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กฎหมายภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างเริ�มใช้ปี 2563 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตอินุมตัพิระราชบญัญตัภิาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งเมื�อวนัที� 16 พฤศจกิายน 2561 กาํหนดใหม้กีารจดัเกบ็ภาษตีั .งแต่
วนัที� 1 มกราคม 2563 โดยยกเลกิกฎหมายเดมิซึ�งจดัเกบ็ภาษทีี�ดนิและโรงเรอืนและภาษบีาํรงุทอ้งที�  สาํหรบัภาษทีี�ที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งที�
จดัเกบ็ตามกฎหมายที�ออกมาใหม่จะแบ่งที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งเป็นสี�ประเภท เสยีภาษใีนอตัราต่างกนั ดงันี. 
- ที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม มูลคา่ไม่เกนิ 75 ลา้นบาท อตัรา 0.01%  มูลคา่เกนิ 75 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท อตัรา 0.03% มูลคา่ 

เกนิ 100 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 500 ลา้นบาท อตัรา 0.05% มลูคา่เกนิ 500 แต่ไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท อตัรา 0.07% มูลคา่เกนิ 1,000 
ลา้นบาทขึ.นไป อตัรา 0.1% 

- ที�ดนิเพื�ออยู่อาศยั มูลคา่ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท อตัรา 0.02%  มูลคา่เกนิ 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 75 ลา้นบาท อตัรา 0.03%  มูลค่าเกนิ 
75 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท อตัรา 0.05% มลูคา่เกนิ 100 ลา้นบาทขึ.นไป อตัรา 0.1%  

- ที�ดนิเพื�อพาณิชยกรรม มลูคา่ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท อตัรา 0.03%  มลูคา่เกนิ 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท อตัรา 0.04% มลูคา่
เกนิ 200 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท อตัรา 0.05%  มูลค่าเกนิ 1,000 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท อตัรา 0.06% 
มลูคา่เกนิ 5,000 ลา้นบาทขึ.นไป  อตัรา 0.07% 

- ที�ดนิรกรา้งวา่งเปลา่ อตัราเริ�มตน้ 0.03% เพิ�มขึ.น 0.3% ทุกปี หากไม่มกีารนํามาใชป้ระโยชน์ แต่ไม่เกนิ 3% 
นอกจากนี.ยงัมกีารยกเวน้ภาษ ีเช่นยกเวน้ภาษีสามปีแรกสาํหรบัเจา้ของที�ดนิที�เป็นบุคคลธรรมดา และใชท้ี�ดนิเพื�อเกษตรกรรม  ยกเวน้
ภาษสีาํหรบับา้นหลงัแรกไม่เกนิ 50 ลา้นบาท เป็นตน้  และยงัมกีารบรรเทาภาระภาษสีาํหรบั 3 ปีแรก หากภาระภาษมีากกวา่ภาษีที�เคย
เสยีในปัจจุบนัละลดอตัราให ้ปีแรกเสยี 25% ปีที�สองเสยี 50% ปีที�สามเสยี 75% 
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กฎหมาย Transfer pricing ออกบงัคบัใช้แล ้ว 
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที� 47 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 21 พฤศจกิายน 2561 เพื�อกาํหนดเรื�องราคาโอน และใหม้ผีล
บงัคบัใชส้าํหรบัเงนิไดข้องบรษิทัซึ�งรอบระยะเวลาบญัชเีริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 ดงันี. 
- กรณีบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์กนัมขีอ้กาํหนดการพาณิชยห์รอืการเงนิแตกต่างไปจากที�ควรกาํหนดเนื�องจากไม่ไดด้าํเนินการโดยอสิระ

หรอืเชื�อไดว้า่มกีารถ่ายโอนกําไรกนั เจา้พนักงานประเมนิมอีาํนาจปรบัปรุงรายไดร้ายจ่ายดงักล่าวสาํหรบัการคาํนวณกาํไรสุทธิหรอื
การเสยีภาษเีงนิไดจ้ากการจาํหน่ายเงนิไดห้รอืกําไรไปต่างประเทศได ้

- กรณีที�เจา้พนกังานปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจ่ายมผีลใหบ้รษิทัชาํระภาษหีรอืถกูหกัภาษนํีาสง่เกนิ ใหบ้รษิทัขอคนืภาษไีดภ้ายในสามปี
นบัแต่วนัสดุทา้ยแหง่กาํหนดเวลายื�นแบบหรอืภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้การปรบัปรงุจากเจา้พนกังาน 

- สาํหรบับรษิทัที�มรีายไดต้ามที�กาํหนดซึ�งไม่น้อยกว่า 200 ลา้นบาท และมคีวามสมัพนัธก์นักบับรษิทัอื�น จดัทํารายงานขอ้มูลเกี�ยวกบั
บรษิทัที�มคีวามสมัพนัธก์นัและมลูค่ารวมของธรุกรรมระหวา่งกนัในแต่รอบระยะเวลาบญัชแีละยื�นรายงานพรอ้มกบัการยื�นรายการ และ
ภายใน 5 ปีนับแต่วนัที�บรษิทัไดย้ื�นรายการขอ้มูล เจา้พนักงานประเมนิอาจสั �งใหบ้รษิทัยื�นเอกสารหรอืหลกัฐานขอ้มลูที�จําเป็นสาํหรบั
การวเิคราะห ์ 

 
ให้หกัค่าลดหย่อนสาํหรบับตุรคนที�สองเพิ�มขึ7น 
พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลรษัฎากร ฉบับที� 46 ได้ออกมาเมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2561 เพื�อส่งเสริมการมีบุตรและลด
อตัราสว่นผูส้งูอาย ุโดยใหห้กัคา่ลดหยอ่นสาํหรบับุตรคนที�สองเป็นตน้ไปที�เกดิในหรอืหลงัปี พ.ศ. 2561 ไดค้นละ 60,000 บาท โดยไม่จาํกดั
จาํนวนบุตร สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประจําปีภาษ ี2561 เป็นตน้ไป ซึ�งตามกฎหมายเดมิใหห้กัคา่ลดหยอ่นไดค้นละ 30,000 บาท โดยหกั
ลดหยอ่นบุตรไดไ้ม่เกนิสามคน 
 
แก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
พระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม ฉบบัที� 8 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 21 พฤศจกิายน 2561 เพื�อแกไ้ขบทบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมดงันี. 
- แกไ้ขบทบญัญตักิารจาํหน่ายหนี.สญูใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎกระทรวง เดมิกาํหนดใหบ้รษิทัจาํหน่ายหนี.สญูไดเ้มื�อได้

ปฏบิตักิารโดยสมควรเพื�อใหไ้ดร้บัชาํระหนี.แลว้ 
- กาํหนดบทบญัญตัสิาํหรบัการขอคนืภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมที�ชาํระไวเ้กนิ เดมิไมม่บีทบญัญตัเิรื�องการขอคนืภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม 
 
หลกัเกณฑก์ารใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On 
ประกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 16 กรกฎาคม 2561  ไดก้ําหนดหลักเกณฑ์และวธิีการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On โดย
กําหนดให้ผู้ขอใช้บริการต้องลงทะเบียนยื�นคําขอใช้บรกิารผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต และผู้ใช้บรกิารต้องมาแสดงตวัต่อเจ้าพนักงาน
กรมสรรพากร หรอืกรมสรรพสามติ หรอืกรมศลุกากรพรอ้มหลกัฐานคาํขอใชบ้รกิารและขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร เป็นตน้ 
 
การบริจาคผ่านระบบ e – Donation 
กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศสําหรบัการบรจิาคเงนิผ่านระบบ e – Donation เมื�อวนัที� 9 พฤศจกิายน 2561 เพื�อใหผู้บ้รจิาคใชส้ทิธิหกั
ลดหยอ่นหรอืหกัรายจา่ยในการเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยกาํหนดใหห้น่วยงานที�รบับรจิาคลงทะเบยีนเป็น
ผูร้บับรจิาคผ่านเวบ็ไซดข์องกรมสรรพากร เพื�อขอรบั Username และ password เมื�อผูบ้รจิาคบรจิาคจะต้องแสกน QR code หรอื Bar 
code เพื�อใหธ้นาคารส่งขอ้มูลการบรจิาคใหก้รมสรรพากร หรอืแจง้การบรจิาคผ่านทางเวบ็ไซดข์องกรมสรรพากร ทั .งนี.ขอ้มูลการบรจิาคที�
ปรากฎในระบบบรจิาคอเิล็กทรอนิกสส์ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรได ้โดยไม่ต้องแสดงหลกัฐานการ
บรจิาค โดยประกาศนี.ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัการบรจิาคผา่นระบบ e – Donation ตั .งแต่วนัที� 16 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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ยกเลิกการยื�นแสดงรายรบัรายจ่ายตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตไิดแ้จง้ขา่วเมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2561 ว่าตามที�พระราชบญัญตัวิ่าดว้ย
การปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2554 ไดก้าํหนดใหม้กีารจดัทาํบญัชรีายรบัรายจา่ยโครงการสาํหรบัผูเ้ป็นคูส่ญัญาของรฐั โดยใหย้ื�นบญัชตี่อ
กรมสรรพากรพรอ้มกบัการยื�นแบบ ภ.ง.ด. 50 นั .น ไดม้กีารแกไ้ข พรบ. ดงักลา่วในปี 2561 ยกเลกิการจดัทาํและยื�นแบบบญัชดีงักล่าว 
 
มาตรการภาษีเพื�อส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษเีพื�อสง่เสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ เมื�อวนัที� a ธนัวาคม bcde โดยใหผู้ม้เีงนิไดท้ี�เป็น
บุคคลธรรมดาสามารถนําคา่ซื.อสนิคา้ไปหกัเป็นค่าลดหย่อนในการคาํนวณภาษเีงนิได ้ดงันี.  
- สนิคา้ประเภทยางลอ้รถยนต ์ยางลอ้รถจกัรยานยนต ์และยางลอ้รถจกัรยาน ที�ซื.อจากผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิ�ม ซึ�งเป็น

ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจาํหน่ายซึ�งไดซ้ื.อยางลอ้ดงักลา่วจากผูผ้ลติที�ซื.อวตัถุดบิยางจากการยางแหง่ประเทศไทย   
- หนงัสอื รวมถงึหนงัสอืที�อยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบอนิเทอรเ์น็ต แต่ไม่รวมถงึนิตยสารและหนงัสอืพมิพ ์สาํหรบัการซื.อ

หนงัสอืจากผูป้ระกอบการที�ไดจ้ดทะเบยีนจดัตั .งเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  
- สนิคา้จากโครงการหนึ�งตาํบลหนึ�งผลติภณัฑ ์(OTOP) ที�ไดล้งทะเบยีนกบักรมการพฒันาชมุชน  
ใหนํ้าคา่ซื.อสนิคา้ดงักล่าวไปหกัเป็นคา่ลดหย่อนในการคาํนวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดต้ามจาํนวนที�จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ ec,jjj บาท 
โดยเป็นซื.อระหวา่งวนัที� ec ธนัวาคม bcde ถงึวนัที� ed มกราคม bcdb  กรณีผูม้เีงนิไดจ้่ายคา่ซื.อสนิคา้ ในช่วงดงักล่าวทั .งสองปีภาษ ีให้
ไดร้บัลดหยอ่นภาษตีามที�จ่ายจรงิในแต่ละปีภาษ ีแต่รวมกนัสองปีภาษแีลว้ตอ้งไม่เกนิ ec,jjj 
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