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ให้ยึดทรพัยก์รณีหลีกเล่ียงภาษีอากร 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร  กรณีการหลกีเลีย่งการเสยีภาษีและ
ฉ้อโกงภาษตีามขอ้เสนอ Financial Action Task Force  (FATF) เสนอโดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

- ใหอ้ธบิดกีรมสรรพากรมอี านาจออกค าสัง่ใหย้ดึหรอือายดัทรพัยส์นิไวเ้ป็นการชัว่คราว เมื่อมหีลกัฐาน
อนัควรเชื่อว่าบุคคลใดกระท าความผดิฐานหลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่งภาษี ภาษีมูลค่าเพิม่ ขอ
คนืภาษอีากรอนัเป็นเทจ็ 
- หา้มผูใ้ดท าลาย ยา้ย ซ่อนเรน้ หรอืโอนไปใหแ้ก่บุคคลอื่นซึง่ทรพัยส์นิทีถู่กยดึหรอือายดั 
- ให้เจ้าพนักงานประเมนิมอี านาจเรยีกใหส้่งคนืภาษีอากรทีไ่ด้รบัคนืไป เมื่อมหีลกัฐานอนัควรเชื่อว่า
ผูใ้ดขอคนืภาษอีากรอนัเป็นเทจ็ มหีน้าทีร่วบรวมและจดัสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัส านกังาน ปปง. 
- ก าหนดให้ส านักงาน ปปง. จัดส่งบรรดาข้อมูลซึ่งได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิใหแ้ก่กรมสรรพากร 
- ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกบัการหลีกเลี่ยงการเสยีภาษีอากรหรือฉ้อโกงภาษีอากร ให้เป็นมูลฐาน
ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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ยกเว้นภาษีส าหรบัการโอนอสงัหาริมทรพัยใ์ห้บตุร 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการปรบัปรุงการยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองใน
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยไม่มคี่าตอบแทนใหแ้ก่บุตรชอบดว้ยกฎหมายซึง่ไม่รวมถงึบุตรบุญธรรมในสว่นทีไ่ม่เกนิ 
20 ลา้นบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษี  โดยใหค้ดิเฉพาะเงนิไดท้ีไ่ดร้บัมาตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2559 เป็นตน้ไป การปรบัปรุงกฎหมายนี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายภาษจีากการรบัมรดก 

 
มาตรการภาษีส าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ี 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ดงันี้ 

- ยกเวน้ภาษีเงนิไดใ้หแ้ก่ลูกหนี้ของสถาบนัการเงนิรวมถงึผูค้ ้าประกนัของลูกหนี้ส าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บั
จากการปลดหนี้ของสถาบนัการเงนิ ส าหรบัการปลดหนี้ทีไ่ดก้ระท าตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 
- ให้การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้
ดงักล่าวไดป้ลดหนี้ใหแ้ก่ลูกหนี้ทีไ่ดก้ระท าตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ไม่ต้องด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายหนี้สญูจากบญัชลีกูหนี้ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่186  

 

ยกเว้นภาษีส าหรบัส าหรบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห้รฐับาลต่างประเทศ 

คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบร่างพระราชกฤษฎกีาฯ ซึ่งยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์
ใหแ้ก่ผูม้เีงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่รฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ ส าหรบั
การโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรฐับาลต่างประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศทีไ่ดก้ระท าโดยมกีาร
สง่มอบและช าระราคาไปแลว้ แต่ยงัมไิดม้กีารจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเพราะทางราชการสัง่ระงบัไว้ 

  

ยกเว้นภาษีส าหรบัส าหรบัธรุกิจ Start – up 

พระราชกฤษฎกีาฯ  ฉบบัที ่602 ไดอ้อกมาเพื่อยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลใหแ้ก่ธุรกจิ Start up เป็นเวลา 5 
รอบระยะเวลาบญัช ีส าหรบับรษิทัทีม่เีขา้หลกัเกณฑด์งันี้ 

- จดทะเบยีนเป็นบรษิทัตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 
- ทุนช าระแลว้ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท และรายไดใ้นรอบบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท 
- มรีายไดจ้ากอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของรายไดท้ัง้หมด 

บรษิทัทีจ่ะไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษตีอ้งจดทะเบยีนต่อกรมสรรพากร และไดร้บัการรบัรองจากส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
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ลดอตัราภาษีเงินได้ส าหรบัธรุกิจ SME 

พระราชกฤษฎกีาฯ  ฉบบัที ่603 ไดอ้อกมาเพื่อลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลใหแ้ก่ธุรกจิ SME ซึง่มทีุนช าระ
แลว้ไม่เกนิ 5 ลา้นบาทและรายไดใ้นรอบบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาทดงันี้ 

ก าไรสุทธิ รอบบญัชี 2558 – 2559 รอบบญัชี 2560 เป็นต้นไป 

เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน  3
ลา้นบาท 

10% 
15% 

เกนิ 3 ลา้นบาท 20% 

 

ให้หกัค่าจ่ายซ้ือทรพัยสิ์นได้สองเท่า 

พระราชกฤษฎกีาฯ  ฉบบัที ่604 ไดอ้อกมาเพื่อใหห้กัรายจ่ายค่าซือ้ทรพัยส์นิไดส้องเท่าส าหรบัการค านวณ
ก าไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ตามหลกัเกณฑส์รุปไดด้งันี้ 

- เป็นรายจ่ายอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ท าให้ดีขึน้ส าหรบัทรพัย์สนิประเภท 
เครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้เครื่องตกแต่ง เฟอรน์ิเจอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ยานพาหนะ
ซึง่ไม่ใช่รถยนตน์ัง่หรอืรถยนตโ์ดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 10 คน ซึง่มไิดน้ าออกใหเ้ช่า และอาคารถาวร 

- ตอ้งจ่ายเงนิค่าซือ้ทรพัยส์นิตัง้แต่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
- ทรพัยส์นิอยู่ในสภาพรอ้มใชง้านไดภ้ายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
- ไม่เป็นทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัทรพัยส์นินัน้ตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัอื่น 
- ไม่เป็นทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน เวน้แต่เลอืก

ไม่ใชส้ทิธ ิ

 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที ่266 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงันี้ 

- ทรพัยส์นิประเภทอาคารตอ้งมกีารขออนุญาตก่อสรา้งหรอืดดัแปลงตัง้แต่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งหรอืดดัแปลงแลว้ 

- การหกัค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเท่าใหห้กัเฉลีย่เท่ากนัเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเนื่องกนั เวน้
แต่โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หห้กัเฉลีย่เท่ากนัเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเนื่องกนัและอาคารให้
หกัเฉลีย่เท่ากนัเป็นเวลา 20 รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเนื่องกนั 

- บรษิทัทีใ่ชส้ทิธติ้องจดัท ารายงานแสดงรายละเอยีดของทรพัยส์นิทีใ่ชส้ทิธ ิตามแบบทา้ยประกาศ และ
ทรพัยส์นิตอ้งมอียู่ในทะเบยีนทรพัยส์นิของบรษิทั 
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หมายเหต:ุ มต ิครม. วนัที ่31 พค 2559 ไดแ้กไ้ขหลกัเกณฑต์าม พรฏ 604 จากทีก่ าหนดใหบ้รษิทัต้องได้
เครื่องจกัรหรอือาคารถาวรนัน้มาและอยู่ในสภาพรอ้มใชก้ารไดต้ามประสงคภ์ายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
เป็น โดยไม่จ าเป็นต้องได้เครื่องจกัรหรอือาคารถาวรนัน้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์
ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทัง้นี้เน่ืองจากเครื่องจกัรขนาดใหญ่อาจตดิตัง้ไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ 
พรฏฯ 604 ก าหนด และการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารถาวรจ าเป็นต้องใชร้ะยะเวลานานพอสมควร
และหากเป็นอาคารถาวรขนาดใหญ่อาจก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที ่พรฏฯ 604 ก าหนดเช่นกนั 

 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัการให้เช่าทรพัยสิ์นแบบลีสซ่ิง 

ตามทีไ่ดม้คี าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ก าหนดใหห้กัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่ายในอตัรา 5% ส าหรบัการ
ให้เช่าทรัพย์สิน เว้นแต่กรณีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  นัน้ 
กรมสรรพากรไดอ้อกค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป.  259/2559 ยกเลกิการยกเวน้ดงักล่าว จงึมผีลใหก้ารจ่าย
ค่าเช่าทรพัยส์นิส าหรบัการใหเ้ช่าทรพัยส์นิแบบลสีซิง่ต้องหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่ายในอตัรา 5% ทัง้นี้ส าหรบั
การจ่ายเงนิไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2559 เป็นตน้ไป 
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