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มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศ 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบมาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่วในประเทศตามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัดงันี้ 
˗ ใหห้กัรายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธเิพื่อเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลไดส้องเท่าส าหรบัรายจ่ายในการอบรมสมัมนาใน

ประเทศ ซึง่รวมถงึค่าหอ้งสมัมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนสง่ หรอืรายจ่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมสมัมนาในประเทศ 
˗ ให้หกัค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรบัการจ่ายค่าน าเที่ยวให้แก่ธุรกิจน าเที่ยวและค่า

หอ้งพกัโรงแรมส าหรบัการท่องเทีย่วในประเทศ ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท 
มาตรการภาษดีงักล่าวจะใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีก่ฎหมายมผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 
การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามญัและคณะบคุคลท่ีมิใช่นิติบคุคล 
คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเหน็ชอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎากรตามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัเกี่ยวกบั
มาตรการปรบัปรุงการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากหา้งหุน้สว่นสามญัและคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและ
เป็นธรรมมากขึน้ โดยจะก าหนดใหห้้างหุ้นส่วนสามญัและคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลค านวณเงินได้สุทธดิ้วยวธิกีารหกั
ค่าใชจ้่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม แทนการค านวณค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย เมื่อมรีายไดใ้หเ้ฉลีย่รายไดข้องหุน้ส่วน
ในสดัสว่นทีเ่ท่ากนัเพื่อน าไปค านวณค านวณภาษเีงนิไดข้องแต่ละบุคคล โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 
 

ส าหรับห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้รับเงินได้พึงประเมินประเภทดอกเบี้ย เงินส่วนแบ่งก าไร และเงินได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นมรดกหรอือสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าโดยมไิดมุ้่งในทางการคา้หรอืหาก าไร และไดถู้กหกัภาษีเงนิได ้
ณ ที่จ่ายไวแ้ลว้ จะต้องน าเงนิไดพ้งึประเมนิดงักล่าวไปรวมค านวณกบัเงนิไดป้ระเภทอื่นเพื่อเสยีภาษีตอนสิน้ปี ซึง่ต่าง
จากเดมิทีใ่หส้ทิธไิม่ตอ้งน าเงนิไดพ้งึประเมนิดงักล่าวไปรวมค านวณเสยีภาษีตอนสิน้ปี แต่กรณีคณะบุคคลฯ ใหบุ้คคลแต่
ละคนทีไ่ดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามสดัส่วน ยงัคงไดร้บัสทิธเิลอืกไม่ต้องน าเงนิไดพ้งึประเมนิดงักล่าวไปรวมค านวณเสยี
ภาษตีอนสิน้ปีอกี 
 
ขยายเวลาลดอตัราภาษีเงินได้ 
ตามที่รฐับาลไดล้ดอตัราอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงนิได้นิตบิุคคลส าหรบัปี 2556 และ 2557 มาแล้ว 
เนื่องจากยงัมคีวามจ าเป็นเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้มเีงนิได้ให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิ จงึได้ออกกฎหมายเพื่อ
ขยายเวลาการลดอตัราภาษสี าหรบัปี 2558 ดงันี้ 
 
˗ พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่576 :  ลดอตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัปีภาษ ี2558 โดยใหจ้ดัเกบ็ดงันี้ 

 
เงนิไดส้ทุธ ิ อตัราภาษ ี

ไม่เกนิ 300,000 บาท 5% 
เกนิ 300,000 บาท แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท 10% 

๖ 
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เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 750,000 บาท 15% 
เกนิ 750,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท 20% 
เกนิ 1,00,000 บาท แต่ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 25% 
เกนิ 2,00,000 บาท แต่ไม่เกนิ 4,000,000 บาท 30% 

เกนิ 4,00,000 บาท 35% 
 
˗ พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่577 :  ลดอตัราภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเหลอื 20% ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 
บีโอไอยกเว้นภาษีส าหรบัการเปล่ียนเครื่องจกัรและการวิจยั 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อกประกาศฉบบัที่ 1/2557 เรื่อง “มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติ” เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นให้ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินกจิการอยู่แลว้ในปจัจุบนั ทัง้กลุ่มทีไ่ดร้บัและ
ไม่ไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน ใหเ้กดิการลงทุนเพิม่เพื่อปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรเพื่อการประหยดัพลงังาน  การใชพ้ลงังาน
ทดแทน การลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม การสนับสนุนการวจิยัพฒันา รวมถงึการออกแบบทางวศิวกรรมเพื่อปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติ 

ตามประกาศดงักล่าว จะประกอบดว้ย 3 มาตรการย่อย ไดแ้ก่  
 
1. มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อการประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

โดยเปิดใหผู้ป้ระกอบการทีส่นใจเสนอแผนการลงทุนปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพื่อการประหยดัพลงังาน การน าพลงังาน
ทดแทนมาใชใ้นกจิการ หรอืการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตามเกณฑห์รอืสดัสว่นทีก่ าหนด 

2. มาตรการส่งเสรมิการลงทุน เพื่อการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโดยผูป้ระกอบการจะต้อง
เสนอแผนการลงทุนปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรตามเกณฑท์ีก่ าหนด เช่น การน าระบบอตัโนมตัมิาใชใ้นสายการผลติทีม่อียู่
เดมิ 

3. มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อการวจิยั และออกแบบทางวศิวกรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ โดยผูป้ระกอบการ
ตอ้งเสนอแผนการลงทุนดา้นวจิยัและพฒันาหรอืออกแบบทางวศิวกรรมตามเกณฑท์ีก่ าหนด และจะต้องมกีารลงทุน
หรอืมคี่าใชจ้่ายดา้นวจิยั และพฒันาหรอืออกแบบทางวศิวกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 
นับจากวนัที่ยื่นขอรบัส่งเสรมิ ในกรณีเป็นผูป้ระกอบการเอสเอม็อตี้องลงทุนดา้นวจิยัและพฒันาหรอืออกแบบทาง
วศิวกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.5 ของยอด ขายรวมใน 3 ปีแรก นบัจากวนัทีย่ื่นขอรบัสง่เสรมิ 
 

ส าหรบัผูป้ระกอบการทีส่นใจยื่นขอรบัสง่เสรมิการลงทุนตามมาตรการต่างๆ จะต้องด าเนินกจิการตามประเภทกจิการทีบ่ี
โอไอไดป้ระกาศใหก้ารสง่เสรมิการลงทุน มขีนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท(ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) สว่น
โครงการลงทุนของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอม็อ)ี ก าหนดใหม้เีงนิลงทุนเพยีง 500,000 บาท (ไม่
รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) กส็ามารถขอรบัส่งเสรมิได้ โดยจะได้รบัสทิธแิละประโยชน์ ในการยกเวน้อากรขาเขา้
เครื่องจกัรทุกเขต ยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 3 ปี เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีนในการปรบัปรุง) โดยภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้จะค านวณจากรายไดข้องกจิการทีด่ าเนินการอยู่เดมิ  
ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการทีส่นใจจะต้องยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และต้องด าเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิ 
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