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พระราชบญัญติัความเท่าเทียมกนั

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) มี

ผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่9 กนัยายน 2558 

พ.ร.บ.ฯ น้ี หา้มมใิหห้น่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน หรอืบุคคลใดๆ 

กาํหนดนโยบาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรอืวธิปีฏบิตั ิ

ในลกัษณะทีเ่ป็น “การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”   ซึง่

พ.ร.บ.ฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามไวใ้หห้มายถงึ การกระทาํหรอืไม่กระทาํการใด 

อนัเป็นการแบ่งแยก กดีกนั หรอืจาํกดัสทิธปิระโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรง

หรอืทางออ้ม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุทีบุ่คคลนัน้เป็นเพศ

ชายหรอืเพศหญงิ หรอืมกีารแสดงออกทีแ่ตกต่างจากเพศโดยกาํเนิด 

 ฉบบัท่ี 6 

มกราคม 2559  
 
เน้ือหา: 

• พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีม

กนัระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

• บโีอไอออกมาตรการเร่งรดัการ

ลงทุน 

• บโีอไอเพิม่เตมิบญัชปีระเภท

กจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิการ

ลงทุน 



เมื่อบุคคลใดเหน็ว่าตนไดร้บัหรอืจะไดร้บัความเสยีหายจากการกระทาํในลกัษณะทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

บุคคลนัน้มสีทิธยิื่นคาํรอ้งต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (“คณะกรรมการ วลพ.”) โดย

คณะกรรมการ วลพ. มอีาํนาจวนิิจฉยัปัญหาการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหวา่งเพศ และมอีาํนาจออกคาํสัง่ใหห้น่วยงานของ

รฐั องคก์รเอกชน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดาํเนินการดว้ยวธิทีีเ่หน็เหมาะสม รวมทัง้ใหก้ารชดเชยและเยยีวยาผูเ้สยีหาย นอกจากน้ี

บุคคลนัน้ยงัมสีทิธฟ้ิองเรยีกค่าเสยีหายฐานละเมดิ โดยศาลมอีาํนาจกาํหนดค่าเสยีหายอย่างอื่นอนัมใิช่ตวัเงนิแก่บุคคลซึง่ถูกเลอืก

ปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนัน้ได ้และหากเป็นการกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ศาลจะกาํหนด

ค่าเสยีหายในเชงิลงโทษไม่เกนิสีเ่ท่าของค่าเสยีหายทีแ่ทจ้รงิดว้ยกไ็ด ้

 
 
  

บีโอไอออกมาตรการเร่งรดัการลงทนุ 

เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) 

ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่11/2558 เรื่อง 

“มาตรการพเิศษเพื่อเร่งรดัการลงทุน” เพื่อเร่งรดัการลงทุนใหเ้ป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งรดัการลงทุนใน

ปี 2558 – 2559 และเพื่อใหเ้กดิการลงทุนจรงิของภาคเอกชน โดยให ้
 

ปรบัปรุงเงื่อนไขในการใหก้ารสง่เสรมิโครงการทีย่ื่นขอรบัสง่เสรมิการลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่30 

มถุินายน 2559 ทีจ่ะเริม่มกีารผลติหรอืใหบ้รกิาร และมรีายไดภ้ายในปี 2560 แต่ตอ้งไม่มรีายไดก่้อนวนัที ่16 พฤศจกิายน 

2558 ใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลเพิม่เตมิเป็นเวลา 1 - 4 ปี โดยวธิกีารใหส้ทิธปิระโยชน์จะขึน้อยู่กบั

มลูค่าเงนิลงทุนจรงิในแต่ละชว่งเวลาทีก่าํหนด 

ทัง้น้ี โครงการทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิดงักล่าว เมื่อรวมกบัสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัยกเวน้อยู่

เดมิแลว้จะไดร้บัยกเวน้ไม่เกนิ 8 ปี และหากเป็นโครงการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 8 ปีอยู่แลว้ จะไดร้บัลดหย่อน

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอ้ยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี (ในปีที ่9 -13) 

 

 

 

 

 
 



บีโอไอเพ่ิมเติมบญัชีประเภทกิจการ

ท่ีให้การส่งเสริมการลงทนุ 

เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บี

โอไอ”) ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่   

ส.2/2558 เรื่อง “การเพิม่เตมิบญัชปีระเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่

2/2557” โดยไดเ้พิม่เตมิประเภทกจิการดงัต่อไปน้ี 

• ประเภท 1.21 - กจิการผลติอาหารสตัวห์รอืสว่นผสมอาหารสตัว ์ 

• ประเภท 2.17 - กจิการผลติวสัดุก่อสรา้งและกจิการผลติผลติภณัฑค์อนกรตีอดัแรงสาํหรบังานสาธารณูปโภค 

(ยกเวน้การผลติกระเบือ้งมงุหลงัคาเซรามกิสแ์ละการผลติกระเบือ้งปพูืน้หรอืผนงั) 

• ประเภท 6.15 - กจิการผลติสิง่ปรุงแต่งสาํหรบัประทนิร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสฟัีน (ยกเวน้เครื่องสาํอาง)  

• ประเภท 6.16 - กจิการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิสาํหรบัสนิคา้อุปโภค เช่น บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ   

• ประเภท 6.17 - กจิการผลติสิง่ของจากเยื่อ หรอื กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ 

• ประเภท 7.24 - กจิการพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรอืคลงัสนิคา้ 

โครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิจะต้องตัง้สถานประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ และต้องยื่นคําขอรบัการส่งเสรมิการ

ลงทุนภายในวนัที ่30 มถุินายน 2559 และใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดงัน้ี 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยจาํกดัวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่า

ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน  

• ไดร้บัอนุญาตหกัค่าขนสง่ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

• ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือ่มราคาปกต ิ

• ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัร 

• ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดุจาํเป็นสาํหรบัสว่นทีผ่ลติเพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

• อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไรฝี้มอืในโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ โดยใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีบ่โีอไอกาํหนด 

• สทิธแิละประโยชน์ทีม่ใิชภ่าษอีากร 
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