และจ�า หรือที่เรียกว่า 
“วัฒนธรรมของการรับ” (Receiving Culture) ถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง 
เข้าสู่ “วัฒนธรรมของการสร้าง” (Producing Culture) กันแล้วแหละ
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