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กฎหมายส่งเสริ มการลงทุนฉบับใหม่
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2560 ได้ออกมาเมื่อ 24 มกราคม 2560 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
- ยกเลิกกิจการทีส่ ง่ เสริมสําหรับกิจการผลิตเพื่อส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การ
ทดสอบทีเ่ กีย่ วข้อง
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลไม่เกิน 13 ปี สําหรับกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง หรือกิจการ
วิจยั และพัฒนา
- กรณีทไ่ี ม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลอาจให้หกั เงินลงทุนในการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมไม่เกิน 70% ของเงินลงทุน
- การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมให้เป็ นไปตามประมวลรัษฎากร
- การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินปั นผล ให้ยกเว้นถ้าได้จา่ ยภายในหกเดือนนับแต่วนั พ้นระยะเวลาที่
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
- ยกเลิกการให้หกั รายจ่ายทางภาษีจาํ นวน 5% ของรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจากการส่งออก
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พ.ร.บ. การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศสํา หรับ อุต สาหกรรม
เป้ าหมาย
รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย พ.ศ. 2560 มาเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการทีป่ ระกอบ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
- กําหนดหลักเกณฑ์การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากรสําหรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน เช่น
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นเวลา 5 ปี ให้นําผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ไปหักจากกําไรได้ 5 ปี หลังพ้นกําหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล ยกเว้นภาษีเงินสําหรับเงินปั น
ผลทีไ่ ด้รบั จากกําไรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษี เป็ นต้น
- จัดตัง้ กองทุนเพื่อจ่ายเงินสนับสนุ นแก่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนสําหรับค่าใช้จ่ายลงทุน พัฒนาและ
วิจยั ส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน โดยกองทุนจะได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

มาตรการภาษี สาํ หรับเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จ
รัฐ บาลได้อ อกมาตรการภาษีให้แก่ ผู้ป ระกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจในจังหวัดนราธิวาส
ปั ตตานี ยะลา ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 627 : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่บริษทั ทีม่ สี ถานประกอบการอยู่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา) เป็ นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
 จัดตัง้ บริษท
ั ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2563
 ทุนจดทะเบียนทีช
่ ําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
 มีร ายได้จ ากอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ไม่ น้ อ ยกว่ า 80% ของรายได้ท ัง้ หมด โดยอุ ต สาหกรรม
เป้ าหมายได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมอาหารและการเกษตร ประหยัด พลัง งาน พลัง งานทดแทน
เทคโนโลยีชีว ภาพ การแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ท่ อ งเที่ย วและบริก าร วัส ดุ ก้า วหน้ า สิ่ง ทอ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ ยานยนต์และชิน้ ส่วน อิเล็กโทรนิกส์และซอฟแวร์ วิจยั และนวัตกรรม
- ประกาศอธิบดี ภาษีเงินได้ 284 : กิจการทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นต้องได้รบั การรับรองจาก สวทช. และยื่นคํา
ร้องภายใน 31 ธันวาคม 2564
- พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 628 :
 ลดอัต ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายเหลือ 3% ของเงินได้สําหรับเงินได้จ ากการจ้า ง
แรงงานของบริษทั ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (เฉพาะนราธิวาส ปั ตตานี ยะลา) สําหรับเงินได้ท่ี
ได้รบั ระหว่าง 27 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2563 ผูไ้ ด้รบั สิทธิต้องเป็ นเป็ นแรงงานฝี มอื หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีอ่ ธิบดีกาํ หนด ก่อนเข้าทํางานต้องมีภูมลิ าํ เนานอกเขตมาก่อน
 ให้บริษท
ั ทีไ่ ม่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายจริงสําหรับการ
ลงทุนเพื่อจัดตัง้ บริษทั ทีม่ สี ถานประกอบกิจการตัง้ อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษฯ หรือเพิม่ ทุนในบริษทั ที่
ตัง้ อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษฯ โดยต้องลงทุนระหว่าง 27 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2563 และ
ไม่ขายหรือโอนหุน้ ทีล่ งทุน เว้นแต่กรณีทมี เี หตุอนั สมควร
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มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการประกอบกิ จการในรูปของบริษทั
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 630 ได้ออกมาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาสําหรับการ
โอนกรรมสิทธิใน
์ อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ขายสินค้า กระทําตราสารให้แก่บริษัททีจ่ ดทะเบียน
จัดตัง้ ใหม่ระหว่าง 10 สิงหาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 โดยได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญของ
บริษทั นัน้
- ให้บริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ ใหม่ท่มี ที ุนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนํารายจ่ายจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ค่าทําบัญชีและค่าสอบบัญชี
มาหักเป็ นรายจ่ายได้ 2 เท่าเป็ นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดของผูถ้ อื
หุน้ เพื่อชําระค่าหุน้ ให้แก่บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 จาก
ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็ นร้อยละ 0.01

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิ จ SME
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 636 ได้ออกมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME โดยยกเว้นภาษีดงั นี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีให้แก่บริษัทที่ประกอบกิจการเงินร่วม
ลงทุนสําหรับเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากธุรกิจ SME ซึง่ ประกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมาย รวมทัง้ ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรจากการโอนหุน้ ในธุรกิจ SME ดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้บริษทั ต้องมีทุนชําระแล้ว
ไม่ ต่ํ า กว่ า 20 ล้า นบาทและจดทะเบีย นกับ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ทีป่ ระกอบ
กิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนซึ่งลงทุนใน SME ซึ่งประกอบอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย รวมทัง้ กําไรจากการโอนหุน้ ในบริษทั และโอนหน่วยทรัสต์ในทรัสต์ดงั กล่าว
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 637 ได้ออกมาเพื่อสนับสนุ นธุรกิจ SME โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ น
เวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้แก่บริษทั ทีป่ ระกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
- บริษัท จัด ตัง้ ระหว่า ง 1 มกราคม 2560 – 31ธัน วาคม 2560 และมีทุน จดทะเบียนที่ชํา ระแล้วในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการใน
รอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
- มีรายได้จากขายสินค้า/ให้บริการของอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ตามหลักเกณฑ์ท่ี สวทช. กําหนด โดย
อุตสาหกรรมเป้ าหมายได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน
เทคโนโลยีชวี ภาพ การแพทย์และสาธารณสุข ท่องเทีย่ วและบริการ วัสดุกา้ วหน้า สิง่ ทอ เครื่องนุ่ งห่ม
เครื่องประดับ ยานยนต์และชิน้ ส่วน อิเล็กโทรนิกส์และซอฟแวร์ วิจยั และนวัตกรรม
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 631 ได้ออกมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME โดยยกเว้นภาษีดงั นี้
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ให้บริษทั ทีไ่ ม่ใช่ SME (มีสนิ ทรัพย์ถาวรเกิน 200 ล้านบาทและจ้างแรงงานเกิน 200 คน) สามารถนํ า
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ทีเ่ ป็ น
SME (มีสนิ ทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน) มาหักรายจ่ายได้สอง
เท่ า เป็ น เวลา 3 รอบระยะเวลาบัญ ชีสํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี 2559 – 2561 สํา หรับ รายจ่ า ย
ดังต่อไปนี้
 ค่าธรรมเนียมคํ้าประกันสินเชื่อให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึง่ บริษท
ั SME
มีหน้าทีต่ อ้ งจ่าย
 เป็ นรายจ่ายเพื่อส่งเสริมการดําเนินกิจการทีส
่ ภาอุตสาหกรรม หรือสภาหอการค้าไทยได้ให้การ
รับรอง สําหรับรายการดังต่อไปนี้ : 1) การถ่ายทอดความรูด้ า้ นการบริหาร การตลาด การบัญชี 2)
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 3) การเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต 4) การส่งเสริม
การตลาด
การหักรายจ่ายดังกล่าวเมื่อรวมกับรายจ่ายเงินบริจาคอื่นแล้วไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะ

มาตรการภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 632 ได้ออกมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิน่ ดังนี้
- ให้บริษทั หักรายจ่ายได้สองเท่าเป็ นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559
– 2561 แต่ เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการกุ ศ ล
สาธารณะ โดยต้องเป็ นรายจ่ายที่จ่ายไปในโครงการท้องถิ่นสําหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วในชนบท ได้แก่
 ระบบไฟฟ้ า นํ้าประปา ถนนหรือทางพิเศษ ระบบโทรคมนาคม
 พลังงานทางเลือก การบริหารจัดการนํ้า การป้ องกันภัยธรรมชาติ
 พัฒนาปรับปรุงอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน แหล่งท่องเทีย
่ว
- ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิติบุ คคล ภาษีมูล ค่ าเพิ่ม ภาษีธุ ร กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สํา หรับ การโอน
ทรัพ ย์ส ิน การขายสิน ค้า โดยไม่ มีค่ า ตอบแทน กระทํ า ตราสาร อัน เนื่ อ งมาจากการการลงทุ น ใน
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและปรับปรุงแห่งท่องเที่ยวในชนบท ซึ่งโอนให้แก่ส่วนราชการ องค์การ
ปกครองท้องถิน่ โดยผูโ้ อนต้องไม่นําต้นทุนทรัพย์สนิ หรือสินค้ามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษี
เงินได้ สําหรับการโอนกรรมสิทธิ ์ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561

มาตรการภาษี สาํ หรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 635 ได้ออกมาเพื่อส่งเสริมการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ น
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สําหรับการแปลงสภาพระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31
ธันวาคม 2560 ดังนี้
- ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้บุ ค คลธรรมดาและภาษีเ งิน ได้นิ ติบุค คล ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ นรวม
อสังหาริมทรัพย์สําหรับเงินได้ท่เี กิดจากการแปลงหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เ ป็ น
ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
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ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สาํ หรับ
การแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
ตามทีร่ ฐั บาลได้มนี โยบายส่งเสริมให้ธุรกิจลงทุนในทรัพย์สนิ โดยให้หกั รายจ่ายได้อกี หนึ่งเท่านอกจากการ
หักค่าเสื่อมราคาตามปกติ ซึง่ มาตรการดังกล่าวได้สน้ิ สุดในปี 2559 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ขยายเวลาการ
ส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวออกไปโดยให้บริษัทหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ในการคํานวณกําไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้เพิม่ อีก 0.5 เท่า ของรายจ่ายทีจ่ ่ายจริง นอกเหนือจากการค่าสึกหรอ
และค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ ตามปกติ ทัง้ นี้ ต้องจ่ายเงินเพื่อซือ้ ทรัพย์สนิ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าํ หนด

การบริ จาคเงิ นเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 638 ได้ออกมาเพื่อสนับสนุ นการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่
เกิดขึน้ ในประเทศไทย สําหรับการบริจาคระหว่าง 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
- การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้หกั รายจ่ายเงินบริจาคได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมเงินบริจาคอื่นต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สทุ ธิ
- การเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ให้หกั รายจ่ายสําหรับการบริจาคทีเ่ ป็ นเงินหรือทรัพย์สนิ ได้ 1.5 เท่าของการบริจาค แต่เมื่อรวมรายจ่าย
บริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะและสาธารณประโยชน์อ่นื ต้องไม่เกิน 2% ของกําไรสุทธิ
ทัง้ นี้ต้องเป็ นการบริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การสถานสาธารณกุศล หรือเป็ นรายจ่ายการกุศลและ
สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) หรือบริจาคให้ตวั แทนรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 527

อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ แก้ไขใหม่ เริ่ มใช้ปี 2560
อนุสญ
ั ญาภาษีเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ทแ่ี ก้ไขใหม่เริม่ มีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 แทนทีอ่ นุสญ
ั ญาเดิมทีใ่ ช้มาตัง้ แต่ปี 2519 โดยมีสาระสําคัญทีแ่ ก้ไขดังนี้
- การนับระยะเวลาสถานประกอบการถาวรประเภททีต่ งั ้ อาคารหรือการก่อสร้างขยายจาก 6 เดือนเป็ น
12 เดือน
- กําหนดสถานประกอบการถาวรประเภทการให้บริการในระยะเวลา 183 วันในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- แก้ไขอัตราภาษีสาํ หรับดอกเบีย้ กรณีสนิ เชื่อการขายจาก 25% เป็ น 10%
- แก้ไขอัตราการจัดเก็บภาษีสาํ หรับค่าสิทธิจาก 15% เป็ น อัตรา 5%, 8% และ 10% ตามค่าสิทธิแต่ละ
ประเภท
- กําไรจากการขายทรัพย์สนิ ให้รวมถึงกรณีการขายหุน้ ในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่
รวมถึงหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
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การเก็บ ภาษีเ งิน ได้ของนักแสดงสาธารณะให้ร วมถึง เงินได้ข องบุ คคลอื่น ซึ่งเกิด จากกิจกรรมของ
นักแสดงสาธารณะ
- เพิม่ คํานิยามของกิจการขนส่งระหว่างประเทศให้รวมถึงการเช่าเรือและตูค้ อนเทนเนอร์
นอกจากนี้ยงั มีอนุ สญ
ั ญาภาษีเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียทีแ่ ก้ไข
ใหม่ซง่ึ เริม่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เช่นกัน

การออกใบกํากับภาษี สาํ หรับการขายสิ นค้าหรือให้ บริ การหลายครัง้ ในหนึ่ งวัน
คําสังกรมสรรพากรที
่
่ ป. 155/2560 ได้ออกมาเพื่อผ่อนผันการออกใบกํากับภาษีซ่งึ ตามกฎหมายจะต้อง
จัดทําทุกครัง้ ที่ความรับผิดที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ เกิดขึน้ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถ
จัดทําใบกํากับภาษีรวมเพียงครัง้ เดียวกรณีการขายสินค้า/ให้บริการสําหรับการขายสินค้า/ให้บริการชนิด
และประเภทเดียวกันให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าหรือผูร้ บั บริการรายใดเป็ นจํานวนหลายครัง้ ในหนึ่งวันทําการ

การยกเว้นภาษี มรดก
กฎกระทรวงออกตาม พระราชบัญญัตภิ าษีการรับมรดก ได้ยกเว้นภาษีมรดกให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังนี้
- บุคคลซึง่ ได้รบั เงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พระบรมวงศานุวงศ์
- หน่วยงานต่างๆ
 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
 วัด มัสยิด สภากาชาดไทย มูลนิธส
ิ มาคมทีก่ ระทรวงการคลังประกาศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 องค์การสหประชาชาติ สถานทูต

ยกเว้นภาษี สาํ หรับนักกีฬาสมัครเล่น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 325 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ท่นี ักกีฬาและผู้
ฝึ กสอนกีฬาที่ได้รบั รางวัลเนื่องจากการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ เฉพาะส่วนที่เกิน 10 ล้าน
บาท ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมสรรพากรกําหนด
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