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มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการเสียภาษีให้ถกูต้อง 

โดยทีร่ฐับาลตอ้งการสง่เสรมิใหม้กีารเสยีภาษทีีถู่กตอ้ง จงึไดอ้อกมาตรการภาษดีงัน้ี  

- พระราชกาํหนดยกเวน้และสนบัสนุนการปฏบิตักิารเกีย่วกบัภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร พ.ศ. 2558  

ให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมรีายได้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่ม ี12 เดอืน ไม่เกนิห้าร้อยล้านบาท ได้รบั
ยกเวน้    จากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมนิ และความผดิทางอาญาตามประมวลรษัฎากร สาํหรบัรายได ้มลูค่าของฐาน
ภาษ ีรายรบั หรอืการกระทาํตราสารทีเ่กดิขึน้ก่อนรอบระยะเวลาบญัชปีี 2559 โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- จดแจง้ต่อกรมสรรพากรตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และระยะเวลาทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด 

- ยื่นรายการภาษเีงนิไดแ้ละชาํระภาษตีัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

- ยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิม่และภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ และชําระภาษี ถ้าม ีตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้น

ไป 

- จัดทําบัญชีให้ถูกต้องตัง้แต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นต้นไป ทัง้น้ีธนาคารพาณิชย์จะต้องใช้บญัชี

ดงักล่าวเพื่อการอนุมตัสินิเชื่อ ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้ไป 

บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีอ่ยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีหรอืดําเนินคดหีรอืเป็นผูอ้อกหรอืใชใ้บกํากบัภาษีปลอม

ไม่ไดร้บัสทิธดิงักล่าว 

 

- พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่595  

ยกเวน้และลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่จดัตัง้ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2559 และมี

ทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ลา้นบาทและมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท 

ดงัน้ี 

 

กาํไรสุทธิ รอบระยะเวลาบญัชี 2559 รอบระยะเวลาบญัชี 2560 

สว่นทีไ่ม่เกนิ 300,000 บาท ยกเวน้ ยกเวน้ 

สว่นทีเ่กนิ 300,000 บาท ยกเวน้ 10% 

 

ทัง้น้ีบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัสทิธดิงักล่าวจะตอ้งจดแจง้ตามพระราชกาํหนดฯ 

 

 

 

 

 

 

๖ 
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มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่าย 

กฎกระทรวงฉบบัที่ 310 ได้ออกมาเพื่อกําหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหกัค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษีเงนิได้บุคคล

ธรรมดาไดส้าํหรบัค่าซือ้สนิคา้หรอืบรกิารในระหว่างวนัที ่25-31 ธนัวาคม 2558 ใหห้กัค่าใชจ้า่ยไดต้ามทีจ่่ายจรงิแต่ไมเ่กนิ 

15,000 บาท ทัง้น้ีไม่รวมถงึการซื้อสุรา เบยีร์ ไวน์ ยาสูบ น้ํามนั ก๊าซสําหรบัเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 

และเรอื โดยตอ้งมหีลกัฐานการซือ้เป็นใบกาํกบัภาษเีตม็รปูแบบ 

 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการลงทุนในประเทศโดยให้บรษิัทหรอืหา้ง

หุน้ส่วนนิตบิุคคลหกัรายจ่ายสาํหรบัการคาํนวณกาํไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลไดส้องเท่าสาํหรบัรายจ่ายเพื่อการ

ลงทุนหรอืการต่อเตมิ เปลีย่นแปลง ขยายออกหรอืทาํใหด้ขี ึน้ซึง่ทรพัยส์นิแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ ทัง้น้ี

จะต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายระหว่างวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายจ่ายดังกล่าวต้อง

เกีย่วเน่ืองกบัการดําเนินการธุรกจิหลกัของกจิการ และต้องเป็นการลงทุนในทรพัยส์นิ อนัไดแ้ก่เครื่องจกัร ส่วนประกอบ 

อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะที่จดทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะ แต่ไม่

รวมถงึรถยนต์นัง่หรอืรถยนต์โดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 10 คน และอาคารถาวรไม่รวมทีด่นิ และไม่รวมถงึอาคารถาวรทีใ่ช้

อยู่อาศยั  

 

มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระให้กบัผูซ้ื้ออสงัหาริมทรพัย ์

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง สาํหรบัมาตรการภาษเีพื่อลดภาระใหก้บัผูซ้ือ้อสงัหารมิทรพัย ์โดยให้

หกัลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดจ้่ายไปเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นอาคารพรอ้มทีด่นิหรอืห้อง

ชุดในอาคารชุดที่มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง เป็นจํานวนร้อยละ 20 ของค่าซื้อ

อสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวโดยต้องจ่ายค่าซื้ออสงัหาริมทรพัย์ที่เป็นอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดในระหว่างวนัที่ 13 

ตุลาคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และมกีารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

ช่วงเวลาดงักล่าว 

 

ทัง้น้ีผูม้เีงนิไดต้อ้งใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดเ้ป็นเวลาหา้ปีภาษีต่อเน่ืองกนั นับแต่ปีภาษีทีม่กีารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์

ในอสงัหารมิทรพัย ์โดยใหใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีป็นจาํนวนเท่า ๆ กนั ในแต่ละปีภาษ ี

 

ยกเว้นภาษีสาํหรบัส่วนแบ่งกาํไรห้างหุ้นส่วน 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่309 ไดอ้อกมาสาํหรบัการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิสว่นแบ่งกาํไรจากหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะ
บุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคลบางกรณี ดงัน้ี 

- เงนิส่วนแบ่งของกําไรซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิร์วมอนัไดม้าโดยทางมรดกหรอืได้
รบัมาจากการใหโ้ดยเสน่หา  

- เงนิส่วนแบ่งของกําไรซึง่เป็นดอกเบีย้เงนิฝาก และถูกหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย ทัง้น้ี เฉพาะกรณีทีผู่ม้เีงนิไดด้งักล่าว
ไม่ขอรบัเงนิภาษทีีถู่กหกัไวค้นืหรอืไม่ขอเครดติเงนิภาษทีีถู่กหกัไวไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประจาํปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
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คาํพิพากษาฎีกา 

ใบกาํกบัภาษีระบช่ืุอและท่ีอยู่ของผูซ้ื้อไม่ครบถ้วน 

บรษิทั ก ไดร้บัใบกํากบัภาษีจากองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาํหรบัค่าโทรศพัทแ์ละค่า

ไฟฟ้า โดยใบกํากบัภาษีดงักล่าวระบุชื่อบรษิทัไม่ครบถว้น เช่นไม่มคีาํว่า “มหาชน” หรอืระบุชื่อเดมิของบรษิทัฯก่อนทีจ่ะ

เปลี่ยนชื่อใหม่ ส่วนใบกํากบัภาษีของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะระบุที่อยู่ตามสถานที่ที่มกีารใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่ที่อยู่ของผู้

จ่ายเงนิ เจ้าพนักงานประเมนิถือว่าใบกํากบัภาษีไม่ถูกต้องเน่ืองจากชื่อและที่อยู่ของบรษิัทฯ ไม่ตรงตามที่จดทะเบยีน

ภาษมีลูค่าเพิม่ไว ้ดงันัน้บรษิทัฯจงึไม่สามารถนําภาษซีือ้ตามใบกาํกบัภาษมีาใชใ้นการคาํนวณภาษมีลูค่าเพิม่ได ้

ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าบทบญัญตัิตามประมวลรษัฎากรไม่ได้บญัญตัิชดัเจนว่าชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อสนิค้าหรือผู้รบับริการ

จะตอ้งตรงกบัรายการทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ไว ้นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดข้อใหห้น่วยงานทีอ่อกใบกํากบัภาษแีกไ้ขแลว้ 

แต่ผู้ออกใบกํากบัภาษีไม่แก้ไขให้ การที่ใบกํากบัภาษีระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯไม่ตรงตามรายการที่จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม่ไว ้กไ็ม่ทําใหเ้ขา้ใจผดิว่าเป็นผูป้ระกอบการรายอื่น จงึไม่ถอืว่าเป็นใบกํากบัภาษทีีไ่ม่ถูกตอ้งในส่วนทีเ่ป็น

สาระสาํคญั ภาษซีือ้จงึไม่ตอ้งหา้มในการนํามาคาํนวณภาษมีลูค่าเพิม่ 
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