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ขยายเวลาลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาอีก  1 ปี 

คณะรฐัมนตรอีนุมตักิารขยายระยะเวลาการใชบ้ญัชอีตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาปัจจบุนัออกไปอกี 1 ปี โดยใหใ้ชบ้ญัชี

อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาทีป่รบัปรุงใหม่เมื่อปี 2556 ต่อไปอกี 1 ปี จากทีส่ิน้สดุในปี 2558 เป็นสิน้สดุในปี 2559 เพื่อ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกจิและค่าครองชพีปัจจบุนั และช่วยบรรเทาภาระภาษแีก่ผูม้เีงนิได ้ 

บญัชอีตัราภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาทีข่ยายไปสิน้สดุในปี 2559 เป็นดงัน้ี 

 

เงินได้สุทธิตัง้แต่ (บาท) อตัราภาษีรอ้ยละ 

0 – 300,000 5 

300,001 – 500,000 10 

500,001 – 750,000 15 

750,001 – 1,000,000 20 

1,000,001 – 2,000,000 25 

2,000,001 – 4,000,000 30 

4,000,001 ขึน้ไป 35 

 

ขยายเวลากองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการขยายระยะเวลาและปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา

สาํหรบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long-term Equity Fund : LTF)  ตามที ่ กระทรวงการคลงัเสนอดงัน้ี  

- ขยายระยะเวลาการหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงนิได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน  LTF  

ออกไปอกีจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยยกเลกิการยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็น

ค่าซือ้หน่วยลงทุนใน LTF ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป  

- ปรบัเพิม่ระยะเวลาการถอืหน่วยลงทุนใน LTF จากไม่น้อยกว่า  5 ปีปฏทินิเป็นไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏทินิสาํหรบัหน่วย

ลงทุนใน LTF  ทีซ่ือ้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

- ยกเลกิการยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ดร้บัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทนุ

คนืใหแ้ก่ LTF  สาํหรบัหน่วยลงทุนใน LTF ทีซ่ือ้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

๖ 
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มาตรการภาษีเพ่ือเร่งรดัการลงทุน 

คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบมาตรการเร่งรดัการลงทุนตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (สกท.) เสนอดงัน้ี 

1. เพิม่เติมสทิธปิระโยชน์การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบัโครงการลงทุนที่ยื่นขอรบัการส่งเสรมิตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2558 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2559 และสามารถเริม่ผลติหรอืเริม่ใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2560 
1) สาํหรบักจิการอื่น ๆ ทีม่ใิช่กจิการเป้าหมายทีต่ัง้ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลเพิม่เติม 2 ปี แต่รวมแล้วไม่เกนิ 8 ปี หากได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี อยู่แล้ว ให้ได้รบัการ
ลดหย่อนรอ้ยละ 50 ในปีที ่9 – 13 เพิม่เตมิ 

2) สาํหรบักจิการทีต่ัง้ในพืน้ทีท่ ัว่ไป ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิ 1 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกนิ 8 ปี 
ให้มีผลใช้บงัคบัเฉพาะกบักิจการในกลุ่ม A (กลุ่มกิจการที่ได้รบัสทิธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
นโยบายใหม่) และให้มผีลย้อนหลงัสําหรบัโครงการที่ยื่นขอรบัการส่งเสรมิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 แม้ได้รบั
อนุมตัไิปก่อนการประกาศใชม้าตรการน้ี 

2. ปรบัปรุงมาตรการเร่งรดัการลงทุนสาํหรบัโครงการลงทุนทีย่ื่นขอรบัการส่งเสรมิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่
30 มถุินายน 2559 และสามารถเริม่ผลติหรอืเริม่ใหบ้รกิารและมรีายไดภ้ายในปี 2560 เฉพาะกจิการทีอ่ยู่ในขา่ยไดร้บั
สทิธปิระโยชน์การยกเวน้ภาษนิีตบิุคคล โดยกาํหนดสทิธปิระโยชน์การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

กรณีท่ี เง่ือนไข สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม* 

พืน้ท่ีทัว่ไป พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1 หากมกีารลงทุนจรงิ (ก่อสรา้งอาคาร
และ/หรอืซือ้เครื่องจกัร) นบัตัง้แต่วนัที่
ประกาศ มีผลใช้บงัคบัจนถึงส้ินเดือน
มิถนุายน 2559 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีน 

ยกเวน้เพิม่เตมิ 4 ปี + 
ลดหย่อนรอ้ยละ 50 5 ปี 

ยกเวน้เพิม่เตมิ 4 ปี +  

ลดหย่อนรอ้ยละ 50 5 ปี 

2 หากมกีารลงทุนจรงิ (ก่อสรา้งอาคาร
และ/หรอืซือ้เครื่องจกัร) นบัตัง้แต่วนัที่
ประกาศ มีผลใช้บงัคบัจนถึงส้ินเดือน
มิถนุายน 2559 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีน 

ยกเวน้เพิม่เตมิ 3 ปี + 
ลดหย่อนรอ้ยละ 50 5 ปี 

ยกเวน้เพิม่เตมิ 3 ปี +  

ลดหย่อนรอ้ยละ 50 5 ปี 

3 หากมกีารลงทุนจรงิ (ก่อสรา้งอาคาร
และ/หรอืซือ้เครื่องจกัร) นบัตัง้แต่วนัที่
ประกาศ มีผลใช้บงัคบัจนถึงส้ินเดือน
ธนัวาคม 2559 ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 
ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีน 

ยกเวน้เพิม่เตมิ 2 ปี + 
ลดหย่อนรอ้ยละ 50 5 ปี 

ยกเวน้เพิม่เตมิ 2 ปี +  

ลดหย่อนรอ้ยละ 50 5 ปี 

4 หากมกีารลงทุนจรงิไม่ถงึรอ้ยละ 50 
ของเงนิทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทนุ
หมุนเวยีนภายในปี 2559 แต่สามารถ
เริม่ผลติหรอืเริม่ใหบ้รกิารและมรีายได้
ภายในปี 2560 

ยกเวน้เพิม่เตมิ 1 ปี ยกเวน้เพิม่เตมิ 2 ปี 

*หมายเหต ุ: ทุกกรณีทีไ่ดร้บัสทิธเิพิม่เตมิรวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 8 ปี 
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แก้ประมวลรษัฎากรเพ่ิมโทษทางอาญา 

ทีป่ระชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบร่าง พรบ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร โดยเพิม่โทษทางอาญาดงัน้ี 

- เพิม่โทษกรณีไม่ยื่นรายการทีต่อ้งยื่นตามมาตรา 37 ทว ิจากเดมิใหป้รบัไม่เกนิ 5,000 บาท หรอืจาํคุกไม่เกนิ 6 เดอืน 

หรอืทัง้ปรบัทัง้จาํ เพิม่เป็นปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท หรอืจาํคุกไม่เกนิ 7 ปี หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

- กาํหนดโทษกรณีไม่ยื่นรายการงบดุลตามมาตรา 69 มโีทษปรบั 2,000 บาท เดมิไม่กาํหนดโทษ 

- กาํหนดโทษทางอาญากรณีขอคนืภาษีเป็นเทจ็ใหป้รบั 2,000 – 200,000 บาท หรอืจําคุก 3 เดอืน – 7 ปี เดมิไม่ได้

กาํหนดโทษทางอาญาสาํหรบัการขอคนืภาษเีป็นเทจ็ 
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