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ประกาศใช้กฎหมายภาษีการรบัมรดกและภาษีการให้ 

กฎหมายภาษกีารรบัมรดกและภาษกีารใหไ้ดอ้อกประกาศใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 2558 สาระสาํคญัดงัน้ี 

- พระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก 

ใหจ้ดัเกบ็ภาษีการรบัมรดกจากผูร้บัมรดกสําหรบัมูลค่ามรดกส่วนที่เกนิ 100 ลา้นบาทในอตัรา 5% กรณีผูร้บัมรดก

เป็นบุพการหีรอืผูส้บืสนัดาน และอตัรารอ้ยละ 10 ในกรณีอื่นๆ โดยคํานวณจากมูลค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นมรดกหกัด้วย

หน้ีสนิตกทอดจากการรบัมรดก โดยทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษกีารรบัมรดกไดแ้ก่อสงัหารมิทรพัย ์หลกัทรพัย ์เงนิฝาก 

ยานพาหนะทีม่หีลกัฐานทางทะเบยีน และทรพัยส์นิทางการเงนิทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 

- พระราชบญัญตัแิกไ้ขประมวลรษัฎากร ฉบบัที ่40 

ให้จดัเกบ็ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากเงนิได้การไดร้บัทรพัยส์นิเฉพาะส่วนทีเ่กนิ 20 ล้านบาทกรณีการไดร้บัจาก

บุพการ ีผูส้บืสนัดานหรอืคู่สมรส และส่วนทีเ่กนิ 10 ลา้นบาทสาํหรบัการไดร้บัจากบุคคลอื่น โดยใหผู้โ้อนหกัภาษเีงนิ

ไดใ้นอตัรา 5% และเมื่อสิน้ปีภาษผีูร้บัการใหส้ามารถเลอืกนํามารวมคาํนวณภาษเีงนิไดก้บัเงนิไดอ้ื่นๆได ้ 

กฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้180 วนันบัแต่วนัที ่5 สงิหาคม 2558 
 

การต่ออายุการลดอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิเห็นชอบมาตรการขยายเวลาการลดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อไปอีก 1 ปีตามร่างพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิของโลกที่ชะลอตวั ส่งผลให้ระบบเศรษฐกจิของ

ประเทศชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง การปรบัเพิม่อตัราภาษมีลูค่าเพิม่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนและการบรโิภคในประเทศที่

อยู่ในภาวะหดตวั โดยใหจ้ดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัรา 7% สาํหรบัการขายสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอืการนําเขา้ทุกกรณี 

ซึง่ความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559  

 

การแก้ไขกฎหมายภาษีศลุกากร 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการร่างพระราชบญัญตัศิุลกากร ซึง่เสนอโดยกระทรวงการคลงัเพื่อเป็นการรวบรวม

พระราชบญัญตัศิุลกากรเป็นฉบบัเดยีว โดยมสีาระสาํคญัในการแกไ้ขเพิม่เตมิดงัต่อไปน้ี 

แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัวิ่าดว้ยอตัราโทษและเจตนาในการกระทาํความผดิกฎหมายศุลกากร เช่น ความผดิฐานหลกีเลีย่ง

อากร แก้ไขอตัราโทษเป็นปรบักึ่งหน่ึง แต่ไม่เกนิ 4 เท่าของอากรทีห่ลกีเลี่ยง หรอืจําคุกไม่เกนิ 10 ปี หรอืทัง้จําทัง้ปรบั 

โดยตอ้งมเีจตนาจงึจะเป็นความผดิ สว่นความผดิฐานหลกีเลีย่งขอ้หา้มขอ้จาํกดันัน้ ใหม้โีทษตามกฎหมายแม่บททีก่าํหนด

ขอ้หา้มและขอ้จาํกดันัน้มาใช ้หรอืจาํคุกตัง้แต่ 3 เดอืน - 10 ปี หรอื ทัง้จาํทัง้ปรบั   
 การกาํหนดระยะเวลาการตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อยภายในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนันําเขา้หรอืสง่ออก   

 กรณีจ่ายอากรไม่ครบถว้นและตอ้งเรยีกเกบ็เงนิเพิม่ กาํหนดใหม้เีพดานการจ่ายเงนิเพิม่ไมเ่กนิอากรทีต่อ้งชาํระ 

 ขยายระยะเวลาการขอคนือากรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี 

๖ 
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แก้ไขหลกัเกณฑก์ารหกัค่าลดหย่อนของ LTF และ RMF 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที ่257-259 ไดอ้อกมาเพื่อแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารหกัค่าลดหย่อนสาํหรบัค่าซือ้หน่วยลง 

ทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี สาํหรบัการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคล

ธรรมดาซึง่เดมิกาํหนดใหห้กัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัในปีภาษนีัน้ แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท ตาม

หลกัเกณฑ์ใหม่ให้หกัได้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิได้พงึประเมนิที่ได้รบัซึ่งต้องเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาปีภาษีนัน้ 

ทัง้น้ีเฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิ 500,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีัน้ ดงันัน้การคํานวณค่าซือ้หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์หม่ ผูเ้สยี

ภาษไีม่สามารถนําเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดามาเป็นฐานในการคาํนวณค่าลดหย่อนได ้

 

กฎหมายใหม่สาํหรบัการเกบ็ภาษีจากโรงเรียนกวดวิชา 

ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัติามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัเพื่อจดัเกบ็ภาษีจากโรงเรยีนสอนกวดวชิาทีม่ลีกัษณะเป็น

การประกอบธุรกจิ รวมทัง้แกไ้ขสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่กีย่วกบัโรงเรยีนเอกชน ไดม้กีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งออกมาสรุปได้

ดงัน้ี  

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่588 : ยกเลกิการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธขิองและเงนิปันผลที่ไดร้บัจาก

กจิการโรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิาทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน  

 พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่589 : ยกเลกิการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัมลูนิธแิละสมาคมสาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจาก

กจิการโรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิาทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

     พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่590 : ส่งเสรมิกจิการโรงเรยีนเอกชนในระบบ โดยยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ แก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนเอกชน และผู้

บรจิาคทีโ่อนทีด่นิและอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่โรงเรยีนเอกชน ทัง้ในกรณีโอนทีด่นิและอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่โรงเรยีนเอกชน 

และในกรณีรบัโอนคนื เมื่อโรงเรยีนเลกิใชป้ระโยชน์ในดนิหรอือสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวหรอืเลกิกจิการ 

 กฎกระทรวง ฉบบัที ่307 : ยกเลกิการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดจ้ากกจิการโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ประเภทกวดวชิาทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน รวมทัง้ยกเลกิการยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบั

เงนิปันผลและเงนิส่วนแบ่งกําไรทีไ่ดร้บัจากบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่ประกอบกจิการโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ประเภทกวดวชิาทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

กฎกระทรวงดงักล่าว ยงัไดใ้หก้ารยกเว้นภาษีเงินได้ท่ีได้รับจากกองทนุสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรียนเอกชน เมื่อ

ผูอ้ํานวยการ ผูบ้รหิาร ครู หรอืบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรอื

ตาย 

 

การเฉล่ียค่าเช่ารบัล่วงหน้าสาํหรบัการคาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงัเรื่อง การเสยีภาษีเงนิไดข้องผูม้เีงนิไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั

เงนิกนิเปล่า  หรอืค่าแห่งอาคารหรอืโรงเรอืนทีไ่ดร้บักรรมสทิธิ ์ซึง่ตามหลกัเกณฑเ์ดมิผูม้เีงนิไดจ้ะต้องนําเงนิกนิเปล่าหรอื

ค่าแห่งอาคารหรอืโรงเรอืนทีไ่ด้รบักรรมสทิธิม์าเฉลี่ยตามอายุสญัญาเช่าและชําระภาษีเงนิได้ในปีที่ได้รบัเงนิได้ หากไม่

ชาํระภาษเีงนิไดใ้นปีทีไ่ดร้บัเงนิไดก้จ็ะเสยีสทิธใินการเฉลีย่เงนิได ้ตามประกาศฉบบัใหม่ไดผ้่อนปรนใหผู้ม้เีงนิไดส้ามารถ

ยื่นรายการเงนิได ้และชาํระภาษเีงนิไดจ้ากเงนิกนิเปล่าทีเ่ฉลีย่เป็นรายปีตามจาํนวนปีของอายุการเช่าเมื่อพน้กาํหนดเดอืน

มนีาคมของปีถดัจากปีทีไ่ดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิแลว้ ผูม้เีงนิไดย้งัคงสามารถเฉลีย่เงนิกนิเปล่าเป็นรายปีตามจานวนปีของ 

อายุการเช่า และชาํระภาษเีงนิไดจ้ากเงนิกนิเปล่าทีเ่ฉลีย่ได ้แต่ตอ้งเสยีเงนิเพิม่  

นอกจากน้ีกรมสรรพากรไดอ้อกคําสัง่กรมสรรพากรที ่ป. 151/2558 เพื่อกําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัภาษีเงนิได้กรณีเงนิ

กนิเปล่า ทัง้ในเรื่องเกีย่วกบัระยะเวลาและวธิกีารทางภาษเีกีย่วกบัเงนิกนิเปล่า   
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