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มาตรการป้องกนัการกาํหนดราคาโอน (Transfer pricing) 

คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร สาํหรบัมาตรการป้องกนัการกาํหนดราคาโอน

ระหว่างบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธก์นั (Transfer pricing) โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ีไดด้งัน้ี 

- กําหนดให้บริษัทที่มีความสมัพนัธ์กนัจดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัความสมัพันธ์ระหว่างกัน และมูลค่ารวมของ

ธุรกรรมระหว่างกนัในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชตีามแบบทีอ่ธบิดกีําหนด และยื่นต่อเจา้พนักงานประเมนิ บรษิทัทีม่ี

รายได้ไม่เกนิจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิล้านบาท ได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัทํา

รายงานขอ้มลู 

- เจ้าพนักงานประเมนิมอีํานาจปรบัปรุงรายได้และรายจ่ายของบรษิัทที่มคีวามสมัพนัธ์กนั ให้ได้จํานวนรายไดท้ีพ่งึ

ไดร้บัและรายจ่ายทีพ่งึไดจ้่าย เสมอืนว่าบรษิทัดงักล่าวไดร้บัและไดจ้่ายตามนัน้ 

- เจา้พนักงานประเมนิอาจส่งหนังสอืแจง้ความแก่บรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ใหย้ื่นเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงขอ้มลูที่

จาํเป็นสาํหรบัการวเิคราะหข์อ้กาํหนดของธุรกรรมระหว่างกนัภายในหา้ปีนบัแต่วนัทีไ่ดย้ื่นรายงานขอ้มลู 
 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเมืองรอง 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัร่ิางพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรเพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่วและจดัอบรม

สมัมนาในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง มสีาระสาํคญัดงัน้ีดงัน้ี 
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- ให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สองเท่าสําหรับการจ่ายอบรมสัมมนา ได้แก่ ค่า

หอ้งสมัมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนส่ง หรอืรายจ่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัอบรมสมัมนาในจงัหวดัรองทีก่ําหนด หรอืเขต

พืน้ทีอ่ื่นทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีากําหนด ซึง่บรษิทัไดจ้ดัใหแ้ก่ลูกจา้ง หรอืรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบ

ธุรกจินําเทีย่วตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจินําเทีย่วฯ 
- ใหห้กัค่าใชจ้่ายในการคาํนวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจินําเทีย่วตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกจินําเทีย่วฯ สาํหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง รวมทัง้ค่าทีพ่กัในโรงแรมและโฮมสเตย ์
ขา้งตน้ ทัง้น้ีตามจาํนวนทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาทสาํหรบัการจ่ายในปี 2561 

 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบตุร 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัร่ิางกฎหมายภาษอีากรซึง่กาํหนดมาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการมบีุตร ดงัน้ี 
- เพิม่ค่าลดหย่อนบุตรชอบดว้ยกฎหมายตัง้แต่คนที ่2 เป็นต้นไปของผูม้เีงนิได ้หรอืของสามหีรอืภรยิาของผูม้เีงนิได ้

ซึง่เกดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป ใหห้กัลดหย่อนไดเ้พิม่อกี 30,000 บาท ต่อคนต่อปีภาษ ี
- ใหผู้ม้เีงนิไดห้รอืคู่สมรสสามารถนําค่าฝากครรภ์หรอืค่าคลอดบุตรไปหกัเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาตามจาํนวนทีจ่่ายจรงิสาํหรบัการตัง้ครรภแ์ต่ละคราว แต่ไม่เกนิ 60,000 บาท สาํหรบัค่าฝากครรภแ์ละ
ค่าคลอดบุตรทีจ่่ายไปตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

- บรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลทีม่ค่ีาใชจ้่ายเพื่อจดัตัง้ศูนยร์บัเลี้ยงเดก็ในสถานประกอบการสามารถนําค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวมาหกัเป็นรายจ่ายไดต้ามทีจ่่ายจรงิ และสามารถหกัไดเ้พิม่ขึน้อกีหน่ึงเท่าตามทีจ่่ายจรงิแต่ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท 
ทัง้น้ีสําหรบัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 

 

ให้หกัเงินบริจาคให้สถานพยาบาลได้สองเท่า 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัร่ิางพระราชกฤษฎกีาฯ เพื่อสนับสนุนการบรจิาคใหแ้ก่สถานพยาบาลของราชการ สถาบนัการศกึษา

ของรฐั หน่วยงานอื่นของรฐั สภากาชาดไทย ดงัน้ี 

- บุคคลธรรมดา ให้หกัลดหย่อนได้เป็นจํานวน 2 เท่าของจํานวนเงนิทีบ่รจิาค แต่เมื่อรวมกบัค่าใชจ้่ายเพื่อสนับสนุน

การศกึษาแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายและหกัลดหย่อนอื่น ๆ แลว้ 

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล ใหห้กัเป็นรายจ่ายได ้2 เท่าของการบรจิาคไม่ว่าจะไดจ้่ายเป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิ แต่

เมื่อรวมกบัรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใชจ้่าย เพื่อสนบัสนุนการศกึษาและรายจ่ายเพื่อการกุศลบางประเภทแลว้ตอ้งไม่เกนิ

รอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธก่ิอนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตร ี(3) แห่งประมวลรษัฎากร 

- ยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาและบรษิทัสาํหรบัเงนิไดท้ี่

ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือการกระทําตราสารอันเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่

สถานพยาบาลขา้งตน้ 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัการบรจิาคทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

รายจ่ายเพ่ือส่งเสริมพฒันาคนพิการ 

ตามทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีาฯ กําหนดใหน้ายจา้งนําค่าใชจ้่ายเน่ืองจากการจา้งคนพกิารเขา้ทํางานมาหกัเป็นรายจ่ายใน

การคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้2 – 3 เท่าของรายจ่ายนัน้ กรมสรรพากรไดอ้อกคาํสัง่กรมสรรพากร

ที ่156/2561 เพื่อกาํหนดแนวทางปฏบิตัใินการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรดงักล่าว 
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