ฉบับที่ 155/2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และร่ างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการท่ องเทีย่ วและจัดอบรมสั มมนาในจังหวัดท่ องเทีย่ วรอง)
_____________________
ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่ 26 ธัน วาคม 2560 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่า ด้ว ยการยกเว้นรั ษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
และร่ า งกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรั ษ ฎากร
(มาตรการภาษี เ พื่อ สนับ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วและจัด อบรมสัม มนาในจัง หวัด ท่ อ งเที่ ย วรอง) เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
1. กํา หนดให้บ ริ ษ ทั หรื อ ห้า งหุ ้นส่ ว นนิ ติ บุ ค คล ที่ ไ ด้จ ดั ให้มี การอบรมสัม มนาในจัง หวัด
ท่ องเที่ ยวรอง สามารถหักรายจ่ าย 2 เท่ า สําหรั บรายจ่ ายที่ ได้จ่ายไปเป็ นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ ง
หรื อรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาที่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลได้จดั ขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรื อ
รายจ่ายที่ ได้จ่ายให้แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จนําเที่ ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรม
สัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2. กําหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็ นค่าที่ พกั ในจังหวัดท่องเที่ยวรองสําหรับค่าที่ พกั ในโรงแรมที่
จ่า ยให้แ ก่ผู ป้ ระกอบธุ ร กิจ โรงแรมตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงแรม หรื อ ค่า ที่พ กั ในโฮมสเตย์ที่จ่ายให้แก่ ผู ้
ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกําหนด
(2) ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ด้จ่ า ยเป็ นค่ า บริ การให้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ นํา เที่ ย วตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาํ หรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
(3) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็ นค่าบริ การให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจ
นําเที่ย วและมัคคุเ ทศก์สําหรับ การเดิน ทางท่องเที่ยวในจัง หวัดท่องเที่ยวรองร่ วมกับจัง หวัดที่ไม่ใช่จงั หวัด
ท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทั้งนี้ เฉพาะค่ าบริ การหรื อค่ าที่ พ กั ที่ ได้จ่ ายไปตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-23. กําหนดให้จงั หวัดท่องเที่ยวรอง หมายถึง จังหวัดนครศรี ธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี
พิษณุ โลก สุ พรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร
นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุ รีรัมย์ ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง ศรี สะเกษ ปราจี นบุ รี สตูล ชุม พร สุ โขทัย สุ รินทร์
สกลนคร ลําพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง ลําปาง ร้ อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ ชัยนาท น่า น อ่า งทอง
มหาสารคาม กําแพงเพชร อุทยั ธานี นราธิ วาส ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสิ นธุ์ ยโสธร สิ งห์บุรี หนองบัวลํา ภู
อํานาจเจริ ญ และปั ตตานี หรื อเขตพื้นที่อื่นใดตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากําหนด
ทั้ง นี้ มาตรการดัง กล่า ว จะเป็ น การการสนับ สนุน การท่อ งเที่ย วและจัด อบรมสัม มนาใน
จังหวัดท่องเที่ยวรอง อันจะช่วยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น
ตลอดจนเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ
_______________________________________
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