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ใช้อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ต่อไปอีก 1 ปี 
พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่669 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2561 และมผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 
เพื่อก าหนดใหเ้กบ็ภาษมีลูค่าเพิม่อตัรา 7% ต่อไปอกี 1 ปี จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562 
 
การปรบัปรงุมาตรการภาษีเก่ียวกบัส านักงานใหญ่ 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2561 อนุมตัริ่างพระราชกฤษฎกีารวม 4 ฉบบั ทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ เป็น
การปรบัปรุงมาตรการภาษีเกีย่วกบัส านักงานใหญ่ทีเ่ป็นการยกเลกิมาตรการภาษีเกีย่วกบัส านักงานปฏบิตัิการภูมภิาค 
(Regional  Operating  Headquarters  หรอื ROH1) ส านักงานปฏบิตักิารภูมภิาค (ROH2)  ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ  
(International Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading Center หรือ ITC)  
รวมทัง้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ (International Business Centre หรอื 
IBC)  มาทดแทน ซึง่สอดคลอ้งกนักบัโครงการ BEPS  ของ OECD  ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชกิ Inclusive Framework 
on Base Erosion and Profit Shifting ขององคก์ารเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา อนัมผีลท าใหป้ระเทศ
ไทยตอ้งปฏบิตัติามพนัธกรณีโดยตอ้งยกเลกิและปรบัปรุงมาตรการทางภาษทีัง้หมดทีม่ลีกัษณะเป็นการกดักร่อนฐานภาษี
ของประเทศอื่น   
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การเกบ็ภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหน้ีผ่านกองทุนรวม 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่28 สงิหาคม 2561 อนุมตัิร่าง พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากรเพื่อจดัเกบ็
ภาษเีงนิไดจ้ากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ดงันี้  
- ก าหนดกองทุนรวมทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล

ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร และใหก้องทุนรวมเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรา 15% ของรายไดก้่อนหกั
รายจ่าย  

- ก าหนดใหผ้ลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่ง
ประมวลรษัฎากร โดยบุคคลธรรมดาได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรบัผลประโยชน์ที่ได้จากการขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- ก าหนดใหบุ้คคลธรรมดาสามารถเลอืกเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัเงนิส่วนแบ่งของก าไรทีไ่ดร้บัจากกองทุน
รวมในอตัรารอ้ยละ 10 โดยไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเมื่อสิน้ปีภาษี 

 
คืนภาษีมลูค่าเพ่ิมให้ผูมี้รายได้น้อย 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่18 กนัยายน 2561 อนุมตัมิาตรการชดเชยเงนิใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยผ่านบตัรสวสัดกิารแห่ง
รฐัโดยใช้ข้อมูลจากจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มรีายได้น้อยได้ช าระจากราคาสนิค้าอุปโภคและบริโภคฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 
พฤศจกิายน 2561 – 30 เมษายน 2562 โดยไม่รวมสนิคา้และบรกิารทีม่ภีาษสีรรพสามติ ส าหรบัการช าระราคาสนิคา้และ
บรกิารจากรา้นธงฟ้า ประชารฐัหรอืรา้นคา้เอกชนอื่นทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  โดยเงนิชดเชยทีผู่ม้รีายไดน้้อยจะไดร้บั 
จะไม่เกนิจ านวน 500 บาทต่อคนต่อเดอืน  
 
การคืนภาษีมลูค่าเพ่ิมส าหรบันักท่องเท่ียวต่างประเทศ 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ฉบบัที ่224 ไดอ้อกมาและมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่5 กนัยายน 2561 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับผู้เดินทางต่างประเทศซึ่งซื้อสินค้าในประเทศเพื่อน า ออกนอก
ราชอาณาจกัร สรุปไดด้งันี้ 
- ผูเ้ดนิทางทีม่สีทิธขิอคนืภาษตีอ้งไม่มสีญัชาตไิทยและไม่เป็นผูม้ภีูมลิ าเนาอยู่ในประเทศไทย 
- เป็นการซือ้สนิคา้จากผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกรมสรรพากรส าหรบัการขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

ออกนอกราชอาณาจกัร 
- ผูเ้ดนิทางขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่ไดไ้ม่เกนิ 12,000 บาท 
- ผูเ้ดนิทางมสีทิธติัง้ตวัแทนเพื่อขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่ในระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2562  
- ตวัแทนซึ่งประกอบกจิการเป็นตวัแทนเพื่อขอคนืภาษีมูลค่าเพิม่ต้องมคีุณสมบตัติามที่ก าหนดและได้รบัอนุมตัจิาก

กรมสรรพากร 
 
การให้บริการธรุกรรมภาษีด้วยระบบ Tax Single Sign On 
กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศการใชร้ะบบบรกิาร Tax Single Sign On เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูท้ีป่ระสงคจ์ะยื่น
ค าร้อง ค าขอ แบบแสดงรายการ หรอืการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ อนัเป็นการท า
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั กบั 3 กรมภาษ ีไดแ้ก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ และกรมศุลกากร โดยใหส้ามารถ
ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกัน ส าหรับการเข้าใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ และกรมศุลกากร ประกาศฯ ฉบบันี้ได้ออกมาและมผีลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 
2561 
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แก้ไขเกณฑสิ์ทธิส าหรบัรายได้ค่าเช่า 
กรมสรรพากรได้ออกค าสัง่กรมสรรพากรที่ 299/2561 เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2561 เพื่อแก้ไขหลกัเกณฑ์การค านวณ
รายไดค้่าเช่าส าหรบัการค านวณภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลโดยใหบ้รษิทัน ารายไดค้่าเช่าหรอืค่างวดและรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมา
รวมค านวณเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชตีามสว่นแห่งระยะเวลาการใหเ้ช่าทรพัยส์นิหรอืตามเกณฑ์
อื่นทีเ่หมาะสมตามวธิกีารทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเมื่อไดเ้ลอืกใชว้ธิใีดแลว้ ใหใ้ชว้ธินีัน้ตลอดไป เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัิ
ใหเ้ปลีย่นแปลงจากอธบิดกีรมสรรพากร โดยมผีลใชบ้งัคบัในการค านวณภาษีเงนิไดข้องบรษิทัซึง่มรีอบระยะเวลาบญัชี
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
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