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มาตรการภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมการประกอบธรุกิจในรปูบริษทั 
ตามทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายสง่เสรมิการประกอบธุรกจิในรปูบรษิทัโดยไดอ้อกพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่630 
เพื่อยกเว้นภาษีต่างๆให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนทรัพย์สินไปตัง้เป็นบริษัท นัน้ เพื่อป้องกันมิให้มีการ
หลกีเลีย่งภาษอีากรในกรณีดงักล่าวไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที ่5 ไดอ้อกมาและมผีลบงัคบัใช้
เมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2560 ก าหนดว่าการโอนทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งซึง่จะไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษตีามพระราช
กฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่630 จะต้องเป็นการโอนตามราคาทุนทรพัยเ์พื่อเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน
สทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิหรอืเป็นการโอนตามตน้ทุนการซือ้ทีม่หีลกัฐานตามสญัญาซือ้
ขายแลว้แต่อย่างใดจะสงูกว่า 
 
นอกจากนี้คณะรฐัมนตรยีงัไดม้มีตเิมื่อวนัที ่13 มถุินายน 2560 ขยายขอบเขตการยกเวน้ภาษใีหร้วมถงึการ
โอนทรพัยส์นิของหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคลดว้ย เดมิยกเวน้ภาษีใหเ้ฉพาะการโอน
ทรพัยส์นิของบุคคลธรรมดาเท่านัน้ 
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มาตรการภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมเพ่ือส่งเสริมการการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส ์

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 640 ได้ออกมาเมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2560 และมผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2560 เพื่อส่งเสรมิการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยใหบ้รษิทัทีล่งทุนในอุปกรณ์รบัช าระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสห์กัค่าใชจ้่ายในการลงทุนไดส้องเท่าส าหรบัการค านวณก าไรสทุธเิพื่อเสยีงภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคล โดยบรษิทัไม่เรยีกเกบ็ค่าเช่าอุปกรณ์จากผูร้บัช าระเงนิผ่านอุปกรณ์ดงักล่าว ทัง้นี้อุปกรณ์รบัช าระเงนิ
ต้องมลีกัษณะตามทีก่ าหนดเช่นไม่เคยใชง้านมาก่อนและหกัค่าเสื่อมราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี เป็น
ตน้ ทัง้นี้ตอ้งจ่ายเงนิตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
นอกจากนี้พระราชกฤษฎกีาดงักล่าวยงัได้ก าหนดใหผู้้ประกอบการสามารถหกัรายจ่ายได้สองเท่าส าหรบั
ค่าธรรมเนียมการรบัช าระเงนิดว้ยบตัรเดบติผ่านอุปกรณ์รบัช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยผูป้ระกอบการ
ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาทีม่รีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิในปีภาษไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท หรอืเป็นบรษิทัทีม่ทีุน
จดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ลา้นบาทและมรีายไดใ้นรอบบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท ทัง้นี้ส าหรบัรายจ่ายทีจ่่ายตัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 
การจดัท าใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส ์

เพื่อรองรบัระบบการรบัช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ กรมสรรพากรได้ออกระเบยีบการจดัท า ส่ง
มอบและเกบ็รกัษาใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกส์เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2560 และมี
ผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่20 มถุินายน 2560 มสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 
- ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ทีม่หีน้าทีจ่ดัท าใบก ากบัภาษ ีใบก ากบัภาษอีย่างย่อ ใบเพิม่

หนี้และใบลดหนี้หรอืผู้มหีน้าจดัท าใบรบัสามารถยื่นค าขอจดัท า ส่งมอบและเกบ็รกัษาใบก ากบัภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสท์ีอ่อกโดยผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

- ผูอ้อกใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกสต์้องจดัท าใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบ
รบัอเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิกีารทีป่ลอดภยัเชื่อถอืไดท้ัง้ในสว่นของระบบ Hardware และ Software  

- การส่งมอบใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์ใหส้่งมอบตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวต้ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์

- ผูอ้อกใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกสม์หีน้าทีส่ง่ขอ้มลูใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์
และใบรบัอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นรายเดอืนภาษี รวมทัง้จดัส่งรายงานภาษีใหก้รมสรรพากรตามวธิกีารที่
กรมสรรพากรก าหนด 

- ผูอ้อกใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ หรอืผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ซึง่เป็นผูซ้ือ้สนิคา้และ
บรกิารทีไ่ดร้บัใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสต์้องเกบ็รกัษาใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นรูปของขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

- ผูอ้อกใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกสอ์าจแต่งตัง้ผูใ้หบ้รกิารเป็นตวัแทนเพื่อจดัท า 
สง่มอบและเกบ็รกัษาใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์

- ผู้ออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ขอยกเลิกการออกใบก ากับภาษี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยแจง้ต่อกรมสรรพากร 
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หลกัเกณฑก์ารหกัรายจ่ายสองเท่าส าหรบัการลงทุนทรพัยสิ์น 
ตามทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่604 ไดอ้อกมาเพื่อสง่เสรมิการลงทุนโดยใหบ้รษิทัสามารถหกัรายจ่าย
ไดส้องเท่าส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิบางประเภทนัน้ ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีเงนิ
ได้ ฉบับที่ 300 ออกมาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จะต้องมีการท าสัญญาจ้างหรือสัง่จ้างตัง้แต่วันที่ 3 
พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยจะตอ้งไม่มกีารลงทุนก่อนวนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 
 
 
ค าพิพากษาฎีกา : การขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

บุคคลธรรมดาได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างปี 2545-2549 โดยซื้อหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนด และได้ใช้สทิธหิกัค่าลดหย่อนบางส่วนตามจ านวนทีไ่ด้สทิธยิกเวน้ภาษี 
ต่อมาในปี 2549 ไดข้ายหน่วยลงทุนทีซ่ือ้ส าหรบัจ านวนที่ไม่ได้ใช้สทิธยิกเวน้ภาษีและไดน้ าก าไรจากการ
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวซึง่เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ โดยหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ยงัมคีรบถว้นตาม
ได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษี แต่เจ้าพนักงานประเมนิได้ประเมนิภาษีโดยถือว่า เป็นการขายหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 5 ปีไม่ไดร้บัสทิธกิารลดหย่อนภาษสี าหรบัการซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมด 
 
ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าตามกฎหมายผูม้เีงนิไดส้ามารถซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้เกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดได ้แต่
ไม่ได้รบัสทิธยิกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัหน่วยลงทุนที่ซื้อเพิม่เติม ดงันัน้หากผู้มเีงนิได้ต้องการขายหน่วย
ลงทุนในส่วนที่ซือ้ไวเ้กนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดไวก้่อน 5 ปีกย็่อมกระท าได้ โดยหน่วยลงทุนที่ใชส้ทิธหิกั
ลดหย่อนภาษมีไิดน้้อยลง จงึยงัมสีทิธไิดร้บัยกเวน้ภาษสี าหรบัการซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษ ี
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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 member firms 

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 business challenges. To learn 

more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with 

us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

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. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 

 

© 2017 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. 

 


