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มาตรการภาษีเพ่ือช่วยผู้ประสบอทุกภยัภาคใต้ 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภยัทางภาคใต้โดยใหผู้เ้สยีภาษีทีบ่รจิาคเงนิหรอื

ทรพัย์สนิผ่านส่วนราชการ องค์การสาธารณกุศลหรอืเอกชนที่เป็นตวัแทนรบับรจิาคสามารถนําเงนิหรือ

ทรพัย์สนิที่บริจาคมาหกัลดหย่อนหรือค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า สําหรบัการบริจาคระหว่างวนัที่ 1 

มกราคม 2560 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2560 โดยบุคคลธรรมดาต้องบรจิาคเป็นเงนิและเมื่อรวมกบัเงนิบรจิาค

อื่นต้องไม่เกนิ 10% ของเงนิไดสุ้ทธ ิส่วนบรษิทัหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลบรจิาคไดเ้ป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิ และ

เมื่อรวมกบัเงนิบรจิาคอืน่ตอ้งไม่เกนิ 10% ของกาํไรสทุธ ิ

นอกจากน้ีคณะรฐัมนตรยีงัได้อนุมตัิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีของผู้มหีน้าที่เสยี

ภาษีอากรทีไ่ดร้บัผลจากอุทกภยั สาํหรบัการยื่นแบบทีต่อ้งยื่นภายในเดอืนมกราคม - กุมภาพนัธ ์2560 ให้

สามารถยื่นไดภ้ายในวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 โดยไม่เสยีเบีย้ปรบั เงนิเพิม่และค่าปรบัอาญา 
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ให้ใช้เงินตราต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม 

คณะรฐัมนตรอีนุมตักิารแกไ้ขประมวลรษัฎากรและพระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมเพื่อใหบ้รษิทัและ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงนิต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงนิได้นิติบุคคลและภาษีเงนิได้

ปิโตรเลยีม สาระสาํคญัดงัน้ี 

การแก้ไขประมวลรษัฎากร 

- ให้บรษิัทใชส้กุลเงนิต่างประเทศในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลได้ โดยบรษิทั

ตอ้งจดัทาํบญัชดีว้ยสกุลเงนิต่างประเทศซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัช ี

- ใหแ้ปลงค่าเงนิตรา สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่หลอือยู่เมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชสีดุทา้ยก่อนกจิการใชส้กุล

เงินที่ใช้ในการดําเนินงานที่มใิช่สกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้วิธกีารตาม

มาตรฐานการบญัชแีละไดร้บัการรบัรองจากผูส้อบบญัช ีทัง้น้ี กําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่

เกดิจากการแปลงค่าในกรณีการเปลีย่นสกุลเงนิในการจดัทาํบญัชน้ีีไม่ใหถ้อืเป็นรายไดห้รอืรายจ่ายใน

การคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

- ให้ใชส้กุลเงนิไทยโดยแปลงค่าสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานทีม่ใิช่สกุลเงนิไทยเป็นสกุลเงนิไทยเพื่อ

กรอกแบบฯ และชําระภาษี โดยให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยระหว่างอตัราชื้อและอตัราขายของ

ธนาคารพาณิชยท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยไดค้าํนวณไวต้ามช่วงเวลาทีเ่กดิรายไดแ้ละรายจ่ายนัน้ โดย

กาํไรหรอืผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงค่าเงนิไม่ใหนํ้ามารวมคาํนวณเป็นรายได้

หรอืรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธหิรอืขาดทุนสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

- ใหผ้ลขาดทนุสุทธยิกมาและเครดติภาษสีามารถนํามาใชใ้นการชาํระภาษต่ีอไปได ้โดยไม่ตอ้งแปลงค่า

เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานทีม่ใิช่สกุลเงนิไทย 

- ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีจ่ะใชส้กุลเงนิต่างประเทศในการคาํนวณกาํไรสทุธหิรอืขาดทุนสทุธิ

เพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลตอ้งขออนุมตัต่ิออธบิดกีรมสรรพากร 

- ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

การแก้ไขพระราชบญัญติัภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

- ใหผู้ป้ระกอบการใชส้กุลเงนิต่างประเทศในการคาํนวณรายได ้รายจ่าย และกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิ

ได้ปิโตรเลยีมได ้โดยต้องขอและได้รบัอนุมตัใิหใ้ชส้กุลเงนิต่างประเทศ ในการทําบญัช ีหลกัฐานและ

เอกสารประกอบการลงบญัช ี

- ให้แปลงค่าจากสกุลเงนิอื่นเป็นสกุลเงินไทยตามวิธกีารแปลงค่าตามที่กําหนดโดยให้ขออนุมตัิจาก

อธบิดกีรมสรรพากร 

- ใหผู้ป้ระกอบกจิการปิโตรเลยีมทีใ่ช้เงนิตราต่างประเทศในการคํานวณรายได ้รายจ่าย และกําไรสุทธิ

เพื่อเสยีภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม แปลงค่ารายได ้รายจ่ายและกาํไรหรอืขาดทุนสุทธทิีม่มีลูค่าเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยเพื่อกรอกแบบแสดงรายการภาษแีละชาํระภาษโีดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถวั

เฉลี่ยระหว่างอตัราซื้อและอตัราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้

สาํหรบัช่วงเวลาทีย่ื่นแบบฯ ตามทีก่าํหนด 

- หา้มมใิหนํ้ากาํไรหรอืผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นอนัเกดิจากการแปลงค่าเงนิสกุลต่างประเทศเป็น

เงินสกุลไทยเพื่อนําเงินนัน้มาชําระภาษีมารวมคํานวณเป็นรายได้หรือรายจ่ายเพื่อเสยีภาษีเงินได้

ปิโตรเลยีม 
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- ใหภ้าษีอากรคา้ง ผลขาดทุนสุทธยิกมาและเครดติภาษีของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชสีามารถนํามาใช้

ในการคํานวณภาษีในแต่ละปีได ้โดยต้องไม่แปลงค่าเป็นเงนิสกุลเงนิต่างประเทศทีใ่ชใ้นการคํานวณ

รายได ้รายจ่าย และกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม 

- ให้วิธีการแปลงค่าเงินตรา หน้ีสินและทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายที่

ผูป้ระกอบการใชเ้งนิสกุลไทยในการบนัทกึบญัชเีพื่อคํานวณภาษีหรอืการแปลงค่าในช่วงเปลีย่นผ่าน 

(Transition Period) ใหใ้ชว้ธิกีารตามมาตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

- ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

การหกัรายจ่ายประมาณการรือ้ถอนเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  

คณะรฐัมนตรอีนุมตักิารแกไ้ขการแกไ้ขพระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมเพื่อใหผู้ร้บัสมัปทานสามารถ

นํามูลค่าหลกัประกนัการรื้อถอนสิง่ปลูกสร้างหรือวสัดุอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมาหกัเป็น

รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากกจิการปิโตรเลยีม ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ําหนด

โดยกฎกระทรวง 

 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์  

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษเีพื่อสง่เสรมิการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยใหห้กัค่าใชจ้่ายไดส้องเทา่

สาํหรบัค่าใชจ้่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รบัชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์และค่าธรรมเนียมจากการรบัชําระ

เงนิดว้ยบตัรเดบติผ่านอุปกรณ์รบัชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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