ฉบับที่ 125/2561

วันที่ 15 สิ งหาคม 2561

คลังเสนอขยายขอบเขตค่ าใช้ จ่ายท่ องเทีย่ วสํ าหรับจังหวัดท่ องเทีย่ วรอง
________________________________
ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่ 14 สิ ง หาคม 2561 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มีม ติ เ ห็ น ชอบตาม
ข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ ยวกับร่ างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรั ษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.ที่กาํ หนดให้มีการปรับปรุ งเงื่อนไขสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรื อ
ในเขตพื้นที่อื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
นายเอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร เปิ ดเผยว่ า “กระทรวงการคลัง โดย
กรมสรรพากรได้เสนอปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายการใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีการท่องเที่ยงในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่ งตามร่ างกฎกระทรวงฯ ที่ เสนอในครั้งนี้ กําหนดให้สามารถนําค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ไปหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
(1) ค่าที่พกั โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(2) ค่าที่พกั โฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงโฮมสเตย์
ที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดท่องเที่ยวรองและพื้นที่อื่นๆ ที่มีการประกาศกําหนด
(3) ค่าบริ การนําเที่ยว หรื อแพ็คเกจทัวร์ สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในกรณี ดังนี้
3.1 แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดท่องเที่ยวรอง
3.2 แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการประกาศกําหนด
3.3 แพ็คเกจทัวร์ ท่องเที่ ยวในพื้นที่ จงั หวัดท่ องเที่ ยวรองร่ วมกับพื้นที่ จงั หวัดอื่นๆ ที่ ไม่ ใช่
จังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยต้องมีการพักแรมในพื้นที่จงั หวัดท่องเที่ยวรอง
3.4 แพ็คเกจทัวร์ ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการประกาศกําหนดร่ วมกับพื้นที่จงั หวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่
จังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยต้องมีการพักแรมในพื้นที่ที่มีการประกาศกําหนด”
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวข้างต้น จะต้องเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งมาตรการนี้จะเป็ นการขยายขอบเขต
การท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็ นการช่วยกระจายรายได้สู่ ประชาชนในท้องถิ่น
และเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวของประชาชน
______________________________
กรมสรรพากร
RD Call Center : 1161

รายชื่อจังหวัดท่ องเทีย่ วรองตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
“จังหวัดท่องเที่ยวรอง” หมายความว่า เขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัด
นครพนม จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิ วาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปั ตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัด
สกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสิ งห์บุรี จังหวัดสุ โขทัย จังหวัดสุ พรรณบุรี
จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอํานาจเจริ ญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
รายชื่อเขตพืน้ ทีท่ ่ องเทีย่ วโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่ องเทีย่ วและกีฬา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดเขตพืน้ ทีท่ ่ องเทีย่ วสํ าหรับการจัดอบรมสั มมนา
และการเดินทางท่ องเทีย่ วและทีพ่ กั เพิม่ เติมจากจังหวัดท่ องเทีย่ วรอง
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงใหม่

อําเภอเขาพนม อําเภอปลายพระยา อําเภอลําทับ
อําเภอด่านมะขามเตี้ย อําเภอท่าม่วง อําเภอท่ามะกา อําเภอบ่อพลอย อําเภอพนมทวน อําเภอ
เลาขวัญ อําเภอหนองปรื อ อําเภอห้วยกระเจา
อําเภอกระนวน อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอโคกโพธิ์ ไชย อําเภอชนบท อําเภอชุมแพ อําเภอ
ซําสู ง อําเภอนํ้าพอง อําเภอโนนศิลา อําเภอบ้านไผ่ อําเภอบ้านฝาง อําเภอบ้านแฮด อําเภอ
เปื อยน้อย อําเภอพระยืน อําเภอพล อําเภอภูผาม่าน อําเภอภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี อําเภอเวียง
เก่า อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่ อําเภอสี ชมพู อําเภอหนองนาคํา อําเภอหนองเรื อ อําเภอ
หนองสองห้อง อําเภออุบลรัตน์
อําเภอคลองเขื่อน อําเภอท่าตะเกียบ อําเภอบางนํ้าเปรี้ ยว อําเภอแปลงยาว อําเภอราชสาส์น
อําเภอสนามชัยเขต
อําเภอเกาะจันทร์ อําเภอบ่อทอง อําเภอบ้านบึง อําเภอพนัสนิ คม อําเภอพานทอง อําเภอ
หนองใหญ่
อําเภอกัลยาณิ วฒั นา อําเภอไชยปราการ อําเภอดอยเต่า อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอดอยหล่อ
อําเภอพร้าว อําเภอแม่แจ่ม อําเภอแม่แตง อําเภอแม่วาง อําเภอแม่อาย อําเภอเวียงแหง อําเภอ
สะเมิง อําเภอสันทราย อําเภอสันป่ าตอง อําเภอสารภี อําเภออมก๋ อย อําเภอฮอด

จังหวัดนครราชสี มา

อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอขามทะเลสอ อําเภอขามสะแกแสง อําเภอคงอําเภอครบุรี อําเภอ
จักราช อําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ อําเภอชุ มพวง อําเภอโชคชัย อําเภอด่ านขุนทด อําเภอ
เทพารั กษ์ อําเภอโนนแดง อําเภอโนนไทย อําเภอโนนสู ง อําเภอบัวลาย อําเภอบัวใหญ่
อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอประทาย อําเภอปั กธงชัย อําเภอพระทองคา อําเภอพิมาย อําเภอเมือง
ยาง อําเภอําทะเมนชัย อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอสี คิ้ว อําเภอสี ดา อําเภอสู งเนิน อําเภอเสิ งสาง
อําเภอหนองบุญมาก อําเภอห้วยแถลง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อําเภอเมื องประจวบคีรีขนั ธ์ อําเภอกุยบุรี อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน อําเภอบาง
สะพานน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อําเภอท่าเรื อ อําเภอนครหลวง อําเภอบางซ้าย อําเภอบางบาล อําเภอบางปะหัน อําเภอบ้าน
แพรก อําเภอผักไห่ อําเภอภาชี อําเภอมหาราช อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอวังน้อย อําเภอเสนา
อําเภออุทยั
จังหวัดพังงา
อําเภอเมืองพังงา อําเภอกะปง อําเภอคุระบุรี อําเภอทับปุด อําเภอท้ายเหมือง อําเภอเกาะยาว
อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอบ้านลาด อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดระยอง
อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบ้านค่าย อําเภอบ้านฉาง อําเภอปลวกแดง อําเภอ
วังจันทร์
จังหวัดสงขลา
อําเภอเมืองสงขลา อําเภอกระแสสิ นธุ์ อําเภอคลองหอยโข่ง อําเภอ ควนเนี ยง อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอนาหม่อม อําเภอบางกลํ่า อําเภอระโนด อําเภอรัตภูมิ อําเภอ
สทิงพระ อําเภอสะเดา อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอสิ งหนคร
จังหวัดสระบุรี
อําเภอแก่งคอย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอดอนพุด อําเภอบ้านหมออําเภอวังม่วง อําเภอ
วิหารแดง อําเภอหนองแค อําเภอหนองแซง อําเภอหนองโดน
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอเคียนซา อําเภอชัยบุรี
อําเภอไชยา อําเภอดอนสัก อําเภอท่าฉาง อําเภอท่าชนะ อําเภอบ้านนาเดิม อําเภอบ้านนาสาร
อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอวิภาวดี อําเภอเวียงสระ
--------------------------------------------

