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มาตรการภาษีอากรส าหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ 
ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่628 ไดก้ ำหนดมำตรกำรภำษีอำกรส ำหรบัเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิใน
จงัหวดั นรำธิวำส ปัตตำนีและยะลำ ได้มีประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกบัภำษีเงินได้ ฉบบัที่ 294 
ออกมำเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลดอัตรำและยกเว้นภำษีอำกรในกรณี
ดงักล่ำว มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่28 มกรำคม 2560 สรุปไดด้งันี้ 
- ลดภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำส ำหรบัผูท้ีย่้ำยไปท ำงำนในบรษิัททีม่สีถำนประกอบกจิกำรตัง้อยู่ในเขต

พฒันำพเิศษเฉพำะกจิเหลอื 3% ของเงนิได้ ผูม้เีงนิไดท้ีจ่ะได้รบัสทิธติ้องมคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขตำมทีก่ ำหนดคอื 
 กรณีแรงงำนฝีมอื ตอ้งจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรหีรอือำชวีะ ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมอื 

และท ำงำนมำ 5-8 ปี 
 กรณีผูเ้ชีย่วชำญ ตอ้งจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีและท ำงำนมำ 5-8 ปี 

ทัง้นี้ใหน้ำยจำ้งแจง้ชื่อลกูจำ้งทีใ่ชส้ทิธต่ิอสรรพำกรพืน้ที ่ก่อนกำรจ่ำยเงนิไดใ้หล้กูจำ้งครัง้แรก  
- ให้บรษิัททีไ่ม่มสีถำนประกอบกำรอยู่ในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิซึ่งลงทุนเพื่อจดัตัง้หรอืเพิม่ทุนใน

บรษิทัทีม่สีถำนประกอบกำรอยู่ในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิน ำเงนิลงทุนมำหกัเป็นรำยจ่ำยไดส้องเท่ำ 
โดยบรษิทัทีล่งทุนต้องไม่ขำยหุน้เวน้แต่มเีหตุอนัสมควร ทัง้นี้จะต้องลงทุนระหว่ำงวนัที ่ 27 กนัยำยน 
2559 ถงีวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัการซ้ือข้าว 
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 328 ไดอ้อกมำเมื่อวนัที ่1 พฤษภำคม 2560 เพื่อก ำหนดใหก้ำรจ่ำยเงนิค่ำซือ้ขำ้ว หกั
ภำษีเงนิได้ ณ ที่จ่ำย ในอตัรำ 0.5% เดมิกำรซื้อพชืผลกำรเกษตร ต้องหกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำ 0.75% 
กฎกระทรวงฉบบันี้จะเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่2 พฤษภำคม 2560 เป็นตน้ไป 
 
การรบัรู้รายได้ส าหรบัเงินสนับสนุนจากรฐับาล 

ค ำสัง่กรมสรรพำกรที่ ท.ป. 279/2560 ได้ออกมำและมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2560 ก ำหนด
หลกัเกณฑ์กำรรบัรู้รำยได้ส ำหรบับรษิัทที่ท ำสญัญำสมัปทำนร่วมลงทุนกบัรฐับำลโดยได้รบัเงนิสนับสนุน
ตำมสญัญำ ให้น ำเงนิสนับสนุนมำเฉลี่ยเป็นรำยได้ในกำรค ำนวณก ำไรสุทธเิพื่อเสยีภำษีเงนิได้นิติบุคคล 
ตำมสดัสว่นของระยะเวลำทีบ่รษิทัใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเสือ่มรำคำตน้ทุนเพื่อกำรไดม้ำซึง่สทิธใินสมัปทำน  
 

การช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงินส าหรบัตราสารท่ีใช้จดทะเบียนนิติบคุคล 
ประกำศอธบิดกีรมสรรพำกรเกีย่วกบัอำกรแสตมป์ ฉบบัที ่56 ไดอ้อกมำเมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2560 เพื่อ
ก ำหนดให้ตรำสำรที่ใช้ในกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ใบมอบอ ำนำจ หนังสอืบริคณห์สนธ ิข้อบงัคบั
บรษิทั หนังสอืสญัญำจดัตัง้หำ้งหุน้ส่วนต้องช ำระอำกรเป็นตวัเงนิ โดยใหต้รำสำรดงักล่ำวมกีำรช ำระอำกร
เป็นตวัเงนิก่อนหรอืในวนัยื่นค ำขอจดทะเบยีน กรณีตรำสำรดงักล่ำวจดัท ำดว้ยขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสใ์หถ้อืว่ำ
ปิดแสตมป์บรบิรูณ์เมื่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีอ่ำกรแสตมป์ไดท้ ำขอ้ควำมขึน้เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นตรำ
สำรนัน้ว่ำไดม้กีำรช ำระอำกรเป็นตวัเงนิตำมใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ประกำศนี้ใชบ้งัคบัส ำหรบั 1) ตรำสำรทีไ่ดจ้ดัท ำขอ้ควำมขึน้เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ัง้แต่วนัที ่18 เมษำยน 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 2) ตรำสำรที่มไิด้จดัท ำขอ้ควำมขึน้เป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสต์ัง้แต่วนัที่ 1 สงิหำคม 
พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 

การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
ประกำศอธบิดกีรมสรรพำกรเกีย่วกบัภำษมีลูค่ำเพิม่ ฉบบัที ่214 ไดอ้อกมำเมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2560 เพื่อ
ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรยื่นค ำขอจดทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่ผ่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ต ดงันี้ 
- กรณีผูป้ระกอบกำรเป็นบุคคลธรรมดำต่ำงดำ้วตอ้งมใีบอนุญำตประกอบธุรกจิของคนต่ำงดำ้ว 
- กรณีผู้ประกอบกำรที่อยู่นอกรำชอำณำจกัรและขำยสนิค้ำหรอืใหบ้รกิำรในประเทศไทยเป็นปกตธิุระ

โดยมตีวัแทนอยู่ในรำชอำณำจกัร ตอ้งมหีนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนทีร่บัรองโดยสถำนทตูหรอืสถำนกงสลุ 
- กรณีนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศประกอบกจิกำรในรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวตอ้งมี

ใบอนุญำตประกอบธุรกจิและสญัญำทีแ่สดงถงึคู่สญัญำ มลูค่ำตำมสญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ 
- กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ในอำคำรชุดตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจำกผูจ้ดักำรนิตบิุคคลอำคำรชุด 
ประกำศนี้ใชบ้งัคบัส ำหรบั 1) ตรำสำรทีไ่ดป้ระกำศฉบบันี้เริม่มมีผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2560 
เป็นตน้ไป 
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การย่ืนงบการเงินพร้อมกบัการย่ืนแบบ ภงด. 50 ผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต 
ตำมทีป่ระกำศอธบิดกีรมสรรพำกรเกีย่วกบัภำษีเงนิได ้ฉบบัที ่127 ไดก้ ำหนดใหบ้รษิทัทีย่ื่น ภงด. 50 ผ่ำน
ระบบอนิเตอร์เน็ต สำมำรถเกบ็งบกำรเงินไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ได้ โดยให้เกบ็ไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนัน้ ได้มี
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ ฉบับที่ 297 ออกมำวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 ได้
ก ำหนดใหบ้รษิทัทีย่ื่น ภงด. 50 ผ่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ต ตอ้งยื่นงบกำรเงนิไปพรอ้มกบักำรยื่น ภงด. 50 ผ่ำน
อนิเตอรเ์น็ต หรอืยื่นงบกำรเงนิทีส่ ำนกังำนสรรพำกรสำขำดว้ย ประกำศนี้ใหบ้งัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชทีีม่วีนัสดุทำ้ยแห่งก ำหนดเวลำในกำรยื่น ภงด.50 ในหรอืหลงัวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2559 เป็นตน้ไป 

 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลย่ี 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่ำงพระรำชกฤษฏกีำฯ ซึง่ก ำหนดมำตรกำรภำษสี ำหรบักลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยโดย
ใหห้กัค่ำใชจ้่ำยในกำรค ำนวณก ำไรสุทธเิพื่อเสยีภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรวจิยัและพฒันำ
ร่วมกันตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ ได้ 3 เท่ำเป็นระยะเวลำ 3 รอบระยะเวลำบัญชี ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 

การเข้าร่วมโครงการ BEPS 

คณะรฐัมนตรีเห็นชอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) 
ขององคก์ำรเพื่อควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิและกำรพฒันำ Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ทัง้นี้เนื่องจำกประเทศต่ำงๆต้องสญูเสยีรำยไดภ้ำษีจำกกำรหลบเลีย่งภำษรีะหว่ำง
ประเทศปีละหลำยล้ำนล้ำนบำท รฐับำลของกลุ่มประเทศ G20 จงึได้รเิริม่ BEPS Project ในปี 2556 เพื่อ
จดัท ำปฏบิตัิกำรเพื่อป้องกนักำรกดักร่อนฐำนภำษีและโอนก ำไรไปยงัประเทศที่มีอตัรำภำษีต ่ำ  (BEPS) 
ครอบคลุมตัง้แต่มำตรกำรป้องกนักำรหลบเลีย่งภำษี มำตรกำรเพื่อเสรมิสรำ้งควำมโปร่งใสและควำมร่วมมอื
ระหว่ำงประเทศ รวมถงึกำรจดัท ำควำมตกลงแบบพหุภำคเีพื่อใหส้ำมำรถแกไ้ขอนุสญัญำเพื่อกำรเว้นกำร
เกบ็ภำษีซอ้น (อนุสญัญำภำษีซอ้น) โดยไม่ต้องด ำเนินกำรแกไ้ขอนุสญัญำภำษีซอ้นเป็นรำยฉบบั กำรเขำ้
ร่วมจะท ำใหป้ระเทศไทยมมีำตรกำรเพื่อป้องกนักำรหลบเลีย่งภำษีของบรษิทัขำ้มชำตโิดยกำรแลกเปลีย่น
ขอ้มูล Country-by-Country Report ซึง่เป็นขอ้มูลของบรษิทัขำ้มชำตเิกีย่วกบักำรแบ่งเงนิได ้กจิกรรมทำง
เศรษฐกจิ และภำษทีีจ่่ำยไปในแต่ละประเทศทีบ่รษิทัในเครอืตัง้อยู่ ท ำใหส้ำมำรถวเิครำะหค์วำมเสีย่งในกำร
วำงแผนเพื่อหลบเลีย่งภำษใีนเบือ้งตน้ของกลุ่มบรษิทัขำ้มชำติ 
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