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เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 ท าใหม้ีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้ น

ในแต่ละประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ ส่วนของภาครัฐ ไดร้ับผลกระทบ

ตั้งแต่อตัรานักท่องเท่ียวต่างชาติลดลง การขนส่งและซ้ือสินคา้ระหว่างประเทศหยุดชะงัก 

ส่งผลใหธุ้รกิจของภาคเอกชนท่ีเกี่ยวขอ้งไดร้บัผลกระทบไปดว้ย จนถึงการด าเนินชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมีความเส่ียงจากการติดเช้ือไวรัส เช่น การเดินทางโดยรถ

สาธารณะ การท างานในออฟฟิศ การรบัประทานอาหารในรา้นอาหาร เป็นตน้ จึงอาจกล่าว

ไดว้่า เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่ระดบัประเทศ กลุ่มธุรกิจ ผู ้ประกอบการ

ต่าง ๆ ท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาซ่ึงรวมถึงลูกจา้งในกิจการต่าง ๆ การขาดรายได้

และสภาพคล่องอาจท าใหผู้ป้ระกอบการปิดกิจการและลูกจา้งอาจถูกเลิกจา้งเป็นจ านวนมาก

จากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีขยายเป็นวงกวา้ง ท าใหก้ระทรวงการคลัง ไดอ้อก

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเช้ือไวรสั COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง

และทางออ้ม (“มาตรการดูแลและเยียวยาฯ”) ส าหรับ ระยะท่ี 1 ทั้งน้ี มาตรการดูแลและ

เยยีวยาฯ ท่ีเกี่ยวกบัภาษีส าหรบัทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

กรณีบุคคลธรรมดา: 1 มาตรการ 

มาตรการสรา้งความเช่ือมัน่ในระบบตลาดทุน

สามารถหักลดหย่อน ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super 

Savings Fund หรือ SSF) โดยตอ้งเขา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ไดแ้ก่

1. ตอ้งเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน SSF ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงิน

หกัลดหย่อนค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และ ไม่อยู่ภายใต้เพดาน

วงเงินหกัลดหยอ่นรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด

2. ตอ้งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ระหว่าง 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63

3. ตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่น้อยกว่า 10 ปี และ

4. เง่ือนไขอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
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กรณีนิตบุิคคล: 4 มาตรการ 

1. มาตรการคืนสภาพคล่องใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในประเทศ

เป็นการลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ท่ีขึ้ นอยู่กบัช่วงเวลาการจ่ายเงินไดพ้ึง

ประเมิน โดยสามารถแบ่งได ้2 ช่วง ไดแ้ก่

1) ส าหรบัการจา่ยเงินไดพึ้งประเมินตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 63 ถึงวนัที่ 30 

ก.ย. 63: ลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจาก 3% เหลือ 1.5%

2) ส าหรบัการจา่ยเงินไดพ้ึงประเมินตามขอ้ก าหนด ตั้งแต่วนัที่ 1 ต.ค. 

63 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 64: ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายจาก 3%  

เหลือ 2% เฉพาะการจ่ายผ่านระบบการหักภาษี ณ ท่ีจ่ ายทาง

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Withholding Tax)

2. มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระดอกเบ้ียจ่ายของผูป้ระกอบการ

ผูป้ระกอบการ SMEs* สามารถหักรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มอีก 50% ส าหรับ

รายจ่ายดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้ นระหว่างวนัท่ี 1 เมย. 63 ถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 63 โดยมี

เง่ือนไขคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต า่ (Soft Loan) และ

จดัท าบญัชีชุดเดียวตามท่ีกฎหมายก าหนด

3. มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจา้งงานในสถานการณก์าร

ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั COVID-19

ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่ายทางภาษีได้ 3 เท่า ส าหรับรายจ่าย

ค่าจา้งเดือนเม.ย. 63 ถึง ก.ค. 63 ท่ีใหแ้ก่ลูกจา้ง โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี

1) จ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งท่ีเป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม

และไดร้บัค่าจา้งไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน

2) ต้องคงการจา้งงานในช่วงดังกล่าวไวไ้ม่น้อยกว่าจ านวนลูกจา้งท่ี เป็น

ผูป้ระกนัตน ณ 31 ธ.ค. 62

4. มาต ร ก า ร เ ร่ ง คื น ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้แ ก่ ผู ้ป ร ะ ก อบก า ร

ภายในประเทศ

ผู ้ประกอบการซ่ึงได้รับการจัดระดับเป็นผู ้ประกอบการส่งออกท่ีดี โดย

กรมสรรพากร จะไดร้บัพิจารณาในการรบัคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งไดเ้ป็น 

2 กรณี คือ

1) กรณียืน่แบบ ภ.พ.30 ทางอินเทอรเ์น็ต: จะไดร้บัคืนภายใน 15 วนั

2) กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ท่ีส านักงานสรรพากรพื้ นท่ีสาขา: จะได้รับคืน

ภายใน 45 วนั

*ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)
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กรณีบุคคลธรรมดา

จากมาตรการดูแลและเยยีวยาท่ีเกี่ยวกบัภาษี ระยะท่ี 1 ดงักล่าวน้ัน สามารถสรุปไดเ้ป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคลตามตารางดา้นล่าง ไดด้งัน้ี

กรณีบุคคลธรรมดา

สิทธิที่ไดร้บั เง่ือนไข

หกัลดหยอ่น ค่าซื้ อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการออม 

(Super Savings Fund หรือ SSF)

1. ตอ้งเป็นการซื้ อหน่วยลงทุน SSF ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิได้

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติและไม่อยูภ่ายใตเ้พดานวงเงินหกัลดหยอ่นรวมในกองทุน

เพื่อการเกษียณทั้งหมด 

2. ตอ้งซื้ อหน่วยลงทุนดงักล่าว ระหว่าง 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63

3. ตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่นอ้ยกว่า 10 ปี

4. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
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อย่างไรก็ตาม มาตรการดูแลและเยียวยาดา้นภาษีน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงจากมาตรการดูแลและเยียวยาทั้ งหมด 

ส าหรบัสถานการณร์ะยะท่ี 1 ของประเทศไทย ทั้งน้ีเน้ือหาท่ีกล่าวมาเป็นเพียงมาตรการ จึงอาจตอ้งรอการออกกฎหมาย

ใหช้ดัเจนถึงหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป

กรณีนิติบุคคล สิทธิที่ไดร้บั เง่ือนไข

นิติบุคคลรวม 

SMEs

1. ลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จาก 3% 

เหลือ 1.5% 

ส าหรบัการจ่ายเงินไดพึ้งประเมิน

ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 ถึง 30 ก.ย. 63

2. ลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จาก 3% 

เหลือ 2%

1. ส าหรบัการจ่ายเงินไดพึ้งประเมินตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง

31 ธ.ค. 64

2. เฉพาะการจ่ายผ่านระบบการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

3. ผูป้ระกอบการส่งออกท่ีดีจะไดร้ับพิจารณา

ในการรบัคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม แบ่งไดเ้ป็น

2 กรณี คือ

1) ก ร ณ ียื ่น แ บ บ ภ .พ .30 ท า ง

อินเทอรเ์น็ต: จะไดร้ับคืนภายใน

15 วัน

2) กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ที่ส  านักงาน

สรรพากรพื้ นที่สาขา: จะไดร้ับคืน

ภายใน 45 วนั

เป็นผูป้ระกอบการส่งออกท่ีดีซ่ึงไดร้บั

อนุมติัสถานะโดยกรมสรรพากร

เฉพาะ SMEs

1. ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่าย

ทางภาษีไดเ้พิ่มอีก 50% ส าหรับรายจ่าย

ดอกเบ้ีย

1. เป็นรายจ่ายดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 1 เม.ย. 63 

ถึง 31 ธ.ค. 63 

2. ตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้รว่มโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต า่ (Soft 

Loan) และจัดท าบัญชีชุดเดียวตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด

2. ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่าย

ทางภาษีได ้ 3 เท่า ส าหรบัรายจ่ายคา่จา้ง

1. เป็นรายจ่ายค่าจา้งเดือนเม.ย. 63 ถึง ก.ค. 63 ท่ี

ใหแ้ก่ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายวา่ดว้ย

ประกนัสงัคม และไดร้บัค่าจา้งไม่เกิน 15,000 บาท

ต่อคนต่อเดือน

2. ตอ้งคงการจา้งงานในช่วงดงักล่าวไวไ้มน่อ้ยกวา่จ านวน

ลูกจา้งท่ีเป็นผูป้ระกนัตน ณ วนัสุดทา้ยของธ.ค. 62 
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