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Tax Remedy for COVID-19: Stage 1
เนื่ องจากการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ทาให้มีจานวนผูต้ ิดเชื้ อเพิ่มขึ้ น
ในแต่ ละประเทศทัว่ โลกรวมถึ งประเทศไทย การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสดังกล่ าว ส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งภาครัฐและเอกชน กล่ าวคือ ส่วนของภาครัฐ ได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่ อตั รานั กท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลง การขนส่งและซื้ อสินค้าระหว่างประเทศหยุดชะงัก
ส่งผลให้ธุรกิจของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รบั ผลกระทบไปด้วย จนถึงการดาเนิ นชีวิตและ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนที่ มี ความเสี่ ยงจากการติ ดเชื้ อไวรัส เช่ น การเดิ นทางโดยรถ
สาธารณะ การทางานในออฟฟิ ศ การรับประทานอาหารในร้านอาหาร เป็ นต้น จึงอาจกล่า ว
ได้ว่า เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็ นลูกโซ่ ตั้งแต่ระดับประเทศ กลุ่มธุรกิจ ผู ้ประกอบการ
ต่าง ๆ ที่เป็ นนิ ติบุคคลและบุคคลธรรมดาซึ่งรวมถึงลูกจ้างในกิจการต่าง ๆ การขาดรายได้
และสภาพคล่องอาจทาให้ผปู ้ ระกอบการปิ ดกิจการและลูกจ้างอาจถูกเลิกจ้างเป็ นจานวนมาก
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ขยายเป็ นวงกว้าง ทาให้กระทรวงการคลัง ได้ออก
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้ อไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง
และทางอ้อม (“มาตรการดูแลและเยียวยาฯ”) สาหรับ ระยะที่ 1 ทั้งนี้ มาตรการดูแลและ
เยียวยาฯ ที่เกี่ยวกับภาษีสาหรับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา: 1 มาตรการ
มาตรการสร้างความเชื่อมั ่นในระบบตลาดทุน
สามารถหัก ลดหย่ อ น ค่ า ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การออม (Super
Savings Fund หรือ SSF) โดยต้องเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่
1. ต้องเป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุ น SSF ที่ มีนโยบายการลงทุ นในหลักทรัพย์ ที่ จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้ อ ยกว่ า 65% ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงิน
หักลดหย่อนค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นใน SSF กรณี ปกติ และ ไม่อยู่ภายใต้เพดาน
วงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด
2. ต้องซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว ระหว่าง 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
3. ต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
4. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
*Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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กรณีนิตบิ ุคคล: 4 มาตรการ
1. มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผปู ้ ระกอบการในประเทศ

“1 มาตรการ
สาหรับบุคคล
ธรรมดา

เป็ นการลดอัตราภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย ที่ขนอยู
ึ้ ่กบั ช่วงเวลาการจ่ายเงินได้พึง
ประเมิน โดยสามารถแบ่งได้ 2 ช่วง ได้แก่
1) สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30
ก.ย. 63: ลดอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 1.5%
2) สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามข้อกาหนด ตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค.
63 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 64: ลดอัตราภาษี เงินได้หัก ณ ที่ จ่ายจาก 3%
เหลื อ 2% เฉพาะการจ่ า ยผ่ า นระบบการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Withholding Tax)

2. มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ ยจ่ายของผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการ SMEs* สามารถหักรายจ่ายทางภาษี ได้เพิ่มอีก 50% สาหรับ
รายจ่ายดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ 1 เมย. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยมี
เงื่อนไขคือ ต้องเป็ นผูท้ ี่ เข้าร่ วมโครงการสินเชื่ อดอกเบี้ ยตา่ (Soft Loan) และ
จัดทาบัญชีชุดเดียวตามที่กฎหมายกาหนด

4 มาตรการ
สาหรับนิ ติบคุ คล
รวมถึง
ผูป้ ระกอบการ
SMEs”

3. มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19
ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่ายทางภาษี ได้ 3 เท่า สาหรับรายจ่า ย
ค่าจ้างเดือนเม.ย. 63 ถึง ก.ค. 63 ที่ให้แก่ลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างที่เป็ นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
และได้รบั ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน
2) ต้อ งคงการจ้า งงานในช่ ว งดังกล่ า วไว้ไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนลู ก จ้า งที่ เป็ น
ผูป้ ระกันตน ณ 31 ธ.ค. 62

4. ม า ต ร ก า ร เ ร่ ง คื น ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภายในประเทศ
ผู ้ ป ระกอบการซึ่ ง ได้ รั บ การจั ด ระดั บ เป็ นผู ้ ป ระกอบการส่ ง ออกที่ ดี โดย
กรมสรรพากร จะได้รบั พิจารณาในการรับคืนเงินภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยแบ่ งได้เป็ น
2 กรณี คือ
1) กรณียนื่ แบบ ภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ ต: จะได้รบั คืนภายใน 15 วัน
2) กรณี ยื่น แบบ ภ.พ.30 ที่ ส านั ก งานสรรพากรพื้ นที่ ส าขา: จะได้รับ คื น
ภายใน 45 วัน
*ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)
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จากมาตรการดูแลและเยียวยาที่เกี่ยวกับภาษี ระยะที่ 1 ดังกล่าวนั้น สามารถสรุปได้เป็ นกรณีบุคคลธรรมดาและนิ ติ
บุคคลตามตารางด้านล่าง ได้ดงั นี้

กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดา
สิทธิที่ได้รบั

เงื่อนไข

หักลดหย่อน ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม
(Super Savings Fund หรือ SSF)

1. ต้องเป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน SSF ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่น ้อยกว่า 65% ของมูล ค่า ทรัพ ย์สิ นสุ ทธิ ไ ด้
ตามที่ จ่า ยจริง แต่ไ ม่เกิ น 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงิน หัก ลดหย่อนค่า ซื้ อ
หน่ วยลงทุนใน SSF กรณีปกติและไม่อยูภ่ ายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุน
เพื่อการเกษียณทั้งหมด
2. ต้องซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว ระหว่าง 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
3. ต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
4. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
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กรณีนิตบิ ุคคล
กรณีนิติบุคคล

นิติบุคคลรวม
SMEs

สิทธิที่ได้รบั

เงื่อนไข

1. ลดอัตราภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย จาก 3%
เหลือ 1.5%

สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 ถึง 30 ก.ย. 63

2. ลดอัตราภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย จาก 3%
เหลือ 2%

1. สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง
31 ธ.ค. 64
2. เฉพาะการจ่ายผ่ านระบบการหัก ภาษี ณ ที่ จ่ายทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Withholding Tax)

3. ผูป้ ระกอบการส่ง ออกที่ ดีจ ะได้รับพิ จ ารณา
ในการรับคืนเงินภาษี มูลค่าเพิ่ม แบ่งได้เป็ น
2 กรณี คือ
1) ก ร ณ ี ยื ่น แ บ บ ภ .พ .30 ท า ง
อินเทอร์เ น็ ต : จะได้ร ับ คืน ภายใน
15 วัน
2) กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ที่สานักงาน
สรรพากรพื้ นที่ส าขา: จะได้รับคื น
ภายใน 45 วัน

เป็ นผูป้ ระกอบการส่งออกที่ดีซึ่งได้รบั
อนุ มตั ิสถานะโดยกรมสรรพากร

1. ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่าย
ทางภาษี ไ ด้เพิ่มอีก 50% สาหรับรายจ่าย
ดอกเบี้ ย

1. เป็ นรายจ่ายดอกเบี้ ยที่ เกิด ขึ้ นระหว่ า ง 1 เม.ย. 63
ถึง 31 ธ.ค. 63
2. ต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ ยตา่ (Soft
Loan) และจั ด ท าบั ญ ชี ชุ ด เดี ย วตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด

2. ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่าย
ทางภาษีได้ 3 เท่า สาหรับรายจ่ายค่าจ้าง

1. เป็ นรายจ่ ายค่ า จ้า งเดื อ นเม.ย. 63 ถึ ง ก.ค. 63 ที่
ให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็ นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม และได้รบั ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน
2. ต้องคงการจ้างงานในช่วงดังกล่าวไว้ไม่นอ้ ยกว่าจานวน
ลูกจ้างที่เป็ นผูป้ ระกันตน ณ วันสุดท้ายของธ.ค. 62

เฉพาะ SMEs

อย่างไรก็ตาม มาตรการดูแลและเยียวยาด้านภาษี นี้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งจากมาตรการดูแลและเยียวยาทั้ งหมด
สาหรับสถานการณ์ระยะที่ 1 ของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื้ อหาที่กล่าวมาเป็ นเพียงมาตรการ จึงอาจต้องรอการออกกฎหมาย
ให้ชดั เจนถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป
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