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การแก้ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายภาษีสรรพสามติ และร่างประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามติ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ซึง่เป็นการรวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามติซึ่งปัจจุบนัมอียู่หลายฉบบั
รวมไวใ้นประมวลกฎหมายฉบบัเดยีวกนั และไดป้รบัปรุงกฎหมายดงักล่าว ดงันี้  

- เพิม่บทนิยามค าว่า “ราคาขายปลกี” “ราคาขายปลกีแนะน า” และ “ผลติภณัฑย์าสบู” รวมทัง้ปรบัแกไ้ขบทนิยามค าวา่ 
“ผลติ” “สรุา” และ “ไพ่” เพื่อสรา้งความชดัเจนในการจดัเกบ็ภาษยีิง่ขึน้ 

- เพิม่บทบญัญตัใิหม้คีณะกรรมการวนิิจฉยัภาษสีรรพสามติ 
- ปรบัปรุงวธิกีารจดัเกบ็ภาษ ีจากเดมิทีจ่ดัเกบ็ในอตัราตามมลูค่าหรอืตามปรมิาณแลว้แต่อตัราใดจะคิดเป็นเงนิสงูกว่า 

เป็น จดัเกบ็ทัง้ตามมลูค่าและตามปรมิาณเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษี 
- เปลีย่นฐานในการค านวณภาษตีามมูลค่า จากเดมิทีก่ าหนดใหใ้ชร้าคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีสนิคา้ที่

ผลติในราชอาณาจกัร และราคา ซ.ีไอ.เอฟ. ในกรณีสนิคา้น าเขา้ รวมทัง้ราคาขายส่งช่วงสุดทา้ยกรณีสนิคา้สุรา เป็น
ราคาขายปลกีแนะน า ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในระหว่างผูเ้สยีภาษแีละแกไ้ขปัญหาการถ่ายโอนราคา 

- เพิม่บทบญัญตัิในการก าหนดราคาขายและราคาสนิค้าน าเข้ากรณีไม่มรีาคาขายปลีกแนะน า หรอืราคาขายปลีก
แนะน ามหีลายราคา หรอืราคาดงักล่าวไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรอืไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 

- เพิม่บทบญัญตัใิหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรม ผูน้ าเขา้ แจง้โครงสรา้งตน้ทุน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภาษี 
- เพิม่บทบญัญตักิรณีการจา้งผลติ โดยก าหนดใหผู้ว้่าจา้งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิในการเสยีภาษีร่วมกบัผูม้หีน้าทีเ่สยี

ภาษ ี
- เพิม่บทบญัญตัใิหผู้น้ าเขา้จดทะเบยีนสรรพสามติและจดัท าบญัชเีช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบอุตสาหกรรม 
- เพิม่บทบญัญตัเิกีย่วกบัวธิกีารแสดงการเสยีภาษนีอกจากการใชแ้สตมป์สรรพสามติ และเครื่องหมายแสดงการเสยี

ภาษ ีเพื่อรองรบัการเสยีภาษสีนิคา้สรุาและสนิคา้ไพ่ 
- ปรบัปรุงอายุความในการประเมนิภาษจีาก 2 ปี เป็น 3 ปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภาษี 
- ปรบัปรุงระบบการโต้แย้งการประเมนิภาษี โดยการยกเลกิขัน้ตอนการคดัค้านการประเมนิ รวมทัง้ก าหนดกรอบ

ระยะเวลาในการพจิารณาอุทธรณ์ เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ในการหาขอ้ยุตทิางภาษ ี
- ก าหนดลกัษณะและจดัหมวดหมู่สนิคา้และบรกิารทีต่อ้งเสยีภาษใีหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ภาษี 
- ปรบัอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษี ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัและการเปลีย่นแปลงวธิกีารเสยีภาษี 

รวมทัง้การเปลีย่นฐานในการค านวณภาษ ี
- แก้ไขเพิม่เติมบทบญัญตัิเกี่ยวกบับทก าหนดลงโทษ ให้สอดคล้องกบัรูปแบบของการจดัท าร่างประมวลกฎหมาย 

โดยเฉพาะการเพิม่อตัราโทษปรบั ใหส้อดคลอ้งกบัค่าเงนิในปัจจุบนั 
- เพิม่อ านาจรฐัมนตรใีนการก าหนดใหม้กีารเชื่อมโยงประเภทสนิค้าตามประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามติกบัพกิดั

อตัราศุลกากร เพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 
 

๖ 
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ร่างกฎกระทรวงก าหนดธรุกิจบริการท่ีไม่ต้องขออนุญาต 
คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกจิบรกิารทีไ่ม่ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่าง
ด้าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยก าหนดให้ธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจส านักงานผู้แทน
ธนาคาร ธุรกจิประกนัชวีติ และธุรกจิประกนัวนิาศภยั ออกจากรายการธุรกจิทีค่นไทยยงัไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะแข่งขนัใน
การประกอบกจิการกบัคนต่างดา้วตามบญัชสีามทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกต่อการคา้การลงทุน โดยลดความซ ้าซอ้นในการก ากบัดูแล เนื่องจากมกีฎหมายเฉพาะและ
มาตรการเฉพาะก ากบัดแูลทีเ่ขม้งวดอยู่แลว้ 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ ฉบบัที ่207 ก าหนดค่าตอบแทนทีไ่ม่ตอ้งน ามารวมมลูค่าฐานภาษี
ส าหรบัมลูค่าการใหบ้รกิารรบัประกนัวนิาศภยัต่อตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั ทัง้นี้เฉพาะสว่นลดประกนัภยั
ต่อทีผู่ป้ระกอบการกจิการประกนัภยัต่อไดห้กัออกจากค่าเบีย้ประกนัต่อ 

 

ค าช้ีแจงเรื่องการขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อกค าชีแ้จง เรื่อง การขอรบัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการ 
(merit-based incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลกัเกณฑ์การ
ส่งเสรมิการลงทุน โดยชีแ้จงขัน้ตอนการขอรบัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการส าหรบักจิการกลุ่ม A 
และ กลุ่ม B  โดยกจิการกลุ่ม A สามารถยื่น “แบบประกอบค าขอรบัการส่งเสรมิส าหรบัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนั” (“แบบประกอบ”) พรอ้มกบั “ค าขอรบัการส่งเสรมิ” หรอืยื่นภายหลงักไ็ด ้ขณะทีก่จิการกลุ่ม 
B ต้องยื่นแบบประกอบพรอ้มกบั “ค าขอรบัการส่งเสรมิ” เท่านัน้ นอกจากนัน้ยงัก าหนดประเภทเงนิลงทุนหรอืค่าใชจ้่ายที่
สามารถน ามาค านวณการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเพิม่เตมิได ้

ประเภทของเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายทีอ่ยู่ในขา่ยการขอรบัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิแบง่ออกเป็น 6 หมวดหลกัๆ ไดแ้ก่ 1. 
การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 2. การสนับสนุนกองทุนด้านการพฒันาเทคโนโลยีและบุคลกร และการ
สนับสนุนสถาบนัการศกึษา ศูนยฝึ์กอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวจิยั หรอืหน่วยงานภาครฐัในประเทศดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี3. ค่าธรรมเนียมการใชส้ทิธเิทคโนโลยทีีพ่ฒันาจากแหล่งในประเทศ 4. การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้สงู 5. 
การพฒันาผูผ้ลติวตัถุดบิหรอืชิน้สว่นในประเทศทีม่ผีูถ้อืหุน้ไทยไมน้่อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบยีน และ 6. การออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ 

อีกทัง้ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 3/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง การขอรับสิทธิ
ประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการ (merit-based incentives) และการนบัเงนิลงทุนขัน้ต ่าของโครงการเดมิ บรษิทั
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑเ์ดมิ สามารถขอรบัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิเพื่อพฒันาความสามารถใน
การแข่งขนัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลกัเกณฑ์การ
ส่งเสรมิการลงทุนได้ ทัง้นี้ “กลุ่มธุรกจิบรกิาร” ซึ่งใช้ฐานความรู้เป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกจิจะสามารถขอแก้ไข
เงื่อนไขการนับเงินลงทุนของโครงการโดยพจิารณาจากเงนิเดือนบุคลลากรต่อปีได้ แต่จะต้องยงัไม่มรีายได้จากการ
ประกอบธุรกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิดงักล่าว 
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