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1. เลือ่ นการใช้กฎหมาย
PDPA
2. กัญชาถูกกฎหมาย

3. ระบบภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์
หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

1.การเลื่อนบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคล (PDPA)
อ้างถึงพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานและกิจการที่ผคู้ วบคุ มข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลให้ยกเว้นการบังคับ
ใช้บทบัญญัตขิ องกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ได้แก่
• หมวด 2 การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
• หมวด 5 การร้องเรียน
• หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง
• หมวด 7 บทกาหนดโทษ และ
• มาตรา 95 วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อนที่
พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้
รวมถึงได้ กาหนดยกเว้ นให้ แก่กิจการอีก 22 ประเภทไปจนถึงวันนี ้
31 พฤษภาคม 2564 (เลื่อนรอบสอง) ตามที่ทกุ ท่านทราบดีแล้วนัน้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่ยงั คงมีความรุ นแรงอยู่ในปั จจุบนั อันส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ รวมถึงภาคธุรกิจเป็ นวงกว้าง ประกอบกับรายละเอียดที่มากและซับซ้อนของข้อมูลซึ่งสร้างความท้าทายให้แก่
บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจาเป็ นที่จะต้องใช้องค์ความรู ้ ระยะเวลา และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อ มด้ว ยเพื่ อ เป็ นการบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ น้ คณะรัฐ มนตรี จึ ง เห็ น ควรให้ข ยายระยะเวลาการบัง คับใช้
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามร่างข้อเสนอของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม
(DES) อี ก ครัง้ หนึ่ง โดย “ขยาย” ออกไปอี ก 1 ปี และจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ในวั นที่ 1 มิ ถุ นายน 2565 เป็ นต้ นไป
(หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ในปี 2563 และมีการเลื่อนบังคับใช้ “รอบแรก”)
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2.กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลา 2- 3 ปี ท่ีผ่านมา หลายประเทศได้มีกระแสเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายปลดล็อก
“กัญ ชา” จากที่ เ ป็ น ยาเสพติด ให้โ ทษ โดยวัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการปรับ เปลี่ ย นในครั้ง นี เ้ พื่ อ น า มาใช้ง านใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมยา อาหาร หรือเครื่องสาอาง รวมถึงเพื่อเป็ นการปลดล็อ กให้สามารถ
นา “กัญชาและสารสกัดจากกัญชา” ไปใช้ในงาน ด้านสันทนาการและทางการแพทย์ได้อย่างเสรี เช่นในประเทศ
แคนาดา ประเทศจอร์เจีย หรือการปลดล็อกกฎหมายให้สามารถใช้กญ
ั ชาได้ในทางการแพทย์ และในทางสันทน า
การอย่างมีเงื่อนไข เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในโลก ประเทศไทยก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเพื่อปลดล็ อกกัญชา
จากการเป็ นยาเสพติดให้โทษเพื่อนามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นกัน โดยในอดีต “กัญชา” ถือเป็ นยาเสพติดให้
โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (“พ.ร.บ.ฯ”) ซึ่งกาหนดห้ามมิให้มีการผลิต
จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รบั ความอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเท่านัน้

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ฯ โดยอนุญาตให้สามารถผลิต นาเข้าและส่งออกกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ราชการ ทางการแพทย์ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจยั โดยผูท้ ่ีได้รบั อนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ พร้อมกันนีไ้ ด้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกาหนด
ตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุ งผสมอยู่ เพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ และการกาหนด
เงื่อนไขผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพืน้ บ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แ ผนไทย ที่จะ
สามารถปรุ ง หรือสั่งจ่ายตารับยาที่มีกญ
ั ชาปรุงผสมอยู่ได้ เพื่อให้สามารถใช้กญ
ั ชาในกลุ่ มแพทย์ทางเลือกได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
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2.กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย (ต่อ)
ในปี 2563 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ เมื่อมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งแม้จะยังคงกาหนดให้กัญชาเป็ นยาเสพติดให้
โทษประเภท 5 ตามพ.ร.บฯ แต่ก็ให้ยกเว้นบางส่วนของกัญชาที่ได้ผลิต (ปลูกหรือสกัด) โดยผูไ้ ด้รบั อนุญาตตาม
มาตรา 26/5 แห่งพ.ร.บ.ฯ ไม่ให้ถือว่าเป็ นยาเสพติดให้โทษ ตาม พ.ร.บ.ฯ โดยส่วนของกัญชาที่จดั เป็ นสารเสพ
ติดให้โทษและไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ สามารถแบ่งออกได้ดงั นี ้
ส่วนของกัญชาที่
เป็ นยาเสพติด
• เมล็ด
• ช่อดอก

ส่วนของกัญชาทีไ่ ม่จัดเป็ นยาเสพติด
•
•
•
•

เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD) เป็ นส่วนประกอบและต้องมี
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยนา้ หนัก
กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารสกัด เตตราไฮโดร
แคนนาบินอล (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยนา้ หนัก

แม้ส่วนของกัญชาที่ไม่จดั ให้เป็ นยาเสพติดให้โทษจะไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องขออนุญาตในการจาหน่าย แต่การ
นาส่วนของกัญชาไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร หรือเครื่องสาอาง ยังคงอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลขององค์การอาหารและยา ซึ่งกาหนดควบคุมปริม าณ วิธี การใช้รวมถึงการกาหนดฉลากสาหรับ
ผลิตภัณ ฑ์ท่ี มี ส่วนประกอบของกัญ ชา รวมถึง CBD จากกัญชาด้วย โดยได้มี การบัง คับใช้แล้วในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาและการใช้สารสกัดที่มี
CBD จากกั ญ ชาในเครื่ อ งส าอาง CBD ซึ่ ง ได้ป ระกาศใช้เ มื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2564 รวมถึ ง ประกาศ
คณะกรรมการเครื่ อ งส าอาง เรื่ อ งฉลากของเครื่ อ งส าอางที่ มี ส่ ว นประกอบของ กัญ ชา และ CBD ซึ่ง ได้
ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2564 ทัง้ นี ้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารปั จจุบันยังคงอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาเพื่อออกเป็ นกฎหมายบังคับใช้ตอ่ ไป
สาหรับผูล้ งทุนที่สนใจในการผลิต จาหน่ายและวิจยั กัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชา แม้รฐั จะยังมิได้มีนโยบาย
ให้การสนับสนุนทัง้ ทางภาษี และที่ไม่ใช่ภาษี ให้กบั กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชาโดยตรง แต่หากผูล้ งทุนมีความ
ประสงค์ท่ีจะผลิต และศึกษาวิจยั กัญชาในทางการแพทย์ ผูล้ งทุนอาจยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในบางกิจกรรมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทงั้ ในทางภาษี และที่ไ ม่ใช่ภาษี ได้
หากการดาเนินกิจการเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด เช่น กิจการประเภท 1.24 โรงงานผลิตพืช (A3) หรือ ประเภท
7.12 ซึ่งเป็ นกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (A1) ซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล 5-8 ปี ภาษี เป็ นต้น
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3.การหักรายจ่ายได้ 2 เท่าสาหรับการลงทุนในระบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อ้างถึงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 718) พ.ศ. 2564
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เรื่องการหักรายจ่ายสาหรับระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษี อากรได้ 2
เท่า ซึ่งมีผทู้ ่ีสามารถใช้สิทธิได้นนั้ ต้องเป็ น
1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ มีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจัดทาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการรับ ข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ การจัด ซื ้อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อุป กรณ์เ ก็ บ ใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ใช้รว่ มกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ในการจัดทา ส่งมอบ รับ หรือเก็บรักษาใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับ อิเล็กทรอนิกส์ของ
นิตบิ คุ คลนัน้ (e-tax invoice and e-receipt) แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรือ
2. บริ ษั ท หรื อ ห้า งหุ้น ส่ ว นนิ ติ บุค คลซึ่ ง เป็ น ผู้มี ห น้า ที่ น าส่ง ภาษี เ งิ น ได้หัก ณ ที่ จ่ า ย ภาษี เ งิ น ได้ หรื อ
ภาษี มูล ค่าเพิ่ม และผู้ให้บริการนาส่งเงินภาษี เพื่ อการลงทุนในระบบการนาส่งภาษี หรือการจัดซื อ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ใช้
ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการนาส่งภาษี ของนิติบุคคลนัน้ แต่ไม่ใช่การ
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรือ
3. บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลที่ได้จา่ ยค่าบริการให้แก่นิตบิ คุ คลตาม 1. หรือ 2.

และต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี ้
• รายจ่า ยนั้นต้องเป็ นรายจ่ ายที่ ไ ด้จ่ ายไปตั้ง แต่วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึ งวั นที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2565
• สาหรับนิติบคุ คลตาม 1. และ 2. ทรัพย์สินทีล่ งทุนต้ อง
✓
✓
✓
✓

อยูใ่ นประเทศไทย
ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
ต้องได้มาและอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
นามาใช้งานเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่
ได้มาและพร้อมใช้งาน
✓ ไม่เ ป็ นทรัพ ย์สิ น ที่ ไ ด้รับ สิ ท ธิ ประโยชน์ทางภาษี ต ามพระราชกฤษฎี กาที่ ออกตามความในประมวล
รัษฎากรฉบับอื่น และไม่ได้นาไปใช้ในกิจการ BOI
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นอกจากนีเ้ มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐ มนตรีไ ด้มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎี กาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ...(มาตรการภาษี เพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทลั ) เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบธุรกิจในการหัก
รายจ่าย 2 เท่าสาหรับรายจ่ ายที่ได้จ่ายเป็ นค่าซือ้ หรือจ้างทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (Software)
หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งต้องติดตามกฎหมายทีจ่ ะออกมารองรับและ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ ต่อไป
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