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แก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
- พระราชบญัญัตปิิโตรเลยีม (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ซึ�งออกมาเมื�อวนัที� 22 มถิุนายน 2560 และมผีลบงัคบัใช้เมื�อวนัที� �2 มถิุนายน 

���� ใหท้างเลอืกในการนําระบบสญัญาแบ่งปันผลผลติหรอืระบบสญัญาจา้งบรกิารมาใชเ้พื�อการแสวงหาประโยชน์ในการสาํรวจและ
ผลติปิโตรเลยีม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อกาํหนดทางเลอืกใหร้ฐัในการใหส้ทิธสิาํรวจและผลติปิโตรเลยีมสามารถพจิารณานําระบบสญัญา
แบ่งปันผลผลติหรอืระบบสญัญาจ้างบรกิารมาใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรปิโตรเลยีม โดยกําหนดเง ื�อนไข แก้ไขบทบญัญตัิ
เกี�ยวกบัประโยชน์หรอืสทิธขิองผูร้บัสมัปทานและคา่ภาคหลวงใหม้คีวามเหมาะสมยิ�งขึAน 

- เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� จงึไดต้ราพระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม (ฉบบัที� �) พ.ศ. 
���� ซึ�งมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� �2 มถิุนายน ���� โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัดงันีA 
• ใหม้กีารจดัเกบ็ภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมในอตัรารอ้ยละ �� สาํหรบัสญัญาแบ่งปันผลผลติ 
• แกไ้ขปรบัปรงุหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรสุทธ ิ(เช่น เพิ�มความวา่ดว้ยรายจ่ายเกี�ยวกบักจิการปิโตรเลยีมที�เรยีกเกบ็โดยบรษิทั

หรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลในเครอืเดยีวกนัใหห้กัเป็นรายจา่ยไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กําหนดในกฎกระทรวง) และ 
• กําหนดใหผู้เ้สยีภาษีในระบบสมัปทาน สญัญาแบ่งปันผลผลติกบัองคก์รร่วมไทย-มาเลเซยี และสญัญาแบ่งปันผลผลติตอ้งยื�น

เอกสารที�กําหนดไวใ้หแ้ก่กรมสรรพากร เช่น แผนการผลติปิโตรเลยีม รายงานผลการประกอบกจิการปิโตรเลยีม แผนงานและ
งบประมาณประจาํปี และงบบญัชคี่าใชจ่้ายและงบการเงนิประจําปี เป็นตน้ 

- สาํหรบัร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิพระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมว่าดว้ยการหกัรายจ่ายค่าหลกัประกนัในการรืAอถอนอยู่
ในขั Aนตอนการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาก่อนส่งใหส้ภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตพิจิารณาต่อไป 

 

Tax & Legal Services Newsletter 

August 2017 



Tax & Legal Services Newsletter - August 2017 

02 

มาตรการภาษีสาํหรบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
พระราชกฤษฎกีา ฉบบัที� 641 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2560 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 11 กรกฎาคม 2560 เพื�อสง่เสรมิธุรกจิใน
เขตพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) โดยลดภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดจ้ากการจา้งแรงงานเหลอื 17% ใหแ้ก่ผูม้ ี
เงนิไดท้ี�ไดร้บัจากบรษิทัที�ประกอบกจิการอตุสาหกรรมเป้าหมายซึ�งมสีถานประกอบการตั Aงอยูใ่นจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบุรแีละระยอง โดยผู้
ที�จะไดร้บัสทิธลิดภาษตีอ้งเป็นผูบ้รหิาร ผูเ้ชี�ยวชาญหรอืนกัวจิยัที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนด และตอ้งไม่อยู่ในประเทศไทยก่อนการใชส้ทิธ ิ
หรอืเขา้มาอยูไ่ม่ถงึ 180 วนัในปีภาษก่ีอนการใชส้ทิธ ิและตอ้งอยูใ่นประเทศไทยไมน้่อยกวา่ 180 วนัในปีที�ใชส้ทิธ ิทั AงนีAบรษิทัผูจ้า้งตอ้งแจง้
การจา้งลูกจา้งต่อกรมสรรพากรก่อนการจ่ายเงนิไดค้รั Aงแรก 
อตุสาหกรรมเป้าหมายหมายถงึอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ เกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ เป็นตน้ 
 
มาตรการภาษีเพื'อส่งเสริมการลงทุน  
พระราชกฤษฎกีา ฉบบัที� 642 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2560 และมผีลบงัคบัใช้เมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม 2560 เพื�อสนับสนุนการ
ลงทุนโดยกําหนดใหบ้รษิทัสามารถหกัรายจ่ายเพื�อการลงทุนที�จ่ายระหว่าง 1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้พิ�มขึAนอกีเป็น
จาํนวนรอ้ยละ �� ของรายจ่ายตามจํานวนที�จ่ายจรงิ ในการคาํนวณกาํไรสุทธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ตามหลกัเกณฑด์งันีA  
- เป็นรายจ่ายสาํหรบัการซืAอเครื�องจกัร เครื�องมอื เครื�องใช ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ยานพาหนะที�ไม่ใช่รถยนตน์ั �ง และอาคารถาวร 
- เป็นทรพัยส์นิที�ไม่เคยใชง้านมาก่อน และไม่ใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนกรณอีื�น 
- ตอ้งจดัทาํโครงการลงทนุและแผนการจ่ายเงนิแจง้ต่ออธบิดกีรมสรรพากร 
 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที� 304 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธปิระโยชน์ตามพระราช
กฤษฎกีาฯ ดงักล่าวดงันีA 
- ทรพัย์สินที�จะใช้สทิธิประโยชน์ได้ต้องเกิดจากสัญญาหรือการสั �งซืAอสั �งจ้างที�ได้กระทําระหว่างระหว่าง 1 มกราคม 2560 ถึง 31 

ธนัวาคม 2560 หรอืเป็นทรพัยส์นิที�ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที� 604 ที�ยงัจ่ายเงนิไม่ครบถว้น 
- กรณทีรพัยส์นิประเภทอาคารที�จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ไม่รวมถงึอาคารที�ไดก้ารซืAอหรอืเช่าซืAอ 
- การใชส้ทิธปิระโยชน์หกัรายจ่ายเพิ�มเตมิใหเ้ฉลี�ยรายจ่ายเท่ากนัสาํหรบัระยะเวลา 3,5 หรอื 20 รอบบญัชตีามประเภททรพัยส์นิ 
- การใชส้ทิธปิระโยชน์ดงักล่าว ใหใ้ชไ้ดต้ั Aงแต่รอบบญัชทีี�เร ิ�มหกัคา่เสื�อมราคาทรพัยส์นิ เวน้แต่ทรพัยส์นิที�ใชส้ทิธติามพระราชกฤษฎกีา 

ฉบบัที� 604 ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กําหนด 
- ใหบ้รษิทัแจง้โครงการลงทุนและแผนการลงทุนต่อกรมสรรพากรผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
- ใหบ้รษิทัจดัทาํรายงานแสดงรายละเอยีดทรพัยส์นิตามรายการและขอ้ความที�กรมสรรพากรกําหนด 
 
มาตรการภาษีเพื'อส่งเสริมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
คณะรฐัมนตรีได้มีมติว ันที� �� มิถุนายน ���� อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ สําหรบัมาตรการภาษีเพื�อส่งเสริมการใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร)์ โดยใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึ�งมทีุนจดทะเบยีนชําระแลว้ไม่เกนิ � ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้
และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 2� ล้านบาทหกัรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลได้ � เท่า
สาํหรบัรายจ่ายค่าซืAอหรอืจา้งทาํโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืค่าใชบ้รกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยซืAอหรอืจา้งทําโปรแกรมคอมพวิเตอร์
หรอืไดใ้ช้บรกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร์จากผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างทําโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�ได้รบัการขึAนทะเบยีนจากสํานักงานส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) เฉพาะในสว่นที�ไม่เกนิ V��,��� บาท สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เร ิ�มในหรอืหลงัวนัที� 
V มกราคม ���� แต่ไม่เกนิวนัที� 2V ธนัวาคม ���� 
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มาตรการภาษีเพื'อส่งเสริมโครงการ e - payment  
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตวินัที� W กรกฎาคม ���� อนุมตัริ่างพระราชกฤษฎกีาฯ เพื�อยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัเงนิรางวลัจาก
โครงการการใหค้วามรู ้และส่งเสรมิการใช้ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสภ์ายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืAนฐานระบบการชําระเงนิ
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยยกเว้นภาษีเง ินได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงนิได้พึงประเมินที�ทางราชการจ่ายให้เป็นเงนิรางวลัอนั
เนื�องมาจากการดาํเนินโครงการดงักล่าว โดยผูม้เีงนิไดย้อมใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ที�จ่ายในอตัรารอ้ยละ �.� ของเงนิไดท้ี�ไดร้บั สาํหรบัเงนิ
รางวลัที�ไดร้บัตั Aงแต่วนัที� V มถิุนายน ���� เป็นตน้ไป 

 
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร  

การพิจารณาถิ'นที'อยู่กรณีมีถิ'นที'อยู่ในสองประเทศ  
บรษิทัไทยส่งพนักงานไปทาํงานในต่างประเทศเพื�อควบคมุการผลติสนิคา้ในต่างประเทศ โดยในระหว่างปีภาษพีนักงานจะอยู่ต่างประเทศ 
218 วนัและอยู่ในประเทศไทย 219 วนั โดยปฏบิตังิานในต่างประเทศ 218 วนั และทํางานในประเทศไทย 111 วนั บรษิทัจ่ายเงนิไดเ้ขา้
บญัชธีนาคารในประเทศไทยและไดห้กัภาษเีงนิได ้ณ ที�จ่ายจากจาํนวนเงนิทั Aงหมด แต่เนื�องจากพนักงานมถีิ�นที�อยู่ในต่างประเทศ จงึตอ้ง
ยื�นแบบและเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในต่างประเทศ พนกังานจงึขอคนืภาษหีกั ที�จ่ายที�บรษิทันําสง่กรมสรรพากร 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าเนื�องจากพนักงานมถีิ�นที�อยู่ทั Aงในประเทศไทยและในต่างประเทศ จงึตอ้งพจิารณาเขตอํานาจการจดัเกบ็ภาษตีาม
อนุสญัญาภาษซีอ้น ซึ�งพนักงานมคีรอบครวัอยู่ในประเทศไทย เดนิทางไปทํางานต่างประเทศเป็นการชั �วคราวและนายจ้างจ่ายคา่จา้งเขา้
บญัชใีนประเทศไทย ดงันั Aนความสมัพนัธส์ว่นตวัและทางเศรษฐกจิของพนักงานยอ่มใกลช้ดิประเทศไทยมากกวา่ จงึถอืว่าพนักงานมถีิ�นที�
อยู่ในประเทศไทย โดยประเทศไทยจะนําภาษีสาํหรบัสว่นเงนิไดท้ี�เกดิขึAนในต่างประเทศมาเครดติจากภาษทีี�ตอ้งชาํระในประเทศไทย แต่
ตอ้งไม่เกนิจํานวนภาษไีทยที�คาํนวณไดก่้อนใหเ้ครดติ 
 

การสูญหายของนํ:าหนักสินค้า  
บรษิทัส่งออกชิAนไม้สบัโดยเก็บรกัษาชิAนไม้สบัไว้ในพืAนที�เปิดโล่ง ทําใหนํ้AาหนักชิAนไม้สบัเปลี�ยนแปลงโดยควบคุมไม่ได ้บรษิทัมหีนังสอื
รบัรองจากผูเ้ชี�ยวชาญรบัรองว่าการเปลี�ยนแปลงระดบัความชืAนมผีลทําใหนํ้Aาหนักสนิคา้สญูหายในอตัรา 2-3% 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าหากนํAาหนกัที�สญูหายเป็นไปในอตัราที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรบัของผูป้ระกอบกจิการสนิคา้ประเภทเดยีวกนัแลว้ 
ไม่ถอืว่านํAาหนักสนิคา้ที�สญูหายไปเป็นการขายที�ตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิ�ม และไมต่อ้งคาํนวณเป็นรายไดเ้พื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 
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