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มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่333 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 2560 เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปีโดย
ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหก้บัผูม้เีงนิไดท้ีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ส าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซือ้
สนิคา้หรอืค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่  ในระหว่างวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2560 
ถงึวนัที ่3 ธนัวาคม 2560 ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ภายใตห้ลกัการ ดงันี้  
- ผู้มเีงนิได้ต้องซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารและช าระราคาค่าสนิค้าหรอืค่าบรกิารในช่วงเวลาดงักล่าว  และ

ตอ้งมหีลกัฐานการซือ้สนิคา้หรอืรบับรกิารเป็นใบก ากบัภาษแีบบเตม็รปู 
- การซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นการซื้อสนิค้าเพื่อใช้ใน

ประเทศหรอืบรกิารเพื่อใชใ้นประเทศเท่านัน้ และตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 แต่สนิคา้นัน้
ไม่รวมถงึการซือ้สรุา เบยีร ์ไวน์ ยาสบู รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรอื น ้ามนั ก๊าซส าหรบัเตมิยานพาหนะ 
และการบรกิารนัน้ไม่รวมถงึการจ่ายค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
น าเทีย่วและมคัคุเทศก์ การจ่ายค่าทีพ่กัในโรงแรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 
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กฎหมาย FATCA ออกบงัคบัใชแ้ลว้ 

ตามทีร่ฐับาลไทยไดท้ าความตกลงกบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิาเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นภาษอีากรระหว่างกนั 
(FATCA) เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2559 นัน้ เพื่อใหค้วามตกลงดงักล่าวมผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายจงึได้มกีาร
ออกพระราชบญัญตัิการปฏบิตัิการตามความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่ง
ประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อความร่วมมอืในการปรบัปรุงการปฏบิตัติามการภาษีอากรระหว่างประเทศ ซึง่มี
ผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 โดยมสีาระส าคญัใหส้ถาบนัการเงนิ บรษิทัหลกัทรพัย ์กจิการประกนั
ชวีติฯ มหีน้าทีร่ายงานขอ้มลูทางการเงนิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎกระทรวงใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจ
ของประเทศไทย ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวจะน าไปเปิดเผยแก่เจา้หน้าทีข่องผูม้อี านาจของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 
 
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่างพระราชกฤษฎกีาฯ เพื่อยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัเงนิสนับสนุนทีไ่ดร้บัจาก
กองทุนเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัิการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 
2560 ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 
 
ลดภาษีมลูค่าเพ่ิมเหลือ 7% ต่อไปอีก 1 ปี 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่646 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่1 ตุลาคม 
2560 เพื่อลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่จากอตัรา 10% เป็นอตัรา 7% ต่อไปอกี 1 ปีจนถงึวนัที ่30 กนัยายน 
2561 
 
การบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 645 ได้ออกมาเมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 
2560 เพื่อก าหนดใหห้กัเงนิบรจิาคได ้150% ส าหรบัการบรจิาคเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั ทีไ่ดบ้รจิาค
ตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2560 ส าหรบัการบรจิาคใหแ้ก่สว่นราชการ องคก์ารหรอื
สถานสาธารณกุศล หรอืบรจิาคใหบ้รษิัทหรอืนิตบิุคคลอื่นที่เป็นตวัแทนรบัเงนิบรจิาค ทัง้นี้ส าหรบักรณีผู้
บรจิาคที่มหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาและบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
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