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1 หลกัการและการจดัเกบ็ 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 

3 

*เอกสารน้ีจดัท าข้ึนตามร่างพระราชบญัญติัทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง ซึง่อยู่ระหว่างการเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
เพือ่พิจารณา กฏหมายดงักล่าวจึงยงัไม่มีผลบงัคบัและอาจมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ 
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ทรพัยสิ์น กฎหมายปัจจบุนั กฎหมายใหม่ 

ทรพัยสิ์นท่ีอยู่ในบงัคบั
ต้องเสียภาษี 

• ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง • ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

ฐานภาษี 
• ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน: คา่รายปี  
• ภาษีบ ารงุท้องท่ี: ราคาปานกลาง 

• ราคาประเมนิทุนทรพัยข์องทีด่นิ                               
สิง่ปลกูสรา้ง และหอ้งชดุ 

อตัราภาษี 

• ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน: รอ้ยละ 12.5  
ของคา่รายปี 

• ภาษีบ ารงุท้องท่ี: ขึน้อยูก่บัราคาปานกลาง
ของทีด่นิ 

• ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2 , 0.5, 2 หรอื 5 
ขึน้อยูก่บัลกัษณะและการใชป้ระโยชน์
ของทรพัยส์นิ 

การยื่นแบบและช าระภาษี 

• ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน: ยืน่แบบภายใน
ภายในเดอืนกมุภาพนัธ ์ช าระภาษภีายใน 30 
วนันบัแต่ไดร้บัแจง้การประเมนิ 

• ภาษีบ ารงุท้องท่ี: ยืน่แบบภายในเดอืน
มกราคม ช าระภาษภีายในเดอืนเมษายน หรอื
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้การประเมนิ 

• ยืน่แบบและช าระภาษภีายในเดอืน
เมษายน 

เปรียบเทียบ 
ภาระภาษีทรพัยสิ์นตามกฎหมายปัจจบุนัและกฎหมายใหม่ 
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เหตผุลของการจดัท าร่างพรบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 

แก้ไขปัญหาจาก 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

อตัราภาษกี าหนดไวส้งู (12.5 % ของคา่เชา่รายปี)  

ฐานภาษ ี(คา่รายปี) ซ ้าซอ้นกบัภาษเีงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ 

การประเมนิภาษขีึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของเจา้พนกังานประเมนิ 

แก้ไขปัญหาจาก 
ภาษีบ ารงุท้องท่ี 

ราคาปานกลางไมส่ะทอ้นสภาวะปจัจุบนั 

อตัราภาษแีบบถดถอย 

มกีารยกเวน้และลดหยอ่นจ านวนมาก 

ยกเวน้ภาษแีก่โรงเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัและโรงเรอืนทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์  

5 
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กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
มีผลบงัคบัใช้เมื่อไร ? 

6 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างน้ีคาดว่าจะเร่ิมบงัคบัใช้
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562* 

* ปจัจบุนัรา่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งอยู่ระหว่างการเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิพือ่พจิารณา 
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ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี  

7 

เจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้าง 

ผูค้รอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้าง 
ท่ีเป็นทรพัยสิ์นของรฐั 

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีแทนผูเ้สียภาษีตามกฎหมาย 

กรณีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้างเป็นของต่างเจ้าของกนั  
ให้ถือว่าเจ้าของท่ีดินและเจ้าของส่ิงปลกูสร้างเป็นผู้มีหน้าท่ีช าระภาษี 

ส าหรบัท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้างท่ีตนเป็นเจ้าของ 
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ทรพัยสิ์นท่ีต้องเสียภาษี 

8 

ส่ิงปลกูสร้าง 

ห้องชดุ 
ท่ีดิน 

ทรพัยสิ์น 
ท่ีต้องเสียภาษี 
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ทรพัยสิ์นท่ีได้รบัการยกเว้นภาษี 

9 

ทรพัยสิ์นของรฐัหรือของหน่วยงานของรฐัท่ี 
มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

ท่ีท าการขององคก์ารสหประชาชาติ/ 
องคก์ารระหว่างประเทศ 

ท่ีท าการสถานทตูหรือสถานกงสลุของต่างประเทศ 

ทรพัยสิ์นของสภากาชาดไทย 

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นศาสนสมบติั 
ท่ีมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยท่ี์มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
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ทรพัยสิ์นท่ีได้รบัการยกเว้นภาษี (ต่อ) 

10 

ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นสสุานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ 
โดยไม่ได้รบัค่าตอบแทน 

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นของมลูนิธิ/สถานสาธารณกศุล 
ท่ีมิได้ใช้หาประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นของเอกชนท่ีให้ราชการใช้ 
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นส่วนกลางของอาคารชดุ 

ทรพัยสิ์นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ท่ีดินสาธารณูปโภค 
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ฐานภาษี 

11 

ท่ีดิน 

• ราคาประเมนิ 
ทุนทรพัย์
ทีด่นิ 

ส่ิงปลกูสรา้ง 

• ราคาประเมนิ 
ทุนทรพัยส์ิง่
ปลกูสรา้ง 

ห้องชุด 

• ราคาประเมนิ 
ทุนทรพัยห์อ้ง
ชุด 

ข้อสงัเกต: ราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และหอ้งชดุ ใหเ้ป็นไปตามราคา
ประเมนิของกรมธนารกัษ์ 
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เกษตรกรรม 

หมายถงึ การใชท้ีด่นิในการ
ท านา ท าไร ่ท าสวน เลีย้ง
สตัว ์เลีย้งสตัวน์ ้า และกจิการ
อื่นตามทีป่ระกาศก าหนด* 
 
หมายเหต ุ 
• อาจตอ้งด าเนินการขึน้

ทะเบยีนเป็นเกษตรกร 
• (แนวโน้มการใชห้ลกัสดัสว่น) 

1.ท าเกษตรกรรม 100%  
2.ท าเกษตรกรรม ≥3/4 + ที่
อยูอ่าศยั ≤1/4 
3.ไมต่รงตาม 1. และ 2. เสยี
ภาษใีนอตัราเกษตรกรรมตาม
สดัสว่นทีใ่ชป้ระโยชน์จรงิ 

* ตอ้งเป็นกรณทีีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรว่มกนัประกาศก าหนด 

ท่ีดินหรือส่ิงปลกู
สร้างท่ีมีลกัษณะ 
ดงัน้ี 
1.ไมท่ าประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ หรอื 

2.ทิง้ไวว้า่งเปล่า 

ท่ีรกร้างว่างเปล่า 

ค านิยามประเภทท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้าง 

บ้านพกัอาศยั พาณิชยกรรม 

หมายถงึ การใชท้ีด่นิ
หรอืสิง่ปลกูสรา้งทีม่ไิด้
ใชเ้พือ่การเกษตรกรรม
หรอืการอยูอ่าศยั 
 
เชน่ การใชเ้พือ่ 
พาณชิยกรรม หรอื 
อุตสาหกรรม 

บา้นพกัอาศยัหลงัหลกั  
1. เจา้ของมชีือ่ในโฉนด 
2. เจา้ของใชเ้ป็นทีอ่ยู่
อาศยั 

3. เจา้ของมชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีนบา้นในวนัที ่1 
มกราคม ของปีภาษนีัน้ 

 
บา้นพกัอาศยัหลงัอ่ืนๆ 
หมายถงึ กรณทีีเ่จา้ของมี
ชือ่ในโฉนด 
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อตัราภาษี 
เกษตรกรรม บา้นพกัอาศยั พาณิชยกรรม (อ่ืนๆ) ท่ีรกร้างว่างเปล่า 

อตัราเพดาน: 0.2% อตัราเพดาน: 0.5% อตัราเพดาน: 2.0% อตัราเพดาน: 5.0% 
บา้นหลกั 

มลูค่าทรพัยสิ์น อตัรา
ภาษี 

มลูค่าทรพัยสิ์น อตัรา
ภาษี 

มลูค่าทรพัยสิ์น อตัรา
ภาษี 

   จ านวนปี    อตัรา
ภาษี 

≤ 50 ลา้นบาท ยกเวน้ ≤ 50 ลา้นบาท ยกเวน้ ≤ 20 ลา้นบาท 0.3%    ปีที ่1-3 2% 

> 50-100 ลา้นบาท 0.05% > 50-100 ลา้นบาท 0.05% > 20-50 ลา้นบาท 0.5%    ปีที ่4-6 2.5% 

> 100 ลา้นบาท 0.10% > 100 ลา้นบาท 0.10% > 50-100 ลา้นบาท 0.7%    ปีที ่7-9 3% 

บา้นหลงัท่ีสอง ≤ 100-1,000 ลา้นบาท 0.9%    ปีที ่10-12 3.5% 

≤ 5 ลา้นบาท 0.03% > 1,000-3,000 ลา้น
บาท 

1.2%    ปีที ่13-15 4% 

> 5-10 ลา้นบาท 0.05% > 3,000 ลา้นบาท 1.5%    ปีที ่16-18 4.5% 

> 10-20 ลา้นบาท 0.10%    ปีที ่19 ขึน้ไป 5% 

> 20-30 ลา้นบาท 0.15% 

> 30-50 ลา้นบาท 0.20% 

> 50-100 ลา้นบาท 0.25% 

> 100 ลา้นบาท 0.30% 
13 



© 2017 Baker & McKenzie Ltd. 14 

ประเภทส่ิงปลกูสร้าง ปีท่ี หกัค่าเส่ือม (ร้อยละ) 

1. ตึก 1 – 10 1 ต่อปี 

11 – 42 2 ต่อปี 

43 เป็นตน้ไป 76 ตลอดอายกุารใชง้าน 

2. ตึกครึ่งไม้ 1 – 5 2 ต่อปี 

6 – 15  4 ต่อปี 

16 – 21 5 ต่อปี 

22 เป็นตน้ไป 85 ตลอดอายกุารใชง้าน 

3. ไม ้ 1 – 5 3 ต่อปี 

6 – 15  5 ต่อปี 

16 – 18 7 ต่อปี 

19 เป็นตน้ไป 93 ตลอดอายกุารใชง้าน 

การหกัค่าเส่ือม 
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หมายเหต ุ
1. กรณีท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้างมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท :  ให้จดัเกบ็ภาษีตามสดัส่วนการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้าง 
2. กรณีท่ีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างต่างเจ้าของกนั  : ให้ถือว่าเจ้าของท่ีดินและเจ้าของส่ิงปลกูสร้างเป็นผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีส าหรบัท่ีดินหรือส่ิงปลูก

สร้างท่ีตนเป็นเจ้าของ 

การค านวณและการจดัเกบ็ภาษี 

• ภาระภาษี = มลูค่าท่ีดิน x อตัราภาษี 
• มลูค่าทีด่นิ = ราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิ (ต่อ ตร.ว.)  x ขนาดพืน้ทีด่นิ 

ท่ีดินเปล่า* 

• ภาระภาษี = (มลูค่าท่ีดิน + มลูค่าส่ิงปลกูสร้าง) x อตัราภาษี 
• มลูค่าทีด่นิ = ราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิ (ต่อ ตร.ว.)  x ขนาดพืน้ทีด่นิ 
• มลูค่าสิง่ปลกูสรา้ง = ราคาประเมนิทุนทรพัยโ์รงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้ง (ต่อ ตร.ม.) x ขนาด

พืน้ทีส่ ิง่ปลกูสรา้ง) + ค่าเสื่อมราคา 

ท่ีดินและ 
ส่ิงปลกูสร้าง* 

• ภาระภาษี = มลูค่าห้องชดุ X อตัราภาษี 
• มลูค่าหอ้งชุด = ราคาประเมนิทุนทรพัยห์อ้งชุด (ต่อ ตร.ม.) X ขนาดพืน้ทีห่อ้งชุด (ตร.ม.) 

ห้องชดุ* 

* ขอ้มลูอา้งองิจากเอกสารเผยแพร่ของส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ณ วนัที ่12 ตุลาคม 2559 
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การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 
(เพ่ือส ารวจการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง) 

ส ารวจท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง
ภายในเขตพืน้ทีข่องตน ใน
สว่นทีเ่ก่ียวกบัประเภท 
จ านวน ขนาดของท่ีดินและ
ส่ิงปลกูสร้าง การใช้
ประโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้ง 
(มาตรา 24 และ 26) 

ประกาศก าหนดระยะเวลาท่ี
จะส ารวจทีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้งและแต่งตัง้พนักงาน
ส ารวจ ไมน้่อยกวา่ 15 วนั
ก่อนท าการส ารวจ 
 
(มาตรา 25) 

จดัท าบญัชีรายการท่ีดินและ
ส่ิงปลกูสร้าง และประกาศบญัชี
ไวท้ีท่ีท่ าการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
(มาตรา 28) 

กรณีท่ีเหน็ว่าบญัชีรายการ
ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างไม่ตรง
กบัความเป็นจริง 
- ผูบ้ริหารท้องถ่ินมอี านาจสัง่
แกไ้ขเพิม่เตมิได ้(มาตรา 29) 
หรอื 

- ผูเ้สียภาษียืน่ค ารอ้งขอแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง (มาตรา 30) 

กรณีท่ีการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินเปล่ียนแปลงไป ท าให้
อตัราภาษีสงูขึน้หรือลดลง ให้
ผูเ้สยีภาษแีจง้การเปลีย่นแปลง
การใชป้ระโยชน์ต่อองคก์าร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภายใน 30 
วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
(มาตรา 31) 
 

 

  

  

องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
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กรณี ภาระภาษี 

บา้นพกัอาศยัหลกัซึง่ไดร้บั
กรรมสทิธิจ์ากการรบัมรดก
ก่อนที ่พ.ร.บ. ภาษทีีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งมผีลบงัคบัใช ้ 

ลดลง 50%  

 

กจิการสาธารณะ               
เชน่ โรงพยาบาล              
และโรงเรยีน เป็นตน้ 

ลดลง 
ไม่เกิน 75% 

 

กรณี อตัราภาษี 

ทีด่นิทีอ่ยูร่ะหวา่งการปลกูสรา้ง
บา้นทีเ่จา้ของใชเ้ป็นบา้นของ
ตนเอง 

ยกเว้น 

(1 ปี) 

ทรพัยส์นิทีอ่ยูร่ะหวา่งพฒันาเพือ่
ท าโครงการทีพ่กัอาศยั 

0.05% 

(3 ปี) 

อสงัหารมิทรพัยร์อการขายที่
ไดม้าจากการช าระหนี้ (NPA) 
ของสถาบนัการเงนิ  

0.05% 

(5 ปี) 

17 

ลดภาระภาษีให้ไม่เกิน  90% 

ลดอตัราภาษี 

การบรรเทาภาระภาษี (โดยพระราชกฤษฎีกา)* 

* แหล่งทีม่า : เอกสารเผยแพร่ของส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 17 
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การบรรเทาภาระภาษี (อ านาจของผูบ้ริหารท้องถ่ิน) 
กรณทีีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งไดร้บัความเสยีหาย 

เชน่ เกดิภยัพิบติั หรอือาคารบา้นเรอืนเกดิเสียหายหรือถกูท าลาย โดยไม่สามารถป้องกนัได้ 

ผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
หรอื ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร* 

*ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ าจงัหวดั หรอืผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครโดยความเหน็ชอบจาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย  

มอี านาจลดหรือยกเว้นภาษีในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึ่งได ้

18 
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สิทธิของผูเ้สียภาษี 

19 

การคดัค้านโต้แย้งบญัชี
รายการท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

 

การคดัค้านโต้แย้งประกาศ
ราคาประเมินทุนทรพัย์ของ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง อตัรา
ภาษีท่ีจดัเก็บ จ านวนภาษีท่ี
ต้องช าระต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
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พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะแจง้การประเมนิไปยงัผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี
ภายในเดือนกมุภาพนัธเ์พือ่เรยีกใหช้ าระภาษ ี

ใหผู้เ้สยีภาษยีืน่แบบแสดงรายการ ภาษพีรอ้มช าระภาษ ี
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

การย่ืนแบบและช าระภาษี 

20 
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กรณีช าระภาษีโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสีย หรือ 
ช าระไว้เกินกว่าท่ีต้องเสีย  
 

 ให้ขอคืนภาษีได้ภายใน 2 ปีนับแต่วนัท่ี
ช าระภาษีทัง้หมด 

      
21 

การขอคืนภาษี 
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• มกีารประเมนิภาษผีดิพลาดหรอืไมค่รบถว้น 

เหตใุนการประเมิน 

• ภายใน 3 ปีนบัแต่วนัสดุทา้ยของวนัทีค่รบก าหนดช าระภาษ ี

ระยะเวลาการประเมินภาษี 

การประเมินภาษี 
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• ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้การประเมนิภาษี
หรอืการเรยีกเกบ็ภาษ ี

คดัค้านต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

• ภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บั
หนงัสอืแจง้ 
 

อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
อทุธรณ์การประเมินภาษี 

• ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

ฟ้องเป็นคดีต่อศาล 

การอทุธรณ์การประเมินภาษี 



2 
ผลกระทบของร่างพระราชบญัญติัภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง พ.ศ. ... 
วิเคราะหโ์ดยสภาหอการค้าไทย 

24 
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ผลกระทบของร่างพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง พ.ศ. ... 

ทรพัยส์นิส่วนกลางของนิติ
บุคคลอาคารชุด 

การประเมนิราคาอาคาร
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
อาคารชุดเพื่อเป็นฐาน
ในการเรยีกเกบ็ภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
ควรน าราคาประเมนิ

ของทรพัยส์นิส่วนกลาง
มาหกัออกจากราคา
ประเมนิอาคาร 

โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินโครงการ

เพื่อการพฒันา 

ถอืเป็นช่วงการ
ด าเนินการทีไ่ม่

ก่อใหเ้กดิรายได ้จงึควร
พจิารณาลดหยอ่นภาษี
ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 3 
ปี และหากเลยเวลาที่
ก าหนดจงึจดัเกบ็ภาษี
เตม็อตัราทีก่ฎหมาย

ก าหนด 

ทีด่นิซึง่รกรา้งว่างเปล่า 

เช่น ทีด่นิตาบอด ทีด่นิ
ทีอ่ยูใ่นเขตขอ้ก าหนด
ผงัเมอืงหา้มสรา้งสิง่

ปลกูสรา้ง หรอืทีด่นิทีม่ ี
ลกัษณะเป็นทางน ้า
หลากตอ้งรบัภาระน ้า

ทางธรรมชาตทิีไ่หลผ่าน 
เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหา
อุทกภยั  ควรไดร้บั

ยกเวน้ภาษ ี

ทีด่นิ “เช่า” เพื่อการ
เกษตรกรรม 

ควรก าหนดใหช้ดัเจนว่า
เป็นทีด่นิเพื่อการ

เกษตรกรรมหรอืการ
พาณชิย ์เนื่องจากมี
อตัราภาษต่ีางกนัมาก 
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ผลกระทบของร่างพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง พ.ศ. ... 

ทีด่นิทีถ่อืครองโดยประชาชนแต่
ปล่อยปละละเลยใหก้ลายเป็นทีร่ก

รา้งว่างเปล่า 

หากเจา้ของทีด่นิเริม่ท า
การเกษตรกรรม โดยไมไ่ด้
ท าอยา่งจรงิจงั ภายหลงั
จากทีพ่รบ. ภาษทีีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งบงัคบัใช ้

เช่นน้ีจะเกบ็ภาษใีนอตัรา
ใด 

ขอ้ยกเวน้การจดัเกบ็ 
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 50 ลา้น

บาท 

ประชาชนผูถ้อืกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งมี
มลูค่าเกนิ 50 ลา้นบาทนัน้ 
มจี านวนไมถ่งึ 10,000 คน 

ดงัน้ี การใหเ้หตุผลว่า รา่ง
พรบ.ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้ง มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดความเหลื่อล ้าจงึไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 

ความเป็นธรรมในการเสยีภาษ ี
ตามหลกั Ability to pay 

รา่งพรบ.นี้ จดัเกบ็จากฐาน
ตวัเลขมลูค่าทีด่นิและสิง่
ปลกูสรา้งทีก่รมธนารกัษ์
เป็นผูจ้ดัท า โดยไม่
ค านึงถงึค่าเช่าที่
ผูป้ระกอบการไดร้บัในแต่
ละปี ผูป้ระกอบการจงึตอ้ง
เสยีภาษสีงูทุกปีและไม่
สอดคลอ้งกบัหลกั
ความสามารถในการเสยี
ภาษ ี

การแบ่งประเภทอตัราภาษเีป็น 4 
ประเภท 

ค านิยามทีใ่ชใ้นการตคีวาม
กฎหมายเกีย่วกบัประเภท
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ขาด
ความชดัเจน ซึง่อาจท าให้
เจา้หน้าทีร่ฐัผูจ้ดัเกบ้ภาษี
และประชาชนตคีวาม
กฎหมายต่างกนัและ
น าไปสู่ขอ้พพิาท 



3 1 ปีกบั “ภาษีมรดก” 
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1 ปีกบั “ภาษีมรดก” 
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พระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก  พ.ศ. 2558 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 
 ตารางแสดงผลการจดัเกบ็รายไดร้ฐับาลเบือ้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ กรมสรรพากรยงัไมส่ามารถ

จดัเกบ็ภาษมีรดกได ้
 ปญัหาอาจเกดิจากการก าหนดวงเงนิมรดกทีต่อ้งเสยีภาษไีวส้งู รวมถงึมชีอ่งทางในการจดัการ

มรดกเพือ่ไมใ่หเ้สยีภาษไีดโ้ดยถกูกฎหมาย 

การบงัคบัใช้ “ภาษีมรดก” 
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1 ปีกบั “ภาษีมรดก” 
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* อ้างอิงจาก http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2017/016.pdf 



4 การโอนทรพัยสิ์นเข้าบริษทั 
กบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

30 



มาตรการส่งเสริมให้บคุคลธรรมดาประกอบธรุกิจในรปูแบบบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ได้รบัยกเว้นภาษี 
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 630 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
กฤษฎีกา ฉบบัท่ี 644 

 
เจ้าของ 
ท่ีดิน 

โอนทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบกิจการของบคุคล เพ่ือช าระค่าหุ้นออกใหม่ 
1. อสงัหาริมทรพัยต์ามราคาประเมินหรือราคาต้นทุนการได้มาซ่ึงท่ีดิน 
    แล้วแต่อย่างใดจะสงูกว่า หรือ 
2. โอนทรพัยสิ์นอ่ืน*ตามราคาตลาด 

ได้รบัหุ้นมลูค่าเท่ากบัราคาของอสงัหาริมทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 
(ห้ามขายหุ้นท่ีได้รบัมาในราคาต า่กว่ามลูค่าทางบญัชี) 

** ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ กรณกีารโอนอสงัหารมิทรพัยข์องผูถ้อืหุน้ เพือ่ช าระค่าหุน้ใหแ้ก่บรษิทั หรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม ่ตามมาตรการเพือ่ส่งเสรมิใหบุ้คคลธรรมดา ประกอบธุรกจิในรปูของนิตบิคุคล ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด (ประกาศ ณ วนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

• คา่ธรรมเนียมโอน (0.01% ของราคาประเมนิ**) 

• ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

• คา่ภาษธีุรกจิเฉพาะ (3.3% ของราคาซือ้ขายหรอืราคาประเมนิทีส่งูกวา่) 

• อากรแสตมป์ (0.5% ของราคาซือ้ขายหรอืราคาประเมนิทีส่งูกวา่)  

การจดทะเบยีนจดัตัง้ 
นิตบิุคคลผูร้บัโอน

ทรพัยส์นิ 
และการโอนทรพัยส์นิ
จะตอ้งกระท าใน

ชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่ 
10 สิงหาคม 2559  

ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 

* ทรพัยสิ์นอ่ืน หมายถึง ทรพัยสิ์นทัง้ท่ีมีรปูร่างและไม่มีรปูร่าง ซ่ึงรวมถึงท่ีดิน สินค้า หุ้น ทรพัยสิ์นทางปัญญาไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

31 

 



เง่ือนไขการได้รบัสิทธิประโยชน์1 

1. เป็นการโอนเพือ่ช าระคา่หุน้ดว้ยทรพัยส์นิอยา่งอื่นนอกจากเงนิสด เชน่ ทีด่นิ หุน้ หรอื สนิคา้ ซึง่บุคคลดงักลา่วเป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิ ์ทัง้นี้ ต้องเป็นทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบกิจการของบคุคล 

2. เป็นการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิจากบุคคลใหแ้กน่ติบิุคคลทีจ่ดัตัง้ใหมต่ัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2559  ถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพือ่ใชเ้ป็นทุนจดทะเบยีนของนติบิุคคลดงักลา่ว ทัง้นี้จะตอ้งเป็นการโอนทรพัยส์นิตามราคาตลาด 
เว้นแต่อสงัหาริมทรพัยใ์ห้ใช้ราคาประเมินหรือราคาต้นทุนซ้ือท่ีดินแล้วแต่อย่างใดจะสงูกว่า 

3. บุคคลผูโ้อนทรพัยส์นิตอ้งไดร้บัหุน้เป็นจ านวนเทา่กบัราคาของทรพัยส์นิทีโ่อน 

4. บุคคลผูโ้อนตอ้งไมโ่อนหุน้อนัเกดิจากการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิในราคาต ่ากวา่มลูคา่ทางบญัช ี

5. จดัท าหนงัสอืรบัรองการโอนอสงัหารมิทรพัย2์ และแจง้เรือ่งต่อเจา้พนกังานทีด่นิทอ้งที ่และแจง้ต่ออธบิดกีรมสรรพากร3  
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1 ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร (ฉบบัที ่4) เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎกีา ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่630) พ.ศ.2560  และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร (ฉบบัที ่5) เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่630) พ.ศ.2560 
2 หนงัสอืรบัรองตอ้งมขีอ้ความอย่างน้อยตามเอกสารแนบทา้ยของประกาศอธบีด ี(ฉบบัที ่4) 
3 ผ่านกรมสรรพากรพื้นที ่(ในทอ้งทีท่ีเ่ป็นภมูลิ าเนา หรอืทีต่ ัง้สถานประกอบการของผูโ้อน หรอืในเขตทีอ่สงัหารมิทรพัยต์ัง้อยู่) 

ระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มาตรการส่งเสริมให้บคุคลธรรมดาประกอบธรุกิจในรปูแบบบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 



ภาษีกบัการฟอกเงิน 5 
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ภาษีกบัการฟอกเงิน 

 ประเทศไทยเป็นสมาชกิผูร้ว่มก่อตัง้ Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) 

 ตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะน าของ Financial Action Task Force (FATF) 

 ก าหนดใหอ้าชญากรรมเก่ียวกบัภาษี (Tax crimes related to direct taxes and indirect 
taxes) เป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ) 

 “มาตรา 37 ตร ีความผดิตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทว ิหรอืมาตรา 90/4 ทีผู่ก้ระท าความผดิเป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษอีากรหรอื
น าส่งภาษอีากร และเป็นความผดิทีเ่กีย่วกบัจ านวนภาษอีากรทีห่ลกีเลีย่งหรอืฉ้อโกงตัง้แต่สบิลา้นบาทต่อปีภาษขีึน้ไป หรอืจ านวนภาษี
อากรทีข่อคนืโดยความเทจ็ โดยฉ้อโกงหรอือุบาย หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดท านองเดยีวกนั ตัง้แต่สองลา้นบาทต่อปีภาษขีึน้ไป และผูม้ ี
หน้าทีเ่สยีภาษอีากรหรอืน าส่งภาษอีากรดงักล่าวไดก้ระท าในลกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการหรอืเป็นเครอืขา่ย โดยสรา้งธุรกรรมอนัเป็นเทจ็
หรอืปกปิดเงนิไดพ้งึประเมนิหรอืรายได ้เพือ่หลกีเลีย่งหรอืฉ้อโกงภาษอีากร และมพีฤตกิรรมปกปิดหรอืซ่อนเรน้ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการ
กระท าความผดิเพือ่มใิหต้ดิตามทรพัยส์นินัน้ได ้ใหถ้อืว่าความผดิดงักล่าวเป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ เมือ่อธบิดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองความผดิทางภาษอีากรทีเ่ขา้ข่าย ความผดิ
มลูฐานส่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิแลว้ ใหด้ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิต่อไป 
 ในกรณทีีม่คี าวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหเ้สยีภาษอีากรเพิม่ขึ้น ผูอุ้ทธรณ์จะตอ้งช าระภายในก าหนดเวลาเช่นเดยีวกบัวรรคก่อน” 
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ภาษีกบัการฟอกเงิน 

1. เป็นความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ หรือมาตรา 90/4 เช่น 
 
• เจตนาแจ้งข้อความเทจ็ หรอืใหถ้อ้ยค าเทจ็ หรอืตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็ หรอืน า

พยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง เพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือเพ่ือขอคืนภาษีอากร (มาตรา 37) 
หรอื 
 

• โดยความเทจ็ โดยฉ้อโกงหรืออบุาย หรอืโดยวธิกีารอื่นใดท านองเดยีวกนั หลกีเลีย่ง หรอืพยายาม
หลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากร (มาตรา 37) 
 

• เจตนาไม่ย่ืนรายการท่ีต้องย่ืนตามกฎหมาย เพือ่หลกีเลีย่งการเสยีภาษอีากร (มาตรา 37 ทว)ิ 
 

• เจตนาหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมลูค่าเพ่ิม ออกใบก ากบัภาษ ีใบเพิม่หน้ี หรอืใบลดหน้ี
โดยไมม่สีทิธ ิ(มาตรา 90/4)  
 

• เจตนาหลกีเลีย่งหรอืพยายามหลีกเล่ียงภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืขอคนืภาษมีลูคา่เพิม่ กระท าการใด ๆ โดย
ความเทจ็ โดยฉ้อโกงหรืออบุาย หรอืโดยวธิกีารอื่นใด ท านองเดยีวกนั (มาตรา 90/4)  เป็นตน้ และ 

มาตรา 37 ตรี  ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน   
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ภาษีกบัการฟอกเงิน 

2. เป็นความผดิทีเ่กีย่วกบั 
• จ านวนภาษีอากรท่ีหลีกเล่ียงหรือฉ้อโกงตัง้แต่  10  ล้านบาทต่อปีภาษีข้ึนไป หรอื 
• จ านวนภาษีอากรท่ีขอคืนโดยความเทจ็ โดยฉ้อโกงหรอือุบาย หรอืโดยวธิกีารอื่นใดท านอง

เดยีวกนั ตัง้แต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป และ 
 

3. ไดก้ระท าในลกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสรา้งธุรกรรมอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดเงนิได้
พงึประเมนิหรอืรายได ้เพือ่หลกีเลีย่งหรอืฉ้อโกงภาษอีากรและ 
 

4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรพัยสิ์นทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิเพือ่มใิหต้ดิตามทรพัยส์นินัน้ได ้

มาตรา 37 ตรี  

ผล เมื่ออธิบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองความผดิทางภาษอีากรทีเ่ขา้
ขา่ยความผดิมลูฐาน 
ส่งข้อมลูทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแลว้ ใหด้ าเนินการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิต่อไป 



การก าหนดฐานภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในการโอน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรพัย ์
ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร 

6 

*เอกสารน้ีจดัท าข้ึนตามร่างพระราชบญัญติั ซึง่อยู่ระหว่างการเปิดรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน โดย
กรมสรรพากร ดงัน้ีกฏหมายดงักล่าวจึงยงัไม่มีผลบงัคบัและอาจมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ 
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ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ....  
การก าหนดฐานภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรพัย ์
ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร 

หลกัการอนัเป็นสาระส าคญั 
 
1. ก าหนดใหก้ารโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์ใชร้าคาดงัต่อไปนี้  

1) ในกรณีมีค่าตอบแทน  
• ให้ใช้ราคาท่ีซ้ือขายตามความเป็นจริงหรอื 
• ราคาประเมินทุนทรพัยท์ีใ่ชอ้ยูใ่นวนัทีม่กีารโอนนัน้ แล้วแต่อย่างใดจะสงูกว่า 

 
2) ในกรณีไม่มีค่าตอบแทน ใหใ้ชร้าคาประเมินทุนทรพัยท์ีใ่ชอ้ยูใ่นวนัทีม่กีารโอนนัน้  

 
2. เพือ่ประโยชน์ในการรบัจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม เมือ่พนกังานเจา้หน้าทีผู่ร้บัจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม

ไดร้บัเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย โดยใชร้าคาขายทีผู่ม้เีงนิไดพ้งึประเมนิแจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าทีห่รอืราคาประเมนิ
ทุนทรพัย ์แลว้แต่อยา่งใดจะสงูกวา่เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ใหถ้อืวา่ไดร้บัเงนิภาษทีีน่ าสง่ไวค้รบถว้นแลว้ 

38 



7 
ภาษีลาภลอย (Windfall Tax) 
ร่างพระราชบญัญติัภาษีการได้รบัประโยชน์จากการพฒันาระบบสาธารณูปโภคขัน้
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรฐั พ.ศ. .... 

*เอกสารน้ีจดัท าข้ึนตามร่างพระราชบญัญติั ซึง่อยู่ระหว่างการเปิดรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน โดยสศค. 
ดงัน้ีกฏหมายดงักล่าวจึงยงัไม่มีผลบงัคบัและอาจมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ 
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ร่างพระราชบญัญติัภาษีการได้รบัประโยชน์จากการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของรฐั พ.ศ. ....  
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• การลงทุนโครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานดา้นคมนาคมขนของรฐับาลสง่ไดส้ง่ผลใหม้ลูคา่
ของทีด่นิและหอ้งชดุรอบบรเิวณโครงการฯ เพิม่สงูขึน้ 
 
 ราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิบรเิวณแนวรถไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2559 - 2562 มกีารปรบัตวัสงูขึน้ถงึ

รอ้ยละ 100 -150% เมือ่เทยีบกบัในรอบ 4 ปีกอ่นหน้า 
 

• สรา้งความเป็นธรรม โดยเจา้ของทีด่นิหรอืหอ้งชดุไดร้บัประโยชน์จากสว่นตา่งของมลูคา่ทีด่นิและหอ้งชดุ
ทีเ่พิม่ขึน้เป็นพเิศษควรเสยีภาษใีหแ้กร่ฐั 
 

• เพือ่ลดภาระดา้นงบประมาณในการพฒันาโครงการฯ ทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนจานวนมาก   

หลกัการและเหตผุล 
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ร่างพระราชบญัญติัภาษีการได้รบัประโยชน์จากการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของรฐั พ.ศ. ....  
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1. บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ซึง่เป็น 
• เจ้าของท่ีดินหรอืครอบครองทีด่นิอนัเป็นทรพัยส์นิของรฐั หรอื  
• เจ้าของห้องชุด  
 

2. บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ซึง่เป็น 
• เจ้าของท่ีดินหรอืครอบครองทีด่นิอนัเป็นทรพัยส์นิของรฐั หรอื เจ้าของห้องชุด  
• ท่ีใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยท่ี์มีมลูค่าสงูกว่า 50 ล้านบาท และ 
 

3. ผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของหอ้งชดุรอการจ าหน่าย ซึง่อยูร่อบพืน้ทีท่ ีม่โีครงการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่ของรฐั 

ผู้เสียภาษี 
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โครงการฯ ท่ีจดัเกบ็ภาษี พ้ืนท่ีจดัเกบ็ภาษี  

• = พืน้ทีใ่นรศัม ี2.5 กโิลเมตร รอบสถานี  
โครงการรถไฟความเรว็สงู  

รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

• = พืน้ทีใ่นรศัม ี5 กโิลเมตร จากแนวเขตหา้มกอ่สรา้งของสนามบนิ  สนามบิน  

• = พืน้ทีใ่นรศัม ี5 กโิลเมตร จากแนวเขตทีด่นิของทา่เรอื ท่าเรือ 

• = พืน้ทีใ่นรศัม ี2.5 กโิลเมตร รอบทางขึน้และทางลง โครงการทางด่วนพิเศษ  

• - 
โครงการอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
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วิธีการจดัเกบ็ภาษี 

การจดัเกบ็ 
ในระหว่างการด าเนินโครงการฯ 

• จะจดัเกบ็จากการขาย 
• หรอืเปลีย่นกรรมสทิธิใ์นทีด่นิหรอืหอ้ง

ชดุทุกครัง้ 

การจดัเกบ็ 
เมื่อการด าเนินโครงการฯ แล้วเสรจ็ 

• จดัเกบ็จากทีด่นิหรอืหอ้งชดุทีใ่ช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิยท์ีม่มีลูคา่สงูกวา่ 
50 ลา้นบาท 

• เกบ็จากหอ้งชดุของผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัยท์ีร่อการจ าหน่าย 

- ไม่จดัเกบ็ภาษี หากใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศยั หรือท าเกษตรกรรม  

อตัราภาษีท่ีจดัเกบ็  
อตัราเพดานภาษสีงูสดุไมเ่กนิ 5% ของฐานภาษ ีทัง้นี้ อตัราภาษทีีใ่ชจ้ดัเกบ็จรงิจะก าหนดในพระราชกฤษฎกีา  



© 2017 Baker & McKenzie Ltd. 

 
ร่างพระราชบญัญติัภาษีการได้รบัประโยชน์จากการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของรฐั พ.ศ. ....  

44 

ฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษี  

โครงการฯ ท่ีท าสญัญาก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. มีผลบงัคบัใช้ โครงการฯ ท่ีท าสญัญาหลงัจากวนัท่ี พ.ร.บ.มีผลบงัคบัใช้ 

จดัเกบ็จากการขายท่ีดินทุกประเภท 

ฐานภาษ ี= มลูค่าทีด่นิในวนัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์– มลูค่าทีด่นิใน
วนัที ่พ.ร.บ. มผีลบงัคบัใช ้หรอืวนัทีเ่จา้ของซือ้ทีด่นิ แลว้แต่กรณ ี

ฐานภาษ ี= มลูค่าทีด่นิในวนัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์– มลูค่าทีด่นิใน
วนัทีร่ฐัเริม่โครงการฯ (วนัทีท่าสญัญาก่อสรา้งโครงการฯ) หรอืวนัที่
เจา้ของซือ้ทีด่นิ แลว้แต่กรณี 

จดัเกบ็จากห้องชุดท่ีขาย 

ห้องชุดใหม่  (หอ้งชุดทีส่รา้งระหว่างด าเนินการพฒันาโครงการฯ) 
ฐานภาษ ี= รอ้ยละ 20 มลูค่าหอ้งชุดในวนัทีข่าย 
 

ฐานภาษ ี= รอ้ยละ 20 มลูค่าหอ้งชุดในวนัทีข่าย 

ห้องชุดเก่า  (หอ้งชุดทีส่รา้งเสรจ็ก่อนดาเนินการพฒันาโครงการฯ) 
ฐานภาษ ี= มลูค่าขายหอ้งชุด – มลูค่าหอ้งชุดในวนัที ่พ.ร.บ. 
มผีลบงัคบัใช ้หรอืวนัทีเ่จา้ของซือ้หอ้งชุด แลว้แต่กรณี 

ฐานภาษ ี= มลูค่าหอ้งชุดในวนัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์
– มลูค่าหอ้งชุดในวนัทีร่ฐัเริม่โครงการฯ (วนัทีท่ าสญัญาก่อสรา้ง
โครงการฯ) หรอืวนัทีเ่จา้ของซือ้หอ้งชุด แลว้แต่กรณี 

กรณีท่ี 1 จดัเกบ็ภาษีจากการขายท่ีดินหรือห้องชุด ระหว่างการด าเนินการพฒันาโครงการฯ  

หมายเหตุ 
• การค านวณมลูค่าทีด่นิและหอ้งชดุ ใหใ้ชร้าคาประเมนิทุนทรพัย ์
• “วนัทีร่ฐัเริม่ด าเนินโครงการฯ” หมายถงึ วนัทีท่าสญัญาก่อสรา้งโครงการฯ  
• “วนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็” หมายถงึ วนัทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุมมีตติรวจรบัโครงการฯ เสรจ็สิน้ทุกระบบและไดร้บัสง่มอบงาน  
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ฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษี  

โครงการฯ ท่ีท าสญัญาก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. มีผลบงัคบัใช้ โครงการฯ ท่ีท าสญัญาหลงัจากวนัท่ี พ.ร.บ.มีผลบงัคบัใช้ 

2.1 จดัเกบ็จากท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยท่ี์มลูค่าเกิน 50 ลบ. 

ฐานภาษ ี= มลูค่าทีด่นิในวนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็ – มลูค่าทีด่นิ 
ในวนัที ่พ.ร.บ. มผีลบงัคบัใช ้

ฐานภาษ ี= มลูค่าทีด่นิในวนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็ – มลูค่าทีด่นิในวนัทีร่ฐัเริม่
โครงการฯ 

2.2  จดัเกบ็จากห้องชุดท่ี Developer ยงัไม่ได้ขาย และห้องชุดท่ีใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยท่ี์มีมลูค่าเกิน 50 ลบ. ท่ีเป็นห้องชุดใหม่ 

ฐานภาษ ี= รอ้ยละ 20 ของมลูค่าหอ้งชุดในวนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็ ฐานภาษ ี= รอ้ยละ 20 ของมลูค่าหอ้งชุดในวนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็ 

2.3 จดัเกบ็จากห้องชุดท่ีใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยท่ี์มีมลูค่าเกิน 50 ลบ.ท่ีเป็นห้องชุดเก่า 

ฐานภาษ ี= มลูค่าหอ้งชุดในวนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็ – มลูค่าหอ้งชุดในวนัที ่
พ.ร.บ. มผีลบงัคบัใช ้หรอืวนัทีเ่จา้ของซือ้หอ้งชุด 

ฐานภาษ ี= มลูค่าหอ้งชุดในวนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็ – มลูค่าหอ้งชุดในวนัที่
รฐัเริม่โครงการฯ หรอืวนัทีเ่จา้ของซือ้หอ้งชุด 

กรณีท่ี 2 เมื่อการด าเนินโครงการฯ แล้วเสรจ็ 

หมายเหตุ 
• การค านวณมลูค่าทีด่นิและหอ้งชดุ ใหใ้ชร้าคาประเมนิทุนทรพัย ์
• “วนัทีร่ฐัเริม่ด าเนินโครงการฯ” หมายถงึ วนัทีท่าสญัญาก่อสรา้งโครงการฯ  
• “วนัทีโ่ครงการฯ แลว้เสรจ็” หมายถงึ วนัทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุมมีตติรวจรบัโครงการฯ เสรจ็สิน้ทุกระบบและไดร้บัสง่มอบงาน  
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ผูจ้ดัเกบ็ภาษี 
ก าหนดให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบจดัเกบ็ภาษี  
 โดยมอบอ านาจให ้

 กรมทีด่นิจดัเกบ็ภาษแีทนในกรณทีี ่1 และ 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัเกบ็ภาษแีทนในกรณทีี ่2  
 

• ทัง้นี้ กรมทีด่นิและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจรบัคา่ใชจ้า่ยตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 
3 ของภาษทีีร่บัช าระ  



8 
E-commerce Tax 
ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ...  
เพ่ือรองรบัการจดัเกบ็ภาษีจากผู้ประกอบการธรุกรรอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Business)  

*เอกสารน้ีจดัท าข้ึนตามร่างพระราชบญัญติั ซึง่อยู่ระหว่างการเปิดรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน โดย
กรมสรรพากร ดงัน้ีกฏหมายดงักล่าวจึงยงัไม่มีผลบงัคบัและอาจมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ 
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1. ให้ถือว่านิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการใน
ประเทศไทย และให้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้ ในประเทศไทย 
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัเงินได้หรือผลก าไรนัน้  ถา้ 

 
• เป็นนิตบิุคคลซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ  

 
• ประกอบกจิการโดยการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยในการประกอบ

กจิการนัน้มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
1) มกีารใชโ้ดเมนทอ้งถิน่ของไทย 
2) มกีารสรา้งระบบการช าระเงนิเป็นสกุลเงนิไทยหรอืมกีาร

โอนเงนิจากประเทศไทย  
3) กรณีอื่นตามทีอ่ธบิดกี าหนด 

 
• การประกอบกจิการนัน้เป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิไดห้รอืผลก าไรใน

ประเทศไทย  

หลกัการอนัเป็นสาระส าคญั  

.ac.th 

.go.th 

.co.th 

 .mi.th 

 .or.th 

.net.th 

 .in.th 
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2. ใหผู้จ้า่ยหกัภาษีจากเงินได้ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 และ
น าสง่กรมสรรพากร ต่อเมื่อ 
• จา่ยเงนิไดใ้หนิ้ตบิุคคลซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ และ 
 

• นิตบิุคคลตามกฎหมาต่างประเทศประกอบกจิการโดย
การใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกสแ์ละมิได้ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย  
 

• นิตบิุคคลตามกฎหมาต่างประเทศไดร้บัเงนิไดพ้งึ
ประเมนิจากการประกอบกจิการดงักลา่วอนัเป็นเงินได้
ประเภทค่าโฆษณาออนไลน์ ค่าใช้พืน้ท่ีในเวบ็ไซต ์
หรอืประเภททีจ่ะไดก้ าหนดโดยกฎกระทรวง   

หลกัการอนัเป็นสาระส าคญั (ต่อ)  
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3. ก าหนดใหผ้ ูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรซึง่ขายสนิคา้ทีไ่มม่รีปูรา่งหรอืใหบ้รกิารโดยการใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์แก่ผู้
ซือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่  

 
• หากมรีายรบัจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารดงักลา่วเกนิกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี  
• ให้ยื่นค าขอจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพ่ิมและมีหน้าท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 
4. กรณีผูป้ระกอบการทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัรไดข้ายสนิคา้ไมม่รีปูรา่งหรอืใหบ้รกิารผา่นทางเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของผูอ่ื้น  

• ก าหนดให้ผูเ้ป็นเจ้าของเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนันัน้เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการดงักล่าว  
• โดยตอ้งย่ืนค าขอจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพ่ิมแทนผูป้ระกอบการ และเมื่อจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่แลว้ มสีทิธ ิ

หน้าที ่และความรบัผดิเชน่เดยีวกบัผูป้ระกอบการนัน้  
 

5. ก าหนดใหย้กเลกิการยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ส าหรบัสนิคา้ทีม่กีารน าเขา้ทางไปรษณียท์ีม่รีาคาต ่ากวา่ 1,500 บาท 

หลกัการอนัเป็นสาระส าคญั (ต่อ)  



9 
มาตรการป้องกนัการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั (Transfer Pricing))  
(ร่าง พ.ร.บ. Transfer Pricing)  

*เอกสารน้ีจดัท าข้ึนตามร่างพระราชบญัญติั ซึง่อยู่ระหว่างการเปิดรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน โดย
กรมสรรพากร ดงัน้ีกฏหมายดงักล่าวจึงยงัไม่มีผลบงัคบัและอาจมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ 
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• ในกรณทีีเ่จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบพบวา่  
 บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั 
 มีข้อก าหนดทางดา้นการพาณชิยแ์ละการเงนิระหวา่งกนัแตกต่างไปจากท่ีควรได้ก าหนด

หากบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิุคคลดงักลา่วได้ด าเนินการโดยอิสระ  
 

• เจา้พนกังานประเมนิมอี านาจปรบัปรงุรายได้และรายจ่ายในการค านวณภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลของ
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิุคคลดงักลา่ว  
 
 ใหไ้ดร้ายไดท้ีพ่งึไดร้บัและรายจา่ยทีพ่งึไดจ้า่ยหากบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิุคคลดงักลา่ว

ไดด้ าเนินการโดยอสิระ  
 ในการปรบัปรงุดงักลา่วจะค านึงถึงการขจดัภาระภาษีซ้อนให้แก่คู่สญัญาด้วย ซึง่เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและขอ้ตกลงตามสญัญาระหวา่งประเทศทีร่ฐับาลไทยไดท้ าไวก้บัรฐับาล
ต่างประเทศ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคหน่ึง แห่งประมวลรษัฎากร  
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• ค านิยามของ “บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั” 
ร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร  

(3) นิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ระหว่าง
กนัในด้านทุน การจดัการ หรือการ
ควบคมุในลกัษณะทีน่ิตบิุคคลหนึ่งไม่
อาจด าเนินการโดยอสิระจากอกีนิตบิุคค
หนึ่งตามทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง 

บริษทั ข 

(1) นิตบิุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอกี
นิตบิุคคลหน่ึงไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่

น้อยกว่า 50% ของทุนทัง้หมด 

บริษทั ข 

50%  

50%  

บริษทั A 

บริษทั ก 

80%  

ทางตรง 

ทางอ้อม 

 (2) ผูถ้ือหุ้นหรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนซึง่ถอืหุน้หรอืเป็น
หุน้ส่วนในอกีนิตบิุคคลหนึ่งไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทัง้หมด  ถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบคุคลหน่ึงไมว่่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ
ทุนทัง้หมด หรอื 

บริษทั ข บริษทั ก 

 

50%  50%  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 
ในดา้นทุน  
การจดัการ หรอื 
การควบคุม 

บริษทั ก 

บริษทั ข 

บริษทั ก 
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• อายคุวามการขอคืนภาษี (กรณีทีเ่จา้พนกังานประเมนิใชอ้ านาจปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจา่ยของบรษิทั) 
• 3 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแหง่ก าหนดเวลายืน่รายการภาษตีามทีก่ฎหมายก าหนด หรอื 
• 60 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การปรบัปรุงนัน้จากเจา้พนกังานประเมนิเป็นหนงัสอื 

 

ร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรษัฎากร  

• บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นั และมรีายไดเ้กนิกวา่รายไดข้ ัน้ต ่าตามจ านวนทีจ่ะก าหนดใน
กฎกระทรวง  

 
 หน้าท่ีจดัท ารายงานข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและมลูคา่รวมของ

ธุรกรรมระหวา่งกนัในรอบระยะเวลาบญัชตีามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด และ 
 น าส่งต่อเจา้พนกังานประเมนิพรอ้มกบัการยืน่รายการภายในก าหนดเวลาตามมมาตรา 69 
 ภายใน 5 ปีนับแต่วนัท่ีได้ย่ืนรายงาน เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมตัอิธบิดอีาจแจ้งให้บริษทัหรอืหา้ง

หุน้สว่นนิตบิุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั ยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัวเิคราะหก์าร
ก าหนดราคาโอนของธุรกรรมระหวา่งกนัตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 
 ผูไ้ดร้บัแจง้ตอ้งปฏบิตัติามภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้  
 เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นจนไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้อธบิดจีะขยายก าหนดเวลาได ้ 

แต่ตอ้งไมเ่กนิ 120 นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ร่างมาตรา 71 ตรี  แห่งประมวลรษัฎากร  
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• โทษปรบัอาญา ไม่เกิน 200,000 บาท ส าหรบั 
 
 ผูใ้ดทีไ่มย่ืน่รายงานหรอืเอกสารหรอืหลกัฐานตามมาตรา 71 ตร ีหรอื 
 ยืน่รายงานหรอืเอกสารหรอืหลกัฐานโดยแสดงขอ้มลูไมถู่กตอ้งครบถว้นโดยไมม่เีหตุอนัสมควร 

ร่างมาตรา 35 ตรี แห่งประมวลรษัฎากร  



ระบบภาษีและเอกสารธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกสต์ามแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงการพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) 

10 

*เอกสารน้ีจดัท าข้ึนตามร่างพระราชบญัญติั ซึง่อยู่ระหว่างการเปิดรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน โดย
กรมสรรพากร ดงัน้ีกฏหมายดงักล่าวจึงยงัไม่มีผลบงัคบัและอาจมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ 
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1. ผูม้หีน้าทีห่กัและน าสง่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ซึง่ 
• จ่ายเงินได้พึงประเมินไปยงัผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ี 

• โดยวิธีการโอนเงินหรอืวธิกีารอื่นใดท านองเดยีวกนั  
• ซ่ึงธนาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิหรอืกฎหมายเฉพาะ หรอืบุคคล

อื่นทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวงเปิดให้บริการ  
• สามารถเลือกหกัภาษีและน าส่งผ่านธนาคารหรอืบุคคลอืน่ทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง

พรอ้มการจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนินัน้ได ้

2. ให้ธนาคารมีหน้าท่ีรบัเงินและให้ส่งกรมสรรพากร ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด และ 

• ความรบัผิดกรณีท่ีมิได้ส่งเงินตามก าหนดหรือส่งไมค่รบถ้วน ให้
ธนาคารหรอืบุคคลอืน่นัน้รบัผดิเทา่จ านวนเงนิภาษทีีไ่ดร้บัไวห้รอืสง่ไม่
ครบถว้นใหแ้กก่รมสรรพากร และเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืนหรอื
เศษของเดอืนของเงนิภาษทีีไ่ดร้บัไวห้รอืสง่ไมค่รบถว้น  

สาระส าคญั 
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ขอ้มลูจากเอกสารเผยแพรข่องกรมสรรพากร 



11 การร่วมมือกบัองคก์รระดบัสากล 
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 “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes” เป็นโครงการความ
รว่มมอืเพือ่ความโปรง่ใสและการแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นภาษ ีเพือ่ต่อตา้นการหลบหลกีภาษแีละการหนีภาษ ี

 ประเทศไทยเป็นประเทศที ่139 ทีเ่ขา้รว่มโครงการดงักลา่ว  

 ตวัอยา่งประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ เชน่ BVI, Cayman Islands, The Bahamas, Singapore, Hong Kong เป็น
ตน้  

 ประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการจะตอ้งด าเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ร 

 ประเทศไทยอาจตอ้งด าเนินการแกไ้ข มาตรา 10 แหง่ประมวลรษัฎากร เพือ่ใหส้ามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูเ้สยี
ภาษไีด ้
 มาตรา 10 เจา้พนกังานผูใ้ดโดยหน้าทีร่าชการตามลกัษณะน้ี ไดรู้เ้รือ่งกจิการของผูเ้สยีภาษอีากรหรอืของผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หา้มมใิหน้ าออกแจง้แก่ผูใ้ดหรอืยงัใหท้ราบกนัไปโดยวธิใีด เวน้แต่จะมอี านาจทีจ่ะท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

การรว่มมือกบัองคก์รระดบัสากล 

โครงการแลกเปล่ียนข้อมลูของผูเ้สียภาษี 
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 เขา้รว่มในฐานะ Associate Country ภายใต ้Inclusive Framework ซึง่ตอ้งปฏบิตัติาม 

 Action Plan 5 : Countering Harmful Tax Practice 

 Action Plan 6 : Preventing the Granting of Treaty Benefit in Inappropriate Circumstances 

 Action Plan 13 : Transfer Pricing Documentation and Country-bu-Country Reporting 

 Action Plan 14 : Making Dispute Resolution Mechanisma More Effective 

 

 เขตเศรษฐกจิทีเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิแลว้ในปจัุบนั : 94 เขตเศรษฐกจิ เชน่ สงิคโปร ์บรไูนดารุสซาลาม อนิโดนีเซยี 
จนี อนิเดยี ญีปุ่น่ สาธารณรฐัเกาหล ีมาเก๊า และฮอ่งกง 

การรว่มมือกบัองคก์รระดบัสากล 
โครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ภายใต้ Inclusive Framework 
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การรว่มมือกบัองคก์รระดบัสากล 
โครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ภายใต้ Inclusive Framework (ต่อ) 

• เป็นการแสดงจดุยนืของไทยในการป้องกนัการกดักรอ่นฐานภาษี
และการโอนก าไร ซึง่เป็นวาระส าคญัของเวทต่ีางๆ ทัว่โลก เช่น 
World Bank, G20 

• ท าใหไ้ทยไมร่วมอยูใ่นรายชื่อประเทศทีไ่มใ่หค้วามรว่มมอืทาง
ภาษขีอง EU และไมถู่กมาตรการตอบโตจ้าก EU 

• ท าใหไ้ทยหลุกพน้จากการประกาศโดย OECD ว่าเป็นประเทศที่
อาจเป็นภยัคุกคามต่อประเทศอื่น (country of Relevance)  

• ไทยสามารถเชื่อโยงขอ้มลูกบัสรรพากรต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้มลู อนัจะช่วยป้องกนัการหลบเลีย่งภาษรีะหว่างประเทศ 

• มชี่องทางพเิศษในการเพิม่ขอ้บทใน DTA เพื่อป้องกนั Treaty 
shopping แทนการเปิดเจรจาเป็นรายประเทศจ านวน 60 ประเทศ 

• กรมสรรพากรสามารถขอความช่วยเหลอืทางเทคนิคจากองคก์ร
ระหว่างประเทศ เพื่อด าเนินการตามมาตรฐานขัน้ต ่าได ้

• ค่าสมาชกิ 20,000 ยโูรต่อปี (760,380 บาท) 

• ไทยตอ้งปรบัปรงุกฎหมายหลายมาตรา เช่น  

• การก าหนดราคาโอน 

• ก าหนดใหบ้รษิทัไทยทีม่รีายรบั 750 ลา้นยโูรจดัส่ง 
Country-by-country Reports เพอืใหส้รรพากรน าส่ง
ไปยงัประเทศต่างๆ ทีบ่รษิทัดงักล่าวประกอบกจิการ
รปูบรษิทัในเครอื / สาขา 
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ประธานกรรมการ 

บริษทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

โทรศพัท ์ 0-2636-2000 ต่อ 3776 
โทรสาร 0-2636-2111 ต่อ 3776  
อเีมล bmku@bakermckenzie.com   
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ขอบคณุ 


