
ภาษี รายการ กฎหมายใหม เดิม 
วันที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช หมายเหต ุ

พระราชกฤษฎีกา1.1. ยกเว นภาษ ีฯ  สําหร ับ เง ินได ส ุทธิ 
หลักหักคาใชจาย และคาลดหยอน  

 

150,000 บาทแรก 100,000 บาทแรก สําหรับ 
เงินไดที่ไดรับตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม 2551  

เปนตนไป 

 
(ฉบับที ่470) ลงวันที ่  

28 มีนาคม 2551

1. ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

 

1.2. ยกเวนและลดหยอนภาษีฯ สําหรับ
เงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ในอัตราไมเกิน 15% ของเงินได  

 

ไมเกิน  
500,000 บาท 

ไมเกิน 
300,000 บาท 

 

   

   

   

1.3. ยกเวนภาษีฯ สําหรับเงินสะสมเขา
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ  

 

ไมเกิน 
500,000 บาท 

ไมเกิน 
300,000 บาท 

  
 

  
 

  
   

1.4. ยกเวนภาษีฯ สําหรับเงินสะสมเขา
กองทุนสงเคราะห ตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชน  

 

ไมเกิน 
500,000 บาท 

ไมเกิน 
300,000 บาท 

   
   

สําหรับ กฎกระทรวง

1.5. ยกเวนภาษีฯ  สําหรับคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ในอัตราไมเกิน 15% ของเงินได 
ทั้งนี้ ตองนํา RMF ไปรวมกับเงินสะสม
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บํ า เหน็จบํ านาญขาราชการ  หรือ
กองทุนสงเคราะห เพื่อเปนจํานวนที่
ไดรับยกเวนภาษีฯ 

 

ไมเกิน 
500,000 บาท 

ไมเกิน 
300,000 บาท 

  
เงินไดที่ไดรับตั้งแต ฉบับที่ 266 ลงวันที่  

16 พฤษภาคม 2551วันที่ 1 มกราคม 2551  
 เปนตนไป 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
1.6. ยกเวนภาษีฯ สําหรับคาซื้อหนวยลงทุน

ในกองทุนรวมหุ นระยะยาว  (LTF) 
ในอัตราไมเกิน 15% ของเงินได  

ไมเกิน ไมเกิน   
 500,000 บาท 300,000 บาท   
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ภาษี รายการ กฎหมายใหม เดิม 

 

วันที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช 

 

หมายเหต ุ

1.7. ยกเวนและลดหยอนภาษีฯ สําหรับ
คาเบี้ยประกันชีวิต  

 

ไมเกิน 
100,000 บาท 

ไมเกิน 
50,000 บาท 

สําหรับ 
เบี้ยประกันที่จายตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม 2551  

เปนตนไป 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2551

 

1.8. ลดหยอนภาษีฯ สําหรับคาอุปการะ
เ ลี้ยงดูคู สมรส  บิดา  มารดา  บุตร
ชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม 
ของผู มีเงินไดหรือคู สมรส ซึ่งเปน
คนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดเฉพาะที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ 

 

30,000 บาท ตอคน 

 

ไมมีสิทธิลดหยอน - อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 

1.9. หักคาใชจายไดเพิ่มขึ้น สําหรับการ
ไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทเครื่องจักร 
อุ ปก รณ  หรื อ วั สดุ ที่ มี ผลต อกา ร
ประหยัดพลังงานรวมคาติดตั้ง ทั้งนี้ 
ทรัพยสินตองพรอมใชงานภายใน 
31 ธันวาคม 2553 

 

1.25 เทาของ
คาใชจาย 
ที่มีคุณสมบตัิ 
ตามที่กฎหมาย

กําหนด 

1 เทาของ
คาใชจาย 

- อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 

 

 

1.10. ยกเวนภาษีฯ สําหรับเงินไดที่ไมเกิน 
1,200,000 บาทตอป ของหางหุนสวน
สามัญ หรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล 
ซึ่ งเปนวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ. 
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

 

ยกเวนภาษีฯ จัดเก็บในอัตรา
กาวหนา รอยละ 5 
ถึงรอยละ 37 

 

- อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 
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ภาษี รายการ กฎหมายใหม เดิม 
วันที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช หมายเหต ุ

2.1. ยกเวนภาษีฯ สําหรับกําไรสุทธิสวนที่
ไมเกิน 150,000 บาท ของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทุนที่
ชํ าระแล วในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท  

ยกเวนภาษีฯ รอยละ 15 ตั้งแต 
รอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งเริ่มในหรือหลัง 

 1 ม.ค. 2551    
เปนตนไป 

 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที ่471) ลงวันที ่    
28 มีนาคม พ.ศ. 2551

2.2. ลดอัตราภาษีฯ สําหรับบริษัทเขาใหม
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งยื่นจดทะเบียน
ระหวาง 1 มกราคม 2551 ถึง 31 
ธันวาคม 2551 และไดรับจดทะเบียน
ภายใน 31 ธันวาคม 2552 เปนเวลา 
3 รอบระยะเวลาบัญชีนับตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ ได จดทะเบียน
ตอไปนี้ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

2.2.1 ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ รอยละ 20 รอยละ 30 - 

2.2.2 ตลาดหลักทรัพยฯ 
 

รอยละ 25 รอยละ 30 - 

 
อยูระหวาง 

การออกกฎหมายรองรับ 

2.3. ลดอัตราภาษีฯ สําหรับบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปน
เวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
นับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลัง 1 มกราคม 2551  

 

 

 

 

 

 

2.3.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ เฉพาะ
กําไรสุทธิสวนที่ไม เกิน 20 
ลานบาท 

รอยละ20 รอยละ 30 - 

2. ภาษีเงินได 
    นิติบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ เฉพาะกําไรสุทธิ
ในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท

 

รอยละ 25 รอยละ 30 - 

 
 
 

อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 

http://intranet/sites/FNA/Taxation%20All%20Employees/4.pdf
http://intranet/sites/FNA/Taxation%20All%20Employees/4.pdf
http://intranet/sites/FNA/Taxation%20All%20Employees/4.pdf


 

ภาษี รายการ กฎหมายใหม เดิม 
วันที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช หมายเหต ุ

2.4. หักคาใชจายไดเพิ่มขึ้น สําหรับการ
ไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทเครื่องจักร 
อุ ปกรณ ห รื อ วั สดุ ที่ มี ผลต อกา ร
ประหยัดพลังงานรวมคาติดตั้งของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ทั้งนี้ 
ทรัพยสินตองพรอมใชงานภายใน 
31 ธันวาคม 2553 

 

1.25 เทาของ 
คาใชจาย 
ที่มีคุณสมบตัิ 
ตามที่กฎหมาย

กําหนด 

1 เทาของ 
คาใชจาย 

 

- อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 

2.5. หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไดเพิ่มขึ้น 
สําหรับทรัพยสินประเภทเครื่องจักร
และอุปกรณที่ ใชผลิตสินคาหรือ
ใหบริการของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล 

• ร อ ยล ะ  4 0  ของ
มูลคาตนทุน ในวันที่
ไดทรัพยสิน 

• รอยละ 20 สําหรับ
มูลคาตนทุนสวนที่
เหลือ 

รอยละ 20 ของ
มูลคาตนทุน 

- อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 

2.6. หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 
สําหรับทรัพยสินประเภทโปรแกรม
คอมพิวเตอร ของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล 

ภายใน 3 รอบระยะเวลา
บัญชี นับแต วั นที่ ได
ทรัพยสินนั้นมาโดยไม
คํานึงถึงอายุการใช 

• ร อยละ 10 ของ
มูลคาตนทุน กรณี
ไมจํากัดอายุการใช 

• รอยละ 100 ของ
มูลคาตนทุน หาร
ดวยจํานวนปอายุ
การใช กรณีจํากัด
อายุการใช 

 

- อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 
สําหรับทรัพยสินประเภทโปรแกรม
คอมพิวเตอร ของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่มีทรัพยสินถาวรไมรวม
ที ่ด ินไมเก ิน  200 ลานบาท  และ
จางงานไมเกิน 200 คน  

   

• ร อ ยล ะ  4 0  ของ
มูลคาตนทุน ในวันที่
ไดทรัพยสิน 

• สําหรับมูลคาสวนที่
เหลือหักภายใน 3 
รอบระยะเวลาบัญชี
นับตั้ งแต วั นที่ ได
ทรัพยสิน โดยไม
คํานึงถึงอายุการใช 

• ร อยละ 10 ของ
มูลคาตนทุน กรณี
ไมจํากัดอายุการใช 

• รอยละ 100 ของ
มูลคาตนทุน หาร
ดวยจํานวนปอายุ
การใช กรณีจํากัด
อายุการใช 

- อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 



ภาษี รายการ กฎหมายใหม เดิม 
วันที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช หมายเหต ุ

 

 

2.8. หักค าสึ กหรอและค า เสื่ อมราคา 
เพิ่มขึ้น สําหรับทรัพยสินของบริษัท
ห รื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี
ทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 
ลานบาท และจางงานไมเกิน 200 คน 
ทั้ ง นี้  มูลค าตนทุนของทรัพยสิ น
รวมกันตองไมเกิน 500,000 บาทใน
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 

 

รอยละ 100 ของมูลคา
ตนทุน โดยไมคํานึงถึง
อายุการใช 
 

• ร อยละ 10 ของ
มูลคาตนทุน กรณี
ไมจํากัดอายุการใช 

• รอยละ 100 ของ
มูลคาตนทุน หาร
ดวยจํานวนปอายุ
การใช กรณีจํากัด
อายุการใช 

- 
 

อยูระหวาง 
การออกกฎหมายรองรับ 

 



ภาษี รายการ กฎหมายใหม เดิม 
วันที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช หมายเหต ุ

รอยละ 0.1 
 

รอยละ 3.0 
 

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ลดอัตราภาษีฯ สําหรับการขาย
อสังหาริมทรัพย 

 

ในทางปฏิบัติจะถูกเรียกเก็บภาษีทองถิ่นเพิ่มอีก
รอยละ 10 ของอัตราภาษีธุรกิจ จึงทําใหอตัราภาษทีี่
กรมที่ดินเรียกเก็บเมื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เปนรอยละ 0.11 จากเดิมรอยละ 0.33 

 

สําหรับการจดทะเบียนสทิธิ
และนิติกรรม  ตั้งแต  29 
มี น าคม  2 551  ถึ ง  2 8 
มีนาคม 2552 

 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที ่472) ลงวันที ่   

28 มีนาคม  2551

 

  

http://intranet/sites/FNA/Taxation%20All%20Employees/8.pdf
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คาธรรมเนียม รายการ กฎหมายใหม เดิม 
วันที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช หมายเหต ุ

ประกาศ4.1. ลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
และจํานองที่ดิน หรืออาคาร (บานเดี่ยว 
บานแฝด บานแถว อาคารพาณิชย) หรือ
อาคารพรอมที่ดิน  

 (ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
หรือที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินโดยทาง
ราชการหรือองคการของรัฐบาล) 

 

• จดทะเบียนโอน 
รอยละ 0.01 

• จดทะเบียนจํานอง
รอยละ 0.01 

• จดทะเบียนโอน   
รอยละ 2.0  

• จดทะเบียนจํานอง
รอยละ 1.0 

ตั้งแต 
29 มีนาคม 2551 

ถึง 
28 มีนาคม 2552 

 
กระทรวงมหาดไทย  

กรณีสนับสนนุการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยฯ ลงวันที่ 

28 มีนาคม 2551

4. คาธรรมเนียม 

ตั้งแต ประกาศ4.2. ลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
และจํานองอาคารที่อยูอาศัย (บานเดี่ยว 
บานแฝด บานแถว อาคารพาณิชย) หรือ
อาคารที่อยูอาศัยพรอมที่ดินซึ่งมีเนื้อทีไ่ม
เกิน 1 ไร และไมใชที่ดินตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดําเนินการ
จัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองคการ
ของรัฐบาล 

 

• จดทะเบียนโอน 
รอยละ 0.01 

• จดทะเบียนจํานอง
รอยละ 0.01 

• จดทะเบียนโอน   
รอยละ 2.0  

• จดทะเบียนจํานอง
รอยละ 1.0 

3 พฤษภาคม 2551 
ถึง  

28 มีนาคม 2552 

 
กระทรวงมหาดไทย  

กรณีสนับสนนุการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยฯ ลงวันที่   

2 พฤษภาคม 2551
 

   เนื่องจากมาตรการ
ภาษีเดิมไมครอบคลุมถึง
อาคารที่อยูอาศัยทั่วไป
ซึ่ ง ไ ม ไ ด อ ยู ภ า ย ใ ต
กฎหมายว า ด ว ยกา ร
จั ดสร รที่ ดิ นฯ  ดั ง นั้ น 
รัฐบาลจึงออกมาตรการ
ภาษีนี้เพิ่มเติม 

4.3. ลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
และจํานองหองชุด  

 (ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด) 

• จดทะเบียนโอน 
รอยละ 0.01 

• จดทะเบียนจํานอง
รอยละ 0.01 

• จดทะเบียนโอน 
รอยละ 2.0  

• จดทะเบียนจํานอง
รอยละ 1.0 

 

ประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย  

กรณีสนับสนนุการซื้อขาย 
หองชุดฯ ลงวันที่        
28 มีนาคม 2551

 

  
 
 ตั้งแต 

29 มีนาคม 2551 

4.4. ลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
อาคารสํานักงาน หรืออาคารสํานักงาน
พรอมที่ดิน  

      (ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร) 

รอยละ 0.01 รอยละ 2.0 
ถึง 

28 มีนาคม 2552 
ประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย  
กรณีสนับสนนุการซื้อขาย
อาคารสํานักงาน ลงวันที่   

28 มีนาคม 2551
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