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ในวันท่ี 10 มี.ค. 2563 กระทรวงการคลังไดม้ีการออกมาตรการดูแลและ

เยียวยาผลกระทบจากเช้ือไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม

(“มาตรการดูแลและเยียวยาฯ”) ส าหรับระยะท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทา

ผลกระทบและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ในอีก 2 สปัดาหต่์อมา พบว่าการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 ไดรุ้นแรงและขยายเป็นวงกวา้งมากขึ้ น มีจ านวนผู ้

ติดเช้ือเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากระดับ

ผูป้ระกอบการไปจนถึงระดับลูกจา้ง กล่าวคือ เมื่อผูป้ระกอบการขาดรายไดแ้ละสภาพ

คล่อง จึงมีการลดอตัราการจา้งงานเกิดขึ้ น 

กระทรวงการคลงั จึงไดอ้อกมาตรการดูแลและเยยีวยาฯ ส าหรบั ระยะท่ี 2 ทั้งน้ี 

มาตรการดูแลและเยียวยาฯ ท่ีเกี่ยวกบัภาษี มีทั้งหมด 6 มาตรการ ซ่ึงเป็นมาตรการ

ส าหรับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 กรณี คือ กรณี

บุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล และ กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ดงัน้ี

กรณีบุคคลธรรมดา: 3 มาตรการ 

1. มาตรการเล่ือนเวลายื่นแบบและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปี

ภาษี 2562 รอบ 2

- เดิม: เล่ือนจากรอบปกติ คือ จากสิ้ นสุด ม.ีค. 63 เป็น 30 มิ.ย. 63

- ใหม:่ สิ้ นสุด 31 ส.ค. 63

2.  มาตรการเพ่ิมวงเงินหกัลดหยอ่นค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ

- เดิม: สามารถหกัลดหยอ่นได ้ตามท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 15,000 บาท

- ใหม:่ สามารถหกัลดหยอ่นไดต้ามท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 25,000 บาท และ

เมื่อรวมกบัการหกัลดหย่อนค่าเบ้ียประกนัชีวิตและเงินฝากประเภท

สงเคราะหช์ีวิตแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท
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3. มาตรการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรบัค่าตอบแทนใน

การเสี่ยงภยัของบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

บุคคลท่ีปฎิบัติหน้าท่ีเส่ียงภัยอันเก่ียวกับเช้ือไวรัส COVID-19 จะไดร้บัยกเวน้ภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาเมื่อเขา้ 2 เง่ือนไข คือ

1) เป็นผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความเสียสละ ท าหน้าท่ีเฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกัน 

ควบคุม รกัษาผูป่้วยติดเช้ือไวรสั COVID-19 ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล นักเทคนิค

การแพทย ์เจา้หน้าท่ีสืบสวนโรค พนักงานขบัรถส่งผูป่้วย รวมทั้งบุคคลท่ีมิใช่

ขา้ราชการหรือขา้ราชการท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้

ค าปรึกษาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นตน้ และ

2) ไดร้บัคา่ตอบแทนเส่ียงภยัจากกระทรวงสาธารณสุขในปีภาษี 2563

กรณีนิตบุิคคล: 2 มาตรการ

1. มาตรการเล่ือนเวลาการยืน่แบบและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

เป็นมาตรการท่ีใชเ้ฉพาะบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบัการยื่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2 กรณี ดงัน้ี

1) การยื่นภ.ง.ด. 50 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562

- เดิม: ยื่นรายการช าระภาษีตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 63 ถึงวนัท่ี 30 ส.ค. 63

- ใหม่: ยื่นรายการช าระภาษีภายในวนัท่ี 31 ส.ค. 63

หมายเหตุ: ส าหรบันิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบญัชีปกติ คือส้ินสุด ณ 31 

ธ.ค. 62 แต่ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ตอ้งไม่เกินรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 31 มี.ค. 63

2) การยื่นภ.ง.ด. 51 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563

- เดิม: ยื่นรายการช าระภาษีตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค. 63 ถึงวนัท่ี 29 ก.ย. 63

- ใหม่: ยื่นรายการช าระภาษีภายในวนัท่ี 30 ก.ย. 2563

2. มาตรการเล่ือนเวลาการยืน่แบบและช าระภาษี

เล่ือนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ น าส่ง และช าระภาษีทุกประเภทท่ีกรมสรรพากร

จดัเก็บ*ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร

แสตมป์ ใหแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั 

COVID-19 ไดแ้ก่ 

1) ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งปิดสถานประกอบการตามค าสัง่ของทางราชการ เช่น

กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

หรือ

2) ผู ้ประกอบการอ่ืน ๆ เฉพาะท่ีมีเหตุอันสมควร โดยกระทรวงการคลังจะ

พิจารณาเป็นรายกรณี

*สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ข่าวจากกรมสรรพากร เลขท่ีข่าว ปชส . 27/2563 วนัท่ีแถลงข่าว 2 เม.ย. 2563 

เ ร่ื อ ง  ก า ร ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ยื่ น แ บ บ ฯ  ต้ า น ภั ย  COVID-19 มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ แ ล้ ว  ( อ้ า ง อิ ง : 

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news27_2563.pdf)

“3 มาตรการ

ส าหรบับุคคลธรรมดา

2 มาตรการ

ส าหรบันิติบุคคล

1 มาตรการ

ส าหรบับุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล”

**Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/
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กรณีบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล: 1 มาตรการ

มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง

โครงสรา้งหน้ีของเจา้หน้ีที่มิใช่สถาบนัการเงิน*

เป็นมาตรการท่ีใชส้ าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ท่ี

เกิดขึ้ นตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 โดยสามารถสรุปเน้ือหาได ้

ดงัต่อไปน้ี

1. การยกเวน้ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 

ใหแ้ก่ลกูหน้ีและเจา้หน้ี โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณียอ่ย คือ 

• กรณีลูกหน้ี: 

1) ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรบั

เงินไดท่ี้ไดจ้ากการปลดหน้ีของเจา้หน้ี และ

2) ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับเงินได้ที่ได ้จากการโอน

อสงัหาริมทรพัยท่ี์จ  านองเป็นประกนัหน้ีของเจา้หน้ีใหแ้ก่ผูอ้ื่นซ่ึง

มิใช่เจ้าหน้ีและการกระท าตราสารอันเน่ืองมาจากการโอน

อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว โดยลูกหน้ีตอ้งน าเงินน้ันไปช าระหน้ีแก่

เจา้หน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินกว่าหน้ีท่ีคา้งช าระหรือมีภาระผูกพนั

ตามสัญญาประกนัหน้ีและตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กฎหมาย

ก าหนด

• กรณีทั้งลูกหน้ีและเจา้หน้ี:

ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับเงินได้ท่ีได้จากการโอน

ทรพัยสิ์น การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ และการกระท าตราสารอัน

เน่ืองมาจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี

2. การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหน้ีสูญให้แก่เจา้หน้ี โดยไม่ต้อง

ด าเนินการตามหลกัเกณฑป์กติของประมวลรษัฎากร และ

3. การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจ านองอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

หอ้งชุดส าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี จาก 2% เหลือ 0.01%

*เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน เช่น บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สินเช่ือรายย่อย

ระดบัจงัหวดั เช่าซ้ือ ลีสซ่ิง และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีร่วมกบัสถาบนัการเงิน

“ยกเวน้ภาษี

–

ผ่อนปรน

หลักเกณฑ์

-

ลด

ค่าธรรมเนียม

ส าหรบัการปรบัปรงุ

โครงสรา้งหน้ี

(เจา้หน้ีไม่ใชส่ถาบนั

การเงิน)”
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จากมาตรการดูแลและเยยีวยาท่ีเกี่ยวกบัภาษีท่ีกล่าวมาน้ัน สามารถสรุปไดต้ามตารางดา้นล่างน้ีได ้3 กรณี คือ 

1. กรณีบุคคลธรรมดา 

2. กรณีนิติบุคคล และ 

3. กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีของเจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน)

4

กรณี สิทธิที่ไดร้บั เง่ือนไข

บุคคลธรรมดา

1. เล่ือนเวลายื่นแบบและช าระภาษีส าหรับปีภาษี 

2562 เป็น 31 ส.ค. 63
-

2. ลดหย่อนค่าเบี้ ยประกนัสุขภาพไดต้ามท่ีจา่ยจริง

แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

เมื่อรวมกบัการหกัลดหย่อนค่าเบี้ ยประกนัชีวิตและเงินฝากประเภท

สงเคราะหช์ีวิตแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท

3. ยกเวน้ภาษีส าหรับค่าตอบแทนในการเส่ียง

ภัยของบุคคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข

1. เป็นผูท้ี่ปฏิบติัหนา้ที่เฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกนั ควบคุม รักษา

ผูป่้วยติดเชื้ อไวรัส COVID-19 เช่น แพทย ์พยาบาล พนักงาน

ขบัรถส่งผูป่้วย รวมทั้งบุคคลที่มิใช่ขา้ราชการหรือขา้ราชการท่ี

ใหค้ าปรึกษาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นตน้ และ

2. เป็นค่าตอบแทนเส่ียงภัยที่ไดร้ับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี

ภาษี 2563

นิตบุิคคล

รวม SMEs

1. ยื่นรายการช าระภาษี (ภ.ง.ด. 50) ภายใน 

31 ส.ค. 63 

1. ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562

2. เฉพาะบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. มีรอบระยะเวลาบัญชีปกติ คือส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 62 แต่

ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ตอ้งไม่เกินรอบระยะเวลา

บญัชีส้ินสุด ณ 31 มี.ค. 63

2. ยื่นรายการช าระภาษี (ภ.ง.ด. 51) ภายใน 

30 ก.ย. 63

1. ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563

2. เฉพาะบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

3. เล่ือนเวลา การยื่นแบบแสดงรายการ น าส่ง 

และช าระภาษีทุกประเภทท่ีกรมสรรพากร

จัดเก็บ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ เป็นตน้

เป็นผูป้ระกอบการท่ีไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้ อไวรสั COVID-19 นัน่คือ 

1) ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งปิดสถานประกอบการตามค าสัง่ของ

ทางราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ หรือ

2) ผู ้ประกอบการอ่ืน ๆ เฉพาะท่ีมีเหตุอันสมควร โดย

กระทรวงการคลงัจะพิจารณาเป็นรายกรณี

กรณีบุคคลธรรมดา และนิตบุิคคลรวมถึง SMEs
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กรณีบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล (การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีของเจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน)

กรณี สิทธิที่ไดร้บั เง่ือนไข

ลกูหน้ี

1. ยกเว้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินไดท่ี้ไดจ้ากการ

ปลดหน้ีของเจา้หน้ี

ใชส้ าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีเกิดขึ้ น 

ตั้งแต ่1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

2. ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร

แสตมป์ ส าหรับเงินได้ท่ีได้จากการโอน

อสังหาริมทรัพย์ที่จ านองเป็นประกันหน้ีของ

เจา้หน้ีใหแ้ก่ผูอ้ื่นซึ่งมิใช่เจา้หน้ีและการกระท า

ต ร า ส า ร อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก ก า ร โ อ น

อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว

1. ใชส้ าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีเกิดขึ้ น 

ตั้งแต ่1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

2. ลูกหน้ีต้องน าเงินน้ันไปช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี 

เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินกว่าหน้ีท่ีคา้งช าระหรือ

มีภาระผกูพนัตามสญัญาประกันหน้ีและตอ้ง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

อธิบดีก าหนด 

เจา้หน้ี
การจ าหน่ายหน้ีสูญ ไม่ต ้องด า เ นินการตาม

หลกัเกณฑป์กติของประมวลรษัฎากร

ใชส้ าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีเกิดขึ้ น

ตั้งแต ่1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

ลกูหน้ี และ 

เจา้หน้ี

1. ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับเงินไดท่ี้ได้

จากการโอนทรัพยส์ิน การขายสินคา้หรือการ

ให้บ ริ ก า ร  และการกระท าต ร าสารอัน

เน่ืองมาจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี

ใชส้ าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีเกิดขึ้ น 

ตั้งแต ่1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

2. ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการ

จ  านองอสังหาริมทรัพยแ์ละหอ้งชุดส าหรับ

การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี เหลือ 0.01%

ใชส้ าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีเกิดขึ้ น 

ตั้งแต ่1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

อยา่งไรก็ตาม มาตรการดูแลและเยยีวยาดา้นภาษีน้ีเป็นการออกเพิ่มเติมจากมาตรการดูแลและเยียวยาด้านภาษี

ระยะท่ี 1 และเป็นเพียงส่วนหน่ึงจากมาตรการดูแลและเยยีวยาทั้งหมด ส าหรบัสถานการณร์ะยะท่ี 2 ของประเทศไทย ทั้งน้ี

เน้ือหาท่ีกล่าวมาเป็นเพียงมาตรการ จงึอาจตอ้งรอการออกกฎหมายใหช้ดัเจนถึงหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป
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