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Deloitte Legal – Representing tomorrow 

เน้ือหาในฉบบั :  

เมษายน 2560 

• พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกีย่วกบั

คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 
• บโีอไอออกมาตรการช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ

การลงทุนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั 
• บโีอไอออกประกาศปรบัปรุงสทิธแิละประโยชน์

เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based 

Incentives) 
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พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 
เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2560 ไดม้กีารประกาศพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการ

กระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 ในราชกจิจา

นุเบกษา และใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 (“พ.ร.บ.ฯ”) ทัง้น้ี 

พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ีไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํ

ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 โดยสรุปสาระสาํคญัของพ.ร.บ.ฯ 

ฉบบัน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

• กาํหนดฐานความผดิขึน้ใหมแ่ละเพิม่โทษฐานความผดิเดมิ เช่น เพิม่โทษการสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์อนัมลีกัษณะเป็นการก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญแก่ผูร้บั โดยไม่เปิดโอกาสใหผู้ร้บัสามารถบอกเลกิหรอื

แจง้ความประสงคเ์พื่อปฏเิสธการตอบรบัไดโ้ดยง่าย ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท เป็นตน้ 

• เน้นการคุม้ครองเพื่อป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกดิแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่น เช่น กาํหนดใหก้ารนําขอ้มลูคอมพวิเตอร์

ปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นหรอืการนําขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นเทจ็เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์โดยประการทีน่่าจะเกดิ

ความเสยีหายแก่ประชาชน ซึง่จะตอ้งเป็นการกระทาํโดยทจุรติหรอืโดยหลอกลวง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบั

ไม่เกนิ 100,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และมกีารแยกความผดิสาํหรบัการกระทาํดงักล่าวต่อบคุคลใดบุคคลหน่ึง โดย

จะตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 60,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

• เพิม่โทษการนําขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์ทจ็เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายต่อการรกัษาความ

มัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืก่อใหเ้กดิความตื่น

ตระหนกแก่ประชาชน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

• เพิม่โทษสาํหรบัการกระทาํของผูใ้หบ้รกิารจากการจงใจ สนบัสนุน หรอืยนิยอมใหม้กีารกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

ทีอ่ยู่ในความควบคุมของตน เป็นการใหค้วามร่วมมอื ยนิยอม หรอืรูเ้หน็เป็นใจใหม้กีารกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

ทีอ่ยู่ในความควบคุมของตน จะตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัผูก้ระทาํความผดิ และถา้ผูใ้หบ้รกิารพสิจูน์ไดว้่าไดป้ฏบิตัติาม

ประกาศกาํหนดขัน้ตอนการแจง้เตอืน การระงบัการทาํใหแ้พร่หลายของขอ้มลูคอมพวิเตอร ์และการนําขอ้มลูคอมพวิเตอร์

นัน้ออกจากระบบคอมพวิเตอรข์องรฐัมนตรแีลว้ ผูใ้หบ้รกิารนัน้จะไม่ตอ้งไดร้บัโทษ   

 

ทัง้น้ี ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมรกัษาการตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ี 
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บีโอไอออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบั

การส่งเสริมการลงทุนท่ีได้รบัผลกระทบ

จากอทุกภยั 

 

 

เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดอ้อกประกาศที ่3/2560 เรื่อง มาตรการช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัการ

สง่เสรมิการลงทุนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั (“ประกาศฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นและชว่ยเหลอืผู้

ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัใหส้ามารถประกอบกจิการต่อไปได ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรทีนํ่าเขา้มาทดแทนเครื่องจกัรทีเ่สยีหายจากอุทกภยั ทัง้เครือ่งจกัรใหมแ่ละเครื่องจกัรใช้

แลว้จากต่างประเทศซึง่มอีายุไมเ่กนิ10 ปี นบัตัง้แต่ปีทีผ่ลติถงึปีทีนํ่าเขา้และจะตอ้งไดร้บัใบรบัรองจากสถาบนัทีเ่ชื่อถอืไดใ้น

ดา้นประสทิธภิาพของเครื่องจกัร ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และการใชพ้ลงังานภายใน 2 ปี นบัแต่วนัทีอ่นุมตั ิเพื่อใหน้บัเป็น

เงนิลงทุนสาํหรบัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยเครือ่งจกัรทีข่อนําเขา้มาตอ้งเป็นเครื่องจกัรเพื่อทดแทนเครื่องจกัรทีไ่ดร้บั

ความเสยีหาย และใหนํ้าเขา้เครือ่งจกัรรายการดงักล่าวไดเ้พยีงครัง้เดยีว ทัง้น้ี ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะตอ้งสามารถแสดง

หลกัฐานการประเมนิความเสยีหายของเครื่องจกัร เช่น เอกสารแสดงมลูค่าความเสยีหายของบรษิทัประกนัภยั และภาพถ่าย

หรอืเอกสารอื่นซึง่เป็นทีย่อมรบัของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน เป็นตน้ 

2. อนุมตัใิหเ้พิม่กาํลงัการผลติตามกาํลงัผลติจรงิของเครื่องจกัรทีนํ่าเขา้มาทดแทนเครื่องจกัรเดมิทีไ่ดร้บัความเสยีหายจาก

อุทกภยั 

3. อนุญาตใหต้ดับญัชวีตัถุดบิและวสัดุจาํเป็นทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืสญูหายจากอุทกภยัโดยไมม่ภีาระภาษอีากร ทัง้น้ี จะตอ้ง

ยื่นหลกัฐานขอตดับญัชวีตัถุดบิตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนกาํหนดภายในวนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ทัง้น้ี ประกาศฯฉบบัน้ีมผีลตัง้แต่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 และผูข้อรบัการสง่เสรมิจะตอ้งยืน่ขอนําเขา้เครื่องจกัรทดแทนภายใน

วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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บีโอไอออกประกาศปรบัปรงุสิทธิและประโยชน์

เพ่ิมเติมตามคณุค่าของโครงการ (Merit-based 

Incentives) 

เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2560 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อกประกาศ

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่2/2560 เรื่อง การปรบัปรุงสทิธแิละ

ประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) โดย

แกไ้ขจาํนวนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัยกเวน้เพิม่เตมิ ดงัน้ี 

 

 

ประเภทเงินลงทุน /ค่าใช้จา่ย  สิทธิประโยชน์เดิม สิทธิประโยชน์ใหม ่

1. การวจิยัและพฒันา เทคโนโลยแีละนวตักรรม ทัง้การ

ดาํเนินการเอง หรอืการว่าจา้งผูอ้ื่นในประเทศ หรอืการร่วม

วจิยัและพฒันากบัองคก์รในต่างประเทศ 

รอ้ยละ 200 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

รอ้ยละ 300 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

2. ค่าธรรมเนียมการใชส้ทิธเิทคโนโลยทีีพ่ฒันาจากแหล่งใน

ประเทศ 

รอ้ยละ 1 00 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

รอ้ยละ 200 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

3. การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้สงู รอ้ยละ 1 00 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

รอ้ยละ 200 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

4. การพฒันาผูผ้ลติวตัถุดบิหรอืชิน้สว่นในประเทศ (Local 

Supplier) ทีม่ผีูม้สีญัชาตไิทยถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 ของ

ทุนจดทะเบยีน ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี

ข ัน้สงู และการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิค 

รอ้ยละ 1 00 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

รอ้ยละ 200 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

5. การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ทัง้การดาํเนินการเอง 

หรอืการว่าจา้งผูอ้ื่นในประเทศ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ 

รอ้ยละ 1 00 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

รอ้ยละ 200 ของการลงทุน

หรอืค่าใชจ้่าย 

 

ทัง้น้ี ประกาศดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 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/about to learn more about our global network of 
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Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax 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’ most complex 
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About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, 
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 270 partners and over 7,300 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 
entities. 
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In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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