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หลกัเกณฑก์ารหกัค่าใช้จ่ายเพ่ือลดภาษี 
ตามที่ได้มีกฎกระทรวง ฉบบัที่ 333 ก าหนดให้หกัค่าซื้อสนิค้าหรือค่าบริการได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ในการ
ค านวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดานัน้ ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีเงนิได ้ฉบบัที ่311 ออกมาเมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 
2560 ซึ่งมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2560 เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารหกัค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่นผู้ได้รบัสทิธติ้องไม่เป็นหา้ง
หุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล และหากผูม้เีงนิไดไ้ดน้ าภาษซีือ้จากการซือ้สนิคา้หรอืค่าบรกิารดงักล่าวไปใชใ้นการค านวณ
ภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ จะไม่มสีทิธนิ าค่าใชจ้่ายดงักล่าวไปหกัในการค านวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
 

ให้หกัค่าซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ด้สองเท่า 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 647 ซึ่งได้ออกมาเมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 2560 และมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
ก าหนดใหบ้รษิทัหกัรายจ่ายในการค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไดส้องเท่าส าหรบัค่าซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามหลกัเกณฑส์รุปไดด้งันี้ 
- ผู้ได้รบัสทิธไิดแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซึ่งมทีุนทีช่ าระแล้วในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ  5 ล้านบาทและมี

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท 
- รายจ่ายทีไ่ดร้บัสทิธเิป็นค่าซือ้หรอืจา้งท าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอืค่าใชบ้รกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งท า

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืผูใ้หบ้รกิาร โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ทีไ่ดร้บัการข้นึทะเบยีนจากส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั เฉพาะใน
สว่นทีไ่ม่เกนิ หนึ่งแสนบาท 

- ตอ้งเป็นรายจ่ายส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกนิ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
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- บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีจ่ะใช้สทิธปิระโยชน์ ต้องไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้
ตามพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามความในประมวลรษัฎากร ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 
ทัง้นี้การใชส้ทิธดิงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 
 
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการซ้ือขายทองค าแท่ง 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการซือ้ขายทองค าแท่งตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ี
การรบัมอบสง่มอบทองค าแท่ง สรุปไดด้งันี้ 
- ใหผู้ม้เีงนิไดซ้ึง่ไดร้บัเงนิไดส้ว่นทีเ่กนิกว่าทีล่งทุนจากการขายทองค าแท่งที่ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่กระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า และยอมใหผู้จ้่ายเงนิไดห้กัภาษี ณ ทีจ่่าย ในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดด้งักล่าว เมื่อถงึก าหนดยื่นรายการเพื่อเสยี
ภาษเีงนิได ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิไดด้งักล่าวมารวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได้ 

- ใหผู้ม้เีงนิไดซ้ึง่ไดร้บัเงนิไดจ้ากเงนิชดเชยทีไ่ดร้บัจากกรณีเลื่อนการรบัมอบสง่มอบทองค าแท่งตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่กระท าใน
ศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และยอมใหผู้จ้่ายเงนิไดห้กัภาษี ณ ทีจ่่าย ในอตัรา รอ้ยละ 15 ของเงนิไดด้งักล่าวเมื่อถงึก าหนดยืน่
รายการเพื่อเสยีภาษเีงนิไดใ้หไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิไดด้งักล่าวมารวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได้  

- ยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัการขายทองค าแท่งตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่กระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

 
ค าวินิจฉัยกรมสรรพากร 
รายได้จากกิจการของ IHQ ท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
บรษิทัประกอบกจิการผลติยางมะตอยจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัฯมบีรษิทัลกูในมาเลเซยีท าหน้าทีก่ลัน่น ้ามนัดบิใหบ้รษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯสัง่ซือ้น ้ามนัดบิจากต่างประเทศและสง่ใหบ้รษิทัย่อยกลัน่น ้ามนัดบิและเกบ็รกัษาผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่น ้ามนั เมื่อมีลกูคา้
สัง่ซือ้ บรษิทัฯย่อยจะจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้โดยไม่มกีารน าสนิคา้เขา้มาในประเทศไทย 
 
กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่ารายไดจ้ากการจดัซือ้และขายสนิคา้ในต่างประเทศของบรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ตามพระราช
กฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่586 
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