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แก้ไขการเกบ็ภาษีเงินได้สาํหรบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์  

คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัใหแ้กไ้ขการจดัเกบ็ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบั

การขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกําหนดให้จัดเก็บภาษีตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยไม่คํานึงว่าราคาขายจรงิเป็น

เท่าใด ตามกฎหมายทีแ่กไ้ขใหม่ใชร้าคาขายทีผู่ม้เีงนิไดพ้งึประเมนิแสดงหรอืตามราคาประเมนิทุนทรพัย์

เพื่อเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิซึง่ใชอ้ยู่ในวนัที่มกีาร

โอนนัน้ แลว้แต่อย่างใดจะมากกว่า  
 

มาตรการภาษีสาํหรบัการลงทุนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการภาษเีพื่อสง่เสรมิการลงทุนในจงัหวดัชายแดนภาคใตด้งัน้ี 

- ให้บริษัทซึ่งมีสถานประกอบกิจการตัง้อยู่ในท้องที่สามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการต่อเติม 

เปลีย่นแปลง  ขยายออก  หรอืทาํใหด้ขี ึน้ ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการผลติสนิคา้หรอืการขายสนิคา้

หรอืการใหบ้รกิารในทอ้งทีด่งักล่าวไดเ้ป็นจาํนวน 2 เท่าของรายจ่ายจรงิ 
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- สง่เสรมิผูป้ระกอบการรายใหม ่(New  Start-up)  ในทอ้งทีโ่ดยยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไร

สทุธเิป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัช ี

- ลดอตัราภาษีเงนิไดเ้พื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรผูม้คีวามสามารถสงูนอกท้องทีไ่ปทํางานในท้องที ่โดยลด

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของลกูจา้งของบรษิทัซึง่มสีถานประกอบกจิการตัง้อยู่ในทอ้งทีใ่นอตัรารอ้ยละ 

3 ของเงนิไดโ้ดยไม่ตอ้งนําไปรวมกบัเงนิไดพ้งึประเมนิอื่น ๆ  

- ใหบ้รษิทัซึง่ไม่มสีถานประกอบกจิการตัง้อยู่ในทอ้งที ่สามารถหกัรายจ่ายเงนิลงทุนในหุน้ของบรษิทัใน

ทอ้งทีเ่ป็นจาํนวน 2 เท่า   
 

มาตรการภาษีเพ่ือการพฒันายานยนต ์

เพื่อส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัที่ 210 ได้ออกมาเพื่อ

กาํหนดใหก้จิการไม่ตอ้งนํามลูค่าการใหบ้รกิารผลติรถยนตต์น้แบบหรอืจกัรยานยนตต์น้แบบมารวมคาํนวณ

ฐานภาษสีาํหรบัการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ ทัง้น้ีสาํหรบัผูผ้ลติยานยนตห์รอืจกัรยานยนตใ์หแ้ก่ผูว้จิยัหรอืพฒันา

ยานยนตท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากกรมสรรพสามติ 

 

คาํพิพากษาฎีกา  

ภาษีเงินได้สาํหรบัการจาํหน่ายกาํไรไปต่างประเทศ 

บรษิทั A จดทะเบยีนตามกฎหมายต่างประเทศและมสีาขาประกอบกจิการในไทย สาขาในประเทศไทย

ใหบ้รกิารขุดเจาะสาํรวจปิโตรเลยีม เมื่อสาขาเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิาร ลูกคา้จะโอนเงนิค่าบรกิารเขา้บญัชี

สาํนักงานใหญ่ในต่างประเทศ เมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีสาขาในประเทศไทยยื่นแบบและชําระภาษเีงนิ

ไดนิ้ตบิุคคลจากกาํไรสทุธ ิพรอ้มกบัยื่นแบบและชาํระภาษจีากการจาํหน่ายเงนิกาํไรไปต่างประเทศ แต่เจา้

พนักงานประเมนิไดป้ระเมนิภาษีจําหน่ายเงนิกําไรไปต่างประเทศตามจํานวนเงนิค่าบรกิารที่ลูกค้าส่งไป

ตัง้แต่ตน้ปีจนครบจาํนวนกาํไรสทุธทิีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้ปี 

 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงินค่าบริการที่ลูกค้าส่งไปให้สํานักงานใหญ่ในต่างประเทศมีส่วนที่เป็นต้นทุนและ

รายจ่ายต่างๆ รวมทัง้กําไรด้วย การที่เจ้าพนักงานประเมนิถือเอาจํานวนเงนิที่ส่งออกไปในช่วงแรกทัง้

จํานวนเป็นกําไรทัง้หมด แล้วคํานวณเงนิเพิม่จากระยะเวลาดงักล่าวจงึไม่ถูกต้อง ต้องคํานวณกําไรที่

จาํหน่ายไปต่างประเทศโดยนําค่าบรกิารทีส่ง่ไปแต่ละครัง้มาคาํนวณหาเงนิกาํไรทีส่าขาจาํหน่ายออกไปแต่

ละครัง้ แลว้จงึคาํนวณเงนิเพิม่จากการนําสง่ภาษล่ีาชา้ 
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ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายสาํหรบัท่าเทียบเรือและการขนส่งสินค้า 

บรษิทั B นําเขา้เคมภีณัฑจ์ากต่างประเทศ โดยใช้ท่าเทยีบเรอืของบรษิัท C นอกจากน้ีบรษิทั B ได้จ้าง

บรษิทั C ขนถ่ายสนิค้าจากเรอืบรรทุกสนิค้าไปยงัแท้งก์และขนส่งสนิค้าจากแท้งก์ลงถงัหรือรถบรรทุก

สนิคา้เพื่อจดัสง่ใหล้กูคา้ การใหบ้รกิารต่างๆแยกจากกนัโดยบรษิทัฯ จะใชบ้รกิารอย่างหน่ึงอย่างใดกไ็ด ้

ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าค่าบรกิารที่จ่ายเป็นสนิจ้างเพื่อการทํางานมากกว่าเป็นบําเหน็จเพื่อการขนส่งสนิค้า 

เพราะนอกจากการขนส่งสนิคา้แลว้ บรษิทั C ยงัไดใ้หบ้รกิารอย่างอื่นดว้ย การใหบ้รกิารจงึเป็นการตกลง

รบัทาํการงานสิง่หน่ึงสิง่ใดจนสาํเรจ็ การคดิค่าบรกิารแต่ละสว่นแยกจากกนัเป็นเพยีงวธิกีารคาํนวณค่าจา้ง

ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงานทีร่บัจา้ง แต่การใหบ้รกิารตามขัน้ตอนแต่ละส่วนยงัมุ่งต่อผลสาํเรจ็สุดทา้ยอนั

เดยีวกนัคอืการนําสนิคา้ไปเกบ็ยงัคลงัสนิคา้จงึถอืเป็นการรบัจา้งทําของ บรษิทัฯ ผูจ้่ายเงนิจงึมหีน้าทีห่กั

ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย 3% 
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(“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. 
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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-
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more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with 
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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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