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กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบบัใหม่ 

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2560 ไดอ้อกมาเมื่อ 24 มกราคม 2560 โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี 

- ยกเลกิกจิการทีส่ง่เสรมิสาํหรบักจิการผลติเพื่อสง่ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 

- ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมินําเขา้มาเพื่อใชใ้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้การ

ทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไม่เกนิ 13 ปี สาํหรบักจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงู หรอืกจิการ

วจิยัและพฒันา 

- กรณีทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลอาจใหห้กัเงนิลงทุนในการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิไม่เกนิ 70% ของเงนิลงทุน 

- การคาํนวณกาํไรสทุธแิละขาดทนุสทุธขิองผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ป็นไปตามประมวลรษัฎากร 

- การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิปันผล ใหย้กเวน้ถา้ไดจ้า่ยภายในหกเดอืนนบัแต่วนัพน้ระยะเวลาที่

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้

- ยกเลกิการใหห้กัรายจ่ายทางภาษจีาํนวน 5% ของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนจากการสง่ออก  
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พ.ร.บ. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสําหรบัอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 

รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัิการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสําหรบัอุตสาหกรรม

เป้าหมาย พ.ศ. 2560 มาเมื่อ 13 กุมภาพนัธ ์2560 เพื่อใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนสําหรบักจิการทีป่ระกอบ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี 

- กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรสาํหรบักจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน เช่น 

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 5 ปี ใหนํ้าผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ระหว่างยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล

ไปหกัจากกาํไรได ้5 ปี หลงัพน้กาํหนดเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ยกเวน้ภาษเีงนิสาํหรบัเงนิปัน

ผลทีไ่ดร้บัจากกาํไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ีเป็นตน้ 

- จดัตัง้กองทุนเพื่อจ่ายเงนิสนับสนุนแก่ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนสาํหรบัค่าใชจ้่ายลงทุน พฒันาและ

วจิยั สง่เสรมินวตักรรม พฒันาบุคลากรเฉพาะดา้น โดยกองทุนจะไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากรฐับาล 

 

มาตรการภาษีสาํหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 

รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในจงัหวัดนราธิวาส 

ปัตตานี ยะลา ดงัน้ี 

- พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่627 : ยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้ก่บรษิทัทีม่สีถานประกอบการอยู่ใน

เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชี ตาม

หลกัเกณฑด์งัน้ี 

 จดัตัง้บรษิทัตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2563 

 ทุนจดทะเบยีนทีช่ําระแล้วในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ล้านบาท และมรีายได้

จากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท 

 มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทัง้หมด โดยอุตสาหกรรม

เป้าหมายได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน 

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์และสาธารณสุข ท่องเที่ยวและบริการ วัสดุก้าวหน้า สิ่งทอ 

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดบั ยานยนตแ์ละชิน้สว่น อเิลก็โทรนิกสแ์ละซอฟแวร ์วจิยัและนวตักรรม 

- ประกาศอธบิด ีภาษีเงนิได ้284 : กจิการทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ต้องไดร้บัการรบัรองจาก สวทช. และยื่นคํา

รอ้งภายใน 31 ธนัวาคม 2564   

- พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่628 : 

 ลดอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่ายเหลอื 3% ของเงนิได้สําหรบัเงนิได้จากการจ้าง

แรงงานของบรษิทัในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ (เฉพาะนราธวิาส ปัตตานี ยะลา) สาํหรบัเงนิไดท้ี่

ไดร้บัระหว่าง 27 กนัยายน 2559 – 31 ธนัวาคม 2563 ผูไ้ดร้บัสทิธติ้องเป็นเป็นแรงงานฝีมอืหรอื

ผูเ้ชีย่วชาญทีอ่ธบิดกีาํหนด ก่อนเขา้ทาํงานตอ้งมภีูมลิาํเนานอกเขตมาก่อน 

 ใหบ้รษิทัทีไ่ม่อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิหกัค่าใชจ้่ายไดส้องเท่าของรายจ่ายจรงิสาํหรบัการ

ลงทุนเพื่อจดัตัง้บรษิทัทีม่สีถานประกอบกจิการตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษฯ หรอืเพิม่ทุนในบรษิทัที่

ตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษฯ โดยต้องลงทุนระหว่าง 27 กนัยายน 2559 – 31 ธนัวาคม 2563 และ

ไม่ขายหรอืโอนหุน้ทีล่งทุน เวน้แต่กรณีทมีเีหตุอนัสมควร 
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มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการประกอบกิจการในรปูของบริษทั 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่630 ไดอ้อกมาเพื่อส่งเสรมิใหบุ้คคลธรรมดาประกอบธุรกจิในรูปของนิติบุคคล 

ดงัน้ี  
- ยกเวน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาสาํหรบัการ

โอนกรรมสทิธิใ์น อสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ ขายสนิค้า กระทําตราสารใหแ้ก่บรษิัททีจ่ดทะเบยีน

จดัตัง้ใหม่ระหว่าง 10 สงิหาคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2560 โดยได้รบัค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัของ

บรษิทันัน้ 

- ให้บริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ที่มทีุนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสนิค้าและการ

ใหบ้รกิารไม่เกนิ 30 ลา้นบาท สามารถนํารายจ่ายจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ค่าทาํบญัชแีละค่าสอบบญัช ี

มาหกัเป็นรายจ่ายได ้2 เท่าเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัช ี 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

- ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมสาํหรบัการโอนอสงัหารมิทรพัยแ์ละหอ้งชุดของผูถ้อื

หุน้เพื่อชาํระค่าหุน้ใหแ้ก่บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมต่ัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2560 จาก

รอ้ยละ 2 ของราคาประเมนิทุนทรพัย ์เป็นรอ้ยละ 0.01 

 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนธรุกิจ SME 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่636 ไดอ้อกมาเพื่อสนบัสนุนธุรกจิ SME โดยยกเวน้ภาษดีงัน้ี 

- ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบญัชใีห้แก่บรษิัทที่ประกอบกจิการเงินร่วม

ลงทุนสาํหรบัเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากธุรกจิ SME ซึง่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทัง้ยกเวน้ภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรจากการโอนหุน้ในธุรกจิ SME ดงักล่าวดว้ย ทัง้น้ีบรษิทัตอ้งมทีุนชาํระแลว้

ไม่ตํ่ ากว่า 20 ล้านบาทและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากบรษิทัทีป่ระกอบ

กจิการเงนิร่วมลงทุนและทรสัต์เพื่อกจิการเงนิร่วมลงทุนซึ่งลงทุนใน SME ซึ่งประกอบอุตสาหกรรม

เป้าหมาย รวมทัง้กาํไรจากการโอนหุน้ในบรษิทัและโอนหน่วยทรสัตใ์นทรสัตด์งักล่าว 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 637 ได้ออกมาเพื่อสนับสนุนธุรกจิ SME โดยยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลเป็น

เวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชนีับแต่ไดร้บัอนุมตัใิหแ้ก่บรษิทัทีป่ระกอบกจิการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตาม

หลกัเกณฑด์งัน้ี 

- บริษัทจดัตัง้ระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 31ธันวาคม 2560 และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วในวนั

สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารใน

รอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท 

- มรีายได้จากขายสนิคา้/ใหบ้รกิารของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามหลกัเกณฑ์ที ่สวทช. กําหนด โดย

อุตสาหกรรมเป้าหมายไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ประหยดัพลงังาน พลงังานทดแทน 

เทคโนโลยชีวีภาพ การแพทยแ์ละสาธารณสุข ท่องเทีย่วและบรกิาร วสัดุกา้วหน้า สิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม 

เครื่องประดบั ยานยนตแ์ละชิน้สว่น อเิลก็โทรนิกสแ์ละซอฟแวร ์วจิยัและนวตักรรม 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่631 ไดอ้อกมาเพื่อสนบัสนุนธุรกจิ SME โดยยกเวน้ภาษดีงัน้ี 
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- ใหบ้รษิทัทีไ่ม่ใช่ SME (มสีนิทรพัยถ์าวรเกนิ 200 ลา้นบาทและจา้งแรงงานเกนิ 200 คน) สามารถนํา

ค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสรมิการดําเนินธุรกจิเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัทีเ่ป็น 

SME (มสีนิทรพัย์ถาวรไม่เกนิ 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกนิ 200 คน) มาหกัรายจ่ายไดส้อง

เท่า เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 – 2561 สําหรับรายจ่าย

ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมคํ้าประกนัสนิเชื่อใหแ้ก่บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึง่บรษิทั SME 

มหีน้าทีต่อ้งจ่าย 

 เป็นรายจ่ายเพื่อส่งเสรมิการดําเนินกจิการทีส่ภาอุตสาหกรรม หรอืสภาหอการคา้ไทยได้ใหก้าร

รบัรอง สาํหรบัรายการดงัต่อไปน้ี : 1) การถ่ายทอดความรูด้า้นการบรหิาร การตลาด การบญัช ี2) 

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 3) การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ 4) การสง่เสรมิ

การตลาด 

การหกัรายจ่ายดงักล่าวเมื่อรวมกบัรายจ่ายเงนิบรจิาคอื่นแล้วไม่เกนิ 10% ของกําไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่าย

เพื่อการกุศลสาธารณะ   

 

มาตรการภาษีเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่632 ไดอ้อกมาเพื่อสง่เสรมิการพฒันาทอ้งถิน่ดงัน้ี 

- ใหบ้รษิทัหกัรายจ่ายไดส้องเท่าเป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัช ีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2559 

– 2561 แต่เมื่อรวมกบัเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายการกุศล

สาธารณะ โดยต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปในโครงการท้องถิ่นสําหรบัการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาและปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่วในชนบท ไดแ้ก่ 

 ระบบไฟฟ้า น้ําประปา ถนนหรอืทางพเิศษ ระบบโทรคมนาคม 

 พลงังานทางเลอืก การบรหิารจดัการน้ํา การป้องกนัภยัธรรมชาต ิ

 พฒันาปรบัปรุงอุทยานแห่งชาต ิโบราณสถาน แหล่งท่องเทีย่ว 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับการโอน

ทรัพย์สิน การขายสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน กระทําตราสาร อันเน่ืองมาจากการการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐาน พฒันาและปรบัปรุงแห่งท่องเที่ยวในชนบท ซึ่งโอนให้แก่ส่วนราชการ องค์การ

ปกครองทอ้งถิน่ โดยผูโ้อนตอ้งไม่นําตน้ทุนทรพัยส์นิหรอืสนิคา้มาหกัเป็นค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษี

เงนิได ้สาํหรบัการโอนกรรมสทิธิ ์ตัง้แต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2561 

 

มาตรการภาษีสาํหรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 635 ได้ออกมาเพื่อส่งเสรมิการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เป็น

กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ สําหรบัการแปลงสภาพระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 – 31 

ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย์สําหรบัเงินได้ที่เกิดจากการแปลงหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์เป็น

ใบทรสัตใ์นกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์สาํหรบั

การแปลงสภาพเป็นกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

ขยายเวลามาตรการภาษีเพ่ือการลงทุนในทรพัยสิ์น  

ตามทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายส่งเสรมิใหธุ้รกจิลงทุนในทรพัยส์นิโดยใหห้กัรายจ่ายไดอ้กีหน่ึงเท่านอกจากการ

หกัค่าเสื่อมราคาตามปกต ิซึง่มาตรการดงักล่าวไดส้ิน้สุดในปี 2559 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหข้ยายเวลาการ

ส่งเสรมิการลงทุนดงักล่าวออกไปโดยใหบ้รษิัทหกัรายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิในการคํานวณกําไร

สุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลได้เพิม่อกี 0.5 เท่า ของรายจ่ายทีจ่่ายจรงิ นอกเหนือจากการค่าสกึหรอ

และค่าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิตามปกต ิทัง้น้ี ตอ้งจ่ายเงนิเพื่อซือ้ทรพัยส์นิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่าํหนด  

 

การบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั  

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 638 ได้ออกมาเพื่อสนับสนุนการบรจิาคเงนิเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัที่

เกดิขึน้ในประเทศไทย สาํหรบัการบรจิาคระหว่าง 1 มกราคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

- การเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

ใหห้กัรายจ่ายเงนิบรจิาคได ้1.5 เท่า แต่เมื่อรวมเงนิบรจิาคอื่นตอ้งไม่เกนิ 10% ของเงนิไดส้ทุธ ิ

- การเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

ใหห้กัรายจ่ายสาํหรบัการบรจิาคทีเ่ป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิได ้1.5 เท่าของการบรจิาค แต่เมื่อรวมรายจ่าย

บรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะและสาธารณประโยชน์อื่นตอ้งไม่เกนิ 2% ของกาํไรสทุธ ิ

ทัง้น้ีต้องเป็นการบริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การสถานสาธารณกุศล หรือเป็นรายจ่ายการกุศลและ

สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 65 ตรี (3) หรือบริจาคให้ตวัแทนรบับริจาคตามหลกัเกณฑ์ตามพระราช

กฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่527 

 

อนุสญัญาภาษีซ้อนฯ แก้ไขใหม่ เร่ิมใช้ปี 2560   

อนุสญัญาภาษเีพื่อการเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสงิคโปรท์ีแ่กไ้ขใหม่เริม่มผีลใช้

บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 แทนทีอ่นุสญัญาเดมิทีใ่ชม้าตัง้แต่ปี 2519 โดยมสีาระสาํคญัทีแ่กไ้ขดงัน้ี 

- การนับระยะเวลาสถานประกอบการถาวรประเภททีต่ัง้อาคารหรอืการก่อสรา้งขยายจาก 6 เดอืนเป็น 

12 เดอืน 

- กาํหนดสถานประกอบการถาวรประเภทการใหบ้รกิารในระยะเวลา 183 วนัในรอบระยะเวลา 12 เดอืน 

- แกไ้ขอตัราภาษสีาํหรบัดอกเบีย้ กรณีสนิเชื่อการขายจาก 25% เป็น 10% 

- แกไ้ขอตัราการจดัเกบ็ภาษีสาํหรบัค่าสทิธจิาก 15% เป็น อตัรา 5%, 8% และ 10% ตามค่าสทิธแิต่ละ

ประเภท 

- กาํไรจากการขายทรพัยส์นิใหร้วมถงึกรณีการขายหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์แต่ไม่

รวมถงึหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์
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- การเก็บภาษีเงินได้ของนักแสดงสาธารณะให้รวมถึงเงินได้ของบุคคลอื่นซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ

นกัแสดงสาธารณะ 

- เพิม่คาํนิยามของกจิการขนสง่ระหว่างประเทศใหร้วมถงึการเช่าเรอืและตูค้อนเทนเนอร ์

นอกจากน้ียงัมอีนุสญัญาภาษีเพื่อการเวน้การเกบ็ภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอนิเดยีทีแ่กไ้ข

ใหม่ซึง่เริม่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 เช่นกนั 

 

การออกใบกาํกบัภาษีสาํหรบัการขายสินค้าหรือให้บริการหลายครัง้ในหน่ึงวนั  

คําสัง่กรมสรรพากรที่ ป. 155/2560 ได้ออกมาเพื่อผ่อนผนัการออกใบกํากบัภาษีซึ่งตามกฎหมายจะต้อง

จดัทําทุกครัง้ที่ความรบัผดิที่ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกดิขึน้ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถ

จดัทําใบกํากบัภาษีรวมเพยีงครัง้เดยีวกรณีการขายสนิค้า/ใหบ้รกิารสําหรบัการขายสนิคา้/ใหบ้รกิารชนิด

และประเภทเดยีวกนัใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารรายใดเป็นจาํนวนหลายครัง้ในหน่ึงวนัทาํการ  

 

การยกเว้นภาษีมรดก  

กฎกระทรวงออกตาม พระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก ไดย้กเวน้ภาษมีรดกใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัน้ี 

- บุคคลซึง่ไดร้บัเงนิค่าใชจ้่ายในพระองคจ์ากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พระบรมวงศานุวงศ ์

- หน่วยงานต่างๆ 

 สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ 

 วดั มสัยดิ สภากาชาดไทย มลูนิธสิมาคมทีก่ระทรวงการคลงัประกาศ สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

 องคก์ารสหประชาชาต ิสถานทตู  

 

ยกเว้นภาษีสาํหรบันักกีฬาสมคัรเล่น  

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 325 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงนิได้ที่นักกีฬาและผู้

ฝึกสอนกฬีาที่ได้รบัรางวลัเน่ืองจากการแข่งขนักฬีาสมคัรเล่นระดบันานาชาติ เฉพาะส่วนที่เกนิ 10 ล้าน

บาท ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรกาํหนด 
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