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ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่42) ไดอ้อกมาเพื่อลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากอตัรารอ้ยละ 

30 ของกําไรสุทธ ิให้จดัเกบ็ในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธเิป็นการถาวร ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงั

วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

ขยายระยะเวลาลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

ตามท่ีรัฐบาลได้ลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2556 ถึง 2558 มาแล้ว เน่ืองจากยงัมี

ความจําเป็นเพ่ือบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ จึงได้ออกพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่600 

เพ่ือขยายเวลาการลดอตัราภาษีสาํหรับปี 2559 ดงันี ้

เงินได้สทุธิ อตัราภาษี 

ไมเ่กิน 300,000 บาท 5% 

เกิน 300,000 บาท - 500,000 บาท 10% 

เกิน 500,000 บาท - 750,000 บาท 15% 

เกิน 750,000 บาท - 1,000,000 บาท 20% 

เกิน 1,000,000 บาท - 2,000,000 บาท 25% 

เกิน 2,000,000 บาท - 4,000,000 บาท 30% 

เกิน 4,000,000 บาท 35% 

 

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัภาษีมรดก 

รฐับาลไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงัและกฎกระทรวงเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัภาษมีรดกดงัน้ี 

ประกาศกระทรวงการคลงั กาํหนดใหเ้ลื่อนหรอืประกาศขยายกาํหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษกีารรบัมรดกหรอื

แจง้รายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

- กรณีผูเ้สยีภาษีขอขยายกําหนดเวลาเน่ืองจากไดร้บับาดเจบ็สาหสั ทุพพลภาพ หรอืป่วยเจบ็เกนิกว่า 20 วนัหรอืจน

ประกอบกรณียกจิตามปกตไิม่ไดเ้กนิกว่า 20 วนั หรอืกรณีผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษกีารรบัมรดก มไิดอ้ยู่ในประเทศไทย 

- กรณีมเีหตุอุทกภยั วาตภยั อคัคภียั ธรณีพบิตัิภยั หรอืภยัธรรมชาตอิื่นใดที่เกดิขึน้ในประเทศไทย เป็นเหตุจําเป็น

เป็นการทัว่ไป อธบิดกีรมสรรพากรจะประกาศขยายกาํหนดเวลาตามสมควรจนกว่าเหตุดงักล่าวจะสิน้ไป 

 

๖ 
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กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑเ์ป็นทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในประเทศไทยซึง่ตอ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก ดงัน้ี 

- อสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในประเทศไทย 

- หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

- เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลกัษณะอย่างเดียวกนัซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสทิธิเรียกถอนคืนหรือมีสทิธิ

เรยีกรอ้งจากสถาบนัการเงนิหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัเงนินัน้ไว ้

- ยานพาหนะทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

 

กฎกระทรวงกาํหนดการคาํนวณหามลูค่าของภาระการรอนสทิธใินมรดกทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย ์

- กรณีเจา้มรดกมไิดร้บัค่าตอบแทนจากภาระทีถู่กรอนสทิธนิัน้ ใหนํ้ามูลค่าของอสงัหารมิทรพัย ์คณูดว้ยอตัราส่วนลด

ตามจาํนวนปีทีผู่ไ้ดร้บัมรดกจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยน์ัน้นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัมรดก 

- กรณีเจา้มรดกไดร้บัค่าตอบแทนจากภาระทีถู่กรอนสทิธนิัน้ ใหนํ้าค่าตอบแทนทีพ่งึคํานวณไดคู้ณดว้ยอตัราส่วนลด

ตามทีก่าํหนด 

 

กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคาํนวณมลูค่าของทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก 

- การคํานวณมูลค่าของอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ตัง้อยู่ในต่างประเทศใหถ้อืราคาประเมนิทุนทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ

เรยีกจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามกฎหมายของประเทศนัน้ กรณีอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มรีาคาประเมนิใหใ้ชร้าคาที่

รบัรองโดยหน่วยงานหรอืองคก์รทีไ่ด้รบัการรบัรองหรอืความเหน็ชอบใหเ้ป็นผูม้สีทิธปิระเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย ์

หากไม่มรีาคาทัง้สองกรณีใหใ้ชร้าคาตลาดในวนัทีไ่ดร้บัมรดก 

- การคํานวณมลูค่าหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหถ้อืมลูค่าหุน้เท่ากบัมลูค่าทาง

บญัชใีนรอบระยะเวลาบญัชก่ีอนรอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดร้บักรรมสทิธิใ์นหุน้ 

- หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ของ

ต่างประเทศ ใหถ้อืเอาราคาหรอืมูลค่าทีส่งูกว่าระหว่างมูลค่าทางบญัชใีนรอบระยะเวลาบญัชก่ีอนรอบระยะเวลาบญัชี

ทีไ่ดร้บักรรมสทิธิใ์นหุน้กบัราคาหุน้ของบรษิทัในเวลาสิน้สดุเวลาทาํการของตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัทีไ่ดร้บัมรดก 

- การคํานวณมูลค่าตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงนิ หุน้กู ้กรณีทีม่กีารจําหน่ายครัง้แรกตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน ใหใ้ชร้าคาที่

จาํหน่ายครัง้แรก กรณีทีม่กีารจาํหน่ายครัง้แรกไม่ตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน ใหใ้ชร้าคาไถ่ถอน 

- การคํานวณมูลค่ายานพาหนะที่มีหลกัฐานทางทะเบียน มูลค่าของรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ใหใ้ชร้าคาประเมนิราคารถทีก่รมการขนส่งทางบกกําหนด โดยใหค้ํานวณมลูค่าตามราคาเฉลีย่ระหว่าง

ราคาประเมนิสงูสดุและราคาประเมนิตํ่าสุดของราคาประเมนิรถนัน้ ในกรณีไม่มมีูลค่าตามราคาประเมนิ ใหใ้ชร้าคา

ประเมนิทีป่ระเมนิโดยบุคคลหรอืหน่วยงานที่เป็นสมาชกิขององคก์รวชิาชพีเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรพัย์สนินัน้ 

สําหรบัมูลค่าของรถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ให้ใช้ราคาประเมนิทีป่ระเมนิโดยบุคคล

หรอืหน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์รวชิาชพีของประเทศนัน้ ๆ เกีย่วกบัการประเมนิราคาทรพัยส์นินัน้ 

- การประเมนิมูลค่าของเรอืหรือเครื่องบิน ให้ใช้ราคาประเมนิที่ประเมนิโดยบุคคลหรอืหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ

องคก์รวชิาชพีของประเทศนัน้ ๆ เกีย่วกบัการประเมนิราคาทรพัยส์นินัน้ 

- การคํานวณมูลค่าของเงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสทิธิ

เรยีกรอ้งจากสถาบนัการเงนิหรอืบุคคลที่ได้รบัเงนินัน้ไว ้ใหถ้อืเอาตามมูลค่าของเงนิฝากหรอืเงนิอื่นใดทีม่ลีกัษณะ

ทาํนองเดยีวกนัรวมทัง้ดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์อื่นใดทีจ่ะไดร้บัจากเงนิดงักล่าวในวนัทีไ่ดร้บัมรดกนัน้ 
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มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมกีฬา 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 596 ได้ออกมาสนับสนุนการกีฬาโดยให้ผู้บริจาคเงินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการกฬีาจงัหวดั สมาคมกฬีาฯ หรอืกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิใหห้กัค่าใชจ้่ายไดด้งัน้ี 

- กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้หกัค่าลดหย่อนได้สองเท่าของเงินบริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อเพื่อ

สนับสนุนการศกึษาตามโครงการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ต้องไม่เกนิ 10% ของเงนิไดห้ลงัจาก

หกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ 

- กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลบรจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิใหห้กัรายจ่ายไดส้องเท่า แต่เมื่อรวมกบัเงนิบรจิาคอื่น

บางกรณีแลว้ต้องไม่เกนิ 10% ของกําไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรอืเพื่อการสาธารณประโยชน์ 

และรายจ่ายเพื่อการศกึษาหรอืเพื่อการกฬีา ตามมาตรา 65 ตร ี(3) แห่งประมวลรษัฎากร 

ทัง้น้ีเฉพาะการบรจิาคตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

ให้หกัค่าลดหย่อนซ้ืออสงัหาริมทรพัย ์

กฎกระทรวง ฉบบัที ่313 ไดอ้อกมาเพื่อใหห้กัค่าลดหย่อนในการคาํนวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาในจาํนวนเท่ากบั 20% 

ของค่าซือ้อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นอาคารพรอ้มทีด่นิหรอืหอ้งชุดในอาคารชุด ทีม่มีูลค่าไม่เกนิสามลา้นบาท โดยใหเ้ป็นเงนิ

ไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดเ้ป็นเวลาหา้ปีภาษต่ีอเน่ืองกนั นับแต่ปีภาษทีีม่กีารจด

ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเป็นจํานวนเท่า ๆ กนัในแต่ละปีภาษีตัง้แต่ปีภาษีที่มี

การจ่ายค่าซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตน้ไป ทัง้น้ี 

- ผูม้เีงนิไดต้อ้งจ่ายค่าซือ้และและมกีารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างวนัที ่13 ตุลาคม 2558 ถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และต้องไม่เคยมกีรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นอาคารพรอ้มทีด่นิหรอืหอ้งชุดในอาคาร

ชุดมาก่อน 

- ผู้มเีงนิได้ต้องมชีื่อเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยท์ี่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าหา้ปีนับแต่วนัทีจ่ด

ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์แต่ไม่รวมถงึกรณีผูม้เีงนิไดถ้งึแก่ความตายหรอืกรณีอสงัหารมิทรพัยน์ัน้

สิน้สภาพไปทัง้หมด 

 

หลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนตามพระราชกาํหนดฯ 

ตามที่ได้มพีระราชกําหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏบิตัิการเกี่ยวกบัภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร ซึ่งกําหนดให้
บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลจดแจง้กบักรมสรรพากรเพื่อไดร้บัการยกเวน้การตรวจสอบภาษีอากร นัน้ ไดม้ปีระกาศ
กรมสรรพากร กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดแจง้ดงัน้ี 
- บรษิทัฯ ทีจ่ะจดแจง้ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากกาํไรสทุธ ิและมเีงนิไดใ้นรอบระเวลาบญัชสีาํหรบัสบิสองเดอืนที่

ผ่านมาไม่เกนิ 500 ลา้นบาท 
- ใหจ้ดแจง้ทางอนิเตอรเ์น็ต และถอืว่าจดแจง้เมื่อกรมสรรพากรตอบรบัแลว้ 
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