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พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที ) พ.ศ.
ซึงออกมาเมือวันที 22 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้เมือวันที 2 มิถุนายน
ให้ทางเลือกในการนําระบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิตหรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้เพือการแสวงหาประโยชน์ในการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดทางเลือกให้รฐั ในการให้สทิ ธิสาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมสามารถพิจารณานําระบบสัญญา
แบ่งปั นผลผลิตหรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิ โตรเลียม โดยกําหนดเงือนไข แก้ไขบทบัญญัติ
เกียวกับประโยชน์หรือสิทธิของผูร้ บั สัมปทานและค่าภาคหลวงให้มคี วามเหมาะสมยิงขึนA
เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที ) พ.ศ.
จึงได้ตราพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที ) พ.ศ.
ซึงมีผลบังคับใช้เมือวันที 2 มิถุนายน
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนีA
•
ให้มกี ารจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ สําหรับสัญญาแบ่งปั นผลผลิต
•
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคํานวณกําไรสุทธิ (เช่น เพิมความว่าด้วยรายจ่ายเกียวกับกิจการปิ โตรเลียมทีเรียกเก็บโดยบริษทั
หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลในเครือเดียวกันให้หกั เป็ นรายจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง) และ
•
กําหนดให้ผูเ้ สียภาษีในระบบสัมปทาน สัญญาแบ่งปั นผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และสัญญาแบ่งปั นผลผลิตต้องยืน
เอกสารทีกําหนดไว้ให้แก่กรมสรรพากร เช่น แผนการผลิตปิ โตรเลียม รายงานผลการประกอบกิจการปิ โตรเลียม แผนงานและ
งบประมาณประจําปี และงบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจําปี เป็ นต้น
สําหรับร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียมว่าด้วยการหักรายจ่ายค่าหลักประกันในการรือA ถอนอยู่
ในขันA ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนส่งให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาต่อไป
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มาตรการภาษี ส าํ หรับโครงการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิ จภาคตะวัน ออก
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที 641 ได้ออกมาเมือวันที 10 กรกฎาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมือวันที 11 กรกฎาคม 2560 เพือส่งเสริมธุรกิจใน
เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้จากการจ้างแรงงานเหลือ 17% ให้แก่ผมู้ ี
เงินได้ทได้
ี รบั จากบริษทั ทีประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้ าหมายซึงมีสถานประกอบการตังA อยูใ่ นจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรแี ละระยอง โดยผู้
ทีจะได้รบั สิทธิลดภาษีตอ้ งเป็ นผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชียวชาญหรือนักวิจยั ทีมีคุณสมบัตติ ามทีกําหนด และต้องไม่อยู่ในประเทศไทยก่อนการใช้สทิ ธิ
หรือเข้ามาอยูไ่ ม่ถงึ 180 วันในปี ภาษีก่อนการใช้สทิ ธิ และต้องอยูใ่ นประเทศไทยไม่น้อยกว่า 180 วันในปี ทใช้
ี สทิ ธิ ทังA นีAบริษทั ผูจ้ า้ งต้องแจ้ง
การจ้างลูกจ้างต่อกรมสรรพากรก่อนการจ่ายเงินได้ครังแรก
A
อุตสาหกรรมเป้ าหมายหมายถึงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ เกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็ นต้น

มาตรการภาษี เพื'อ ส่งเสริ ม การลงทุน
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที 642 ได้ออกมาเมือวันที 10 กรกฎาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมือวันที 11 กรกฎาคม 2560 เพือสนับสนุ นการ
ลงทุนโดยกําหนดให้บริษทั สามารถหักรายจ่ายเพือการลงทุนทีจ่ายระหว่าง 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ได้เพิมขึAนอีกเป็ น
จํานวนร้อยละ ของรายจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง ในการคํานวณกําไรสุทธิเพือเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ตามหลักเกณฑ์ดงั นีA
- เป็ นรายจ่ายสําหรับการซือA เครืองจักร เครืองมือ เครืองใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะทีไม่ใช่รถยนต์นงั และอาคารถาวร
- เป็ นทรัพย์สนิ ทีไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีอนื
- ต้องจัดทําโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที 304 ได้ออกมาเมือวันที 19 กรกฎาคม 2560 เพือกําหนดหลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิประโยชน์ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังกล่าวดังนีA
- ทรัพ ย์ส ินทีจะใช้ส ทิ ธิประโยชน์ ไ ด้ต้อ งเกิดจากสัญญาหรือการสังซืAอ สังจ้างทีได้กระทํา ระหว่า งระหว่า ง 1 มกราคม 2560 ถึง 31
ธันวาคม 2560 หรือเป็ นทรัพย์สนิ ทีได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที 604 ทียังจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
- กรณีทรัพย์สนิ ประเภทอาคารทีจะได้รบั สิทธิประโยชน์ ไม่รวมถึงอาคารทีได้การซือA หรือเช่าซือA
- การใช้สทิ ธิประโยชน์หกั รายจ่ายเพิมเติมให้เฉลียรายจ่ายเท่ากันสําหรับระยะเวลา 3,5 หรือ 20 รอบบัญชีตามประเภททรัพย์สนิ
- การใช้สทิ ธิประโยชน์ดงั กล่าว ให้ใช้ได้ตงั A แต่รอบบัญชีทเริ
ี มหักค่าเสือมราคาทรัพย์สนิ เว้นแต่ทรัพย์สนิ ทีใช้สทิ ธิตามพระราชกฤษฎีกา
ฉบับที 604 ให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
- ให้บริษทั แจ้งโครงการลงทุนและแผนการลงทุนต่อกรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ให้บริษทั จัดทํารายงานแสดงรายละเอียดทรัพย์สนิ ตามรายการและข้อความทีกรมสรรพากรกําหนด

มาตรการภาษี เพื'อ ส่งเสริ ม การใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
คณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติว ัน ที มิถุ น ายน
อนุ ม ัติร่ า งพระราชกฤษฎีก าฯ สํา หรับ มาตรการภาษีเ พือส่ง เสริม การใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์) โดยให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึงมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่เกิน ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 2 ล้านบาทหักรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพือเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ เท่า
สําหรับรายจ่ายค่าซือA หรือจ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยซืAอหรือจ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือได้ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทได้
ี รบั การขึAนทะเบียนจากสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนทีไม่เกิน V , บาท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ
ี มในหรือหลังวันที
V มกราคม
แต่ไม่เกินวันที 2V ธันวาคม
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มาตรการภาษี เพื'อ ส่งเสริ ม โครงการ e - payment
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติวนั ที W กรกฎาคม
อนุ มตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินรางวัลจาก
โครงการการให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนA ฐานระบบการชําระเงิน
แบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แห่ง ชาติ โดยยกเว้น ภาษีเ งินได้บุค คลธรรมดาสํา หรับเงิน ได้พึง ประเมินทีทางราชการจ่า ยให้เ ป็ นเงิน รางวัล อัน
เนืองมาจากการดําเนินโครงการดังกล่าว โดยผูม้ เี งินได้ยอมให้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ . ของเงินได้ทได้
ี รบั สําหรับเงิน
รางวัลทีได้รบั ตังA แต่วนั ที V มิถุนายน
เป็ นต้นไป

หนังสือ ตอบข้อ หารือ กรมสรรพากร
การพิ จารณาถิ' น ที' อ ยู่ก รณี ม ีถิ' น ที' อ ยู่ใ นสองประเทศ
บริษทั ไทยส่งพนักงานไปทํางานในต่างประเทศเพือควบคุมการผลิตสินค้าในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี ภาษีพนักงานจะอยู่ต่างประเทศ
218 วันและอยู่ในประเทศไทย 219 วัน โดยปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ 218 วัน และทํางานในประเทศไทย 111 วัน บริษทั จ่ายเงินได้เข้า
บัญชีธนาคารในประเทศไทยและได้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายจากจํานวนเงินทังA หมด แต่เนืองจากพนักงานมีถนที
ิ อยู่ในต่างประเทศ จึงต้อง
ยืนแบบและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ พนักงานจึงขอคืนภาษีหกั ทีจ่ายทีบริษทั นําส่งกรมสรรพากร
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าเนืองจากพนักงานมีถนที
ิ อยู่ทงั A ในประเทศไทยและในต่างประเทศ จึงต้องพิจารณาเขตอํานาจการจัดเก็บภาษีตาม
อนุ สญ
ั ญาภาษีซอ้ น ซึงพนักงานมีครอบครัวอยู่ในประเทศไทย เดินทางไปทํางานต่างประเทศเป็ นการชัวคราวและนายจ้างจ่ายค่าจ้างเข้า
บัญชีในประเทศไทย ดังนันA ความสัมพันธ์สว่ นตัวและทางเศรษฐกิจของพนักงานย่อมใกล้ชดิ ประเทศไทยมากกว่า จึงถือว่าพนักงานมีถนที
ิ
อยู่ในประเทศไทย โดยประเทศไทยจะนําภาษีสาํ หรับส่วนเงินได้ทเกิ
ี ดขึนA ในต่างประเทศมาเครดิตจากภาษีทต้ี องชําระในประเทศไทย แต่
ต้องไม่เกินจํานวนภาษีไทยทีคํานวณได้ก่อนให้เครดิต

การสูญ หายของนํ:า หนัก สิ น ค้า
บริษทั ส่งออกชิAนไม้สบั โดยเก็บรักษาชิAนไม้สบั ไว้ในพืนA ทีเปิ ดโล่ง ทําให้นAํ าหนักชิAนไม้สบั เปลียนแปลงโดยควบคุมไม่ได้ บริษทั มีหนังสือ
รับรองจากผูเ้ ชียวชาญรับรองว่าการเปลียนแปลงระดับความชืนA มีผลทําให้นAําหนักสินค้าสูญหายในอัตรา 2-3%
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าหากนํAาหนักทีสูญหายเป็ นไปในอัตราทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับของผูป้ ระกอบกิจการสินค้าประเภทเดียวกันแล้ว
ไม่ถอื ว่านํAาหนักสินค้าทีสูญหายไปเป็ นการขายทีต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม และไม่ตอ้ งคํานวณเป็ นรายได้เพือเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
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