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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยกําหนดให้

บุคคลธรรมดาสามารถหกัค่าใชจ้่ายสาํหรบัการคาํนวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาทีไ่ดจ้่ายเป็น 1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ใหก้บัผูป้ระกอบธุรกจิรา้นอาหาร ภตัตาคาร หรอืผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 2) ค่าบรกิารใหแ้ก่ผู้

ประกอบกจิการนําเทีย่วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก์สําหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ 

หรอื 3) ค่าทีพ่กัในโรงแรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมตามจํานวนทีจ่่ายจรงิแต่รวมกนัทัง้

หมดแลว้ไม่เกนิ 15,000 บาท ทัง้น้ี ต้องซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารและชําระค่าสนิค้าหรอืบรกิารระหว่างวนัที่ 9 เมษายน 

2559 ถงึวนัที ่17 เมษายน 2559 

 

ยกเว้นภาษีสาํหรบักิจการร่วมลงทุน 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่ 597 ไดอ้อกมาเพื่อยกเวน้ภาษอีากรใหแ้ก่กจิการร่วมลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลใหแ้ก่บรษิทัซึง่ประกอบกจิการเงนิร่วมลงทุน เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบญัชสีาํหรบัเงนิ

ปันผลทีไ่ดร้บัจากบรษิทัเป้าหมาย และกําไรจากการโอนหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย โดยบรษิทัเป้าหมายต้องประกอบ

กจิการทีร่ฐัต้องการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองซึง่สร้างมูลค่าเพิม่ ในกรณีกําไรจากการโอนหุน้ของบรษิทัเป้าหมายนัน้ 

บริษัทเป้าหมายจะต้องมรีายได้ไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทัง้หมดมาจากกิจการที่รฐัต้องการสนับสนุนในรอบ

ระยะเวลาบญัชก่ีอนทีบ่รษิทัซึง่ประกอบกจิการเงนิร่วมลงทุนไดร้บัรายไดจ้ากการโอนหุน้ 

- บรษิทัซึง่ประกอบกจิการเงนิร่วมลงทุนทีจ่ะไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษีขา้งต้นต้องมคุีณสมบตัิเช่น เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย มทีุนชาํระแลว้ในวนัสดุทา้ยของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป และจดแจง้การ

เป็นกจิการเงนิร่วมลงทุนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายในวนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 

- ใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล สาํหรบัเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากบรษิทัซึง่ประกอบกจิการ

เงนิร่วมลงทุน ทัง้น้ี เฉพาะเงนิปันผลทีจ่า่ยจากรายไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบักจิการเงนิร่วมลงทุน และกาํไร

จากการโอนหุน้ของบรษิทัซึง่ประกอบกจิการเงนิร่วมลงทุน 

- ใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล สาํหรบัเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากทรสัต์เพื่อกจิการเงนิร่วม

ลงทุน ทัง้น้ี เฉพาะเงนิปันผลทีจ่่ายจากรายไดจ้ากการลงทุนในบรษิทัเป้าหมายในส่วนทีค่ํานวณไดจ้ากการประกอบ

กจิการทีร่ฐัตอ้งการสนบัสนุน และกาํไรจากการโอนหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกจิการเงนิร่วมลงทุนซึง่ลงทุนในบรษิทั

เป้าหมาย 

- กจิการทีร่ฐัต้องการสนับสนุนหมายถึงกจิการทีป่ระกอบอุตสาหกรรมซึ่งใชเ้ทคโนโลยหีลกัเป็นฐานในกระบวนการ

ผลติหรอืให้บรกิารตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติกําหนด และได้รบัการ

๖ 
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รับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 

อุตสาหกรรมเพื่อประหยดัพลงังาน อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยชีวีภาพ เป็นตน้ 

 

หกัค่าใช้จ่ายวิจยัและพฒันาได้สามเท่า 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่ 598 ไดอ้อกมาเพื่อใหก้จิการหกัค่าใชจ้่ายสาํหรบัการวจิยัและพฒันาได ้3 เท่า ในการคาํนวณ

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยค่าใชจ้า่ยสว่นทีเ่กนิ 2 เท่าจะตอ้งไม่เกนิอตัราสว่นของรายไดด้งัน้ี 
 

รายได้ (บาท) อตัราส่วน (รอ้ยละ) 

ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 60% 

เกนิ 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท 9% 

รายไดท้ีเ่กนิ 200 ลา้นบาท 6% 

 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนใน REIT 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่ 599 ไดอ้อกมาเพื่อสนบัสนุนการลงทุนในทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ดงัน้ี 

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

สาํหรบัเงนิไดท้ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ปเป็นใบทรสัต ์อนัเน่ืองมาจาก

การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัมูลค่าของ

ฐานภาษี รายรบั หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเน่ืองมาจากการโอนหรือก่อทรพัยสทิธิหรือสทิธิใด ๆ ใน

ทรพัยส์นิ อนัเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

ทัง้น้ี สําหรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เป็นกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่25 

กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

หลกัเกณฑก์ารผ่อนชาํระภาษีมรดก 

พระราชกฤษฎกีากาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการผ่อนชาํระภาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2559 ไดก้าํหนด

หลกัเกณฑก์ารผ่อนชาํระภาษมีรดก สรุปไดด้งัน้ี 

ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษสีามารถยื่นคาํรอ้งขอผ่อนชาํระภาษ ีและในกรณีทีเ่จา้พนกังานประเมนิไดป้ระเมนิภาษแีละปรากฏว่ามี

ภาษทีีต่อ้งเสยีเพิม่ขึน้ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษอีาจยื่นคาํรอ้งขอผ่อนชาํระภาษไีด ้โดยในคาํรอ้ง อย่างน้อยตอ้งมรีายการ

ดงัต่อไปน้ี 

- จาํนวนปีทีจ่ะผ่อนชาํระภาษซีึง่ตอ้งไม่เกนิหา้ปี 

- จาํนวนงวดทีจ่ะผ่อนชาํระภาษใีนแต่ละปีโดยกาํหนดเป็นงวดรายเดอืน ราย 3 เดอืน ราย 6 เดอืน หรอืราย 12 เดอืน 

- จาํนวนเงนิทีจ่ะผ่อนชาํระภาษใีนแต่ละปี 

- จาํนวนเงนิทีจ่ะตอ้งชาํระในแต่ละงวด โดยมจีาํนวนเงนิเท่ากนัทกุงวดเฉลีย่ตามจาํนวนเงนิทีจ่ะผอ่นชาํระภาษใีนแต่ละ

ปี 

- ตอ้งมหีลกัประกนัการผ่อนชาํระภาษ ีเช่น หนงัสอืคํ้าประกนัของสถาบนัการเงนิ หรอืทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง เป็นตน้ 
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ความรบัผิดทางอาญา 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที ่ 41 ไดอ้อกมาเพื่อปรบัปรุงโทษทางอาญาดงัน้ี 

- 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 

 

ร่างกฎหมายสาํหรบั FATCA 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตักิารปฏบิตัเิพื่อความร่วมมอืระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่นขอ้มลู
เพื่อประโยชน์ในการจดัเกบ็ภาษอีากร ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ สรุปไดด้งัน้ี 

- ใหม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาเพื่อกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และขัน้ตอนในการดําเนินการตามความตกลงระหว่าง
รฐับาลในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางภาษแีต่ละฉบบัได้ โดยกําหนดในเรื่องต่าง ๆ อาท ิคู่สญัญา ผู้มหีน้าที่รายงาน 
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งรายงาน การกาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการรายงาน เป็นตน้ 

- กาํหนดอํานาจหน้าทีโ่ดยทัว่ไปของเจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจซึง่จะทําหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลางในการแลกเปลีย่นขอ้มูล
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่สญัญา 

- กําหนดใหพ้นักงานเจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมอีํานาจหน้าที่
ในการเขา้ไปในสถานทีป่ระกอบธุรกจิของผูม้หีน้าทีร่ายงานหรอื ในสถานทีป่ระกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารธุรกจิทีเ่ป็น
การสนบัสนุนแก่ผูม้หีน้าทีร่ายงานเพื่อตรวจสอบเกีย่วกบัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

- กําหนดให้อํานาจผู้มหีน้าที่รายงานในการเปิดเผยขอ้มูลและส่งข้อมูลดงักล่าวให้กบัเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ และให้
เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจมอีาํนาจในการสง่ขอ้มลูดงักล่าวใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามความตกลงได ้

- กําหนดให้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูล โดยให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที่เป็นการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัน้ีิแก่เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจ และมบีทลงโทษแก่บุคคลทีนํ่าขอ้มลูไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น 

- กําหนดบทลงโทษสําหรบัผูม้หีน้าทีร่ายงานที่ฝ่าฝืนตามพระราชบญัญตัิน้ี ผู้ที่ขดัขวางหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ของ
เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจ และกาํหนดใหม้คีณะกรรมการเปรยีบเทยีบปรบั 
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