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พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 6
มกราคม 2559

พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

•

พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียม
กันระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.ฯ นี้ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดๆ
กําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธปี ฏิบตั ิ
ในลักษณะทีเ่ ป็ น “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ” ซึง่
พ.ร.บ.ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามไว้ให้หมายถึง การกระทําหรือไม่กระทําการใด
อันเป็ นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุทบุี ่ คคลนัน้ เป็ นเพศ
ชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยกําเนิด

•

บีโอไอออกมาตรการเร่งรัดการ
ลงทุน

•

บีโอไอเพิม่ เติมบัญชีประเภท
กิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมการ
ลงทุน

เนื้ อหา:

เมื่อบุคคลใดเห็นว่าตนได้รบั หรือจะได้รบั ความเสียหายจากการกระทําในลักษณะทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ
บุคคลนัน้ มีสทิ ธิย่นื คําร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ (“คณะกรรมการ วลพ.”) โดย
คณะกรรมการ วลพ. มีอาํ นาจวินิจฉัยปั ญหาการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ และมีอาํ นาจออกคําสังให้
่ หน่วยงานของ
รัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดําเนินการด้วยวิธที เ่ี ห็นเหมาะสม รวมทัง้ ให้การชดเชยและเยียวยาผูเ้ สียหาย นอกจากนี้
บุคคลนัน้ ยังมีสทิ ธิฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด โดยศาลมีอาํ นาจกําหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตวั เงินแก่บุคคลซึง่ ถูกเลือก
ปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศนัน้ ได้ และหากเป็ นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะกําหนด
ค่าเสียหายในเชิงลงโทษไม่เกินสีเ่ ท่าของค่าเสียหายทีแ่ ท้จริงด้วยก็ได้

บีโอไอออกมาตรการเร่งรัดการลงทุน
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”)
ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 11/2558 เรื่อง
“มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน” เพื่อเร่งรัดการลงทุนให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายเร่งรัดการลงทุนใน
ปี 2558 – 2559 และเพื่อให้เกิดการลงทุนจริงของภาคเอกชน โดยให้
ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมโครงการทีย่ ่นื ขอรับส่งเสริมการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2559 ทีจ่ ะเริม่ มีการผลิตหรือให้บริการ และมีรายได้ภายในปี 2560 แต่ตอ้ งไม่มรี ายได้ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน
2558 ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลเพิม่ เติมเป็ นเวลา 1 - 4 ปี โดยวิธกี ารให้สทิ ธิประโยชน์จะขึน้ อยู่กบั
มูลค่าเงินลงทุนจริงในแต่ละช่วงเวลาทีก่ าํ หนด
ทัง้ นี้ โครงการทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมดังกล่าว เมื่อรวมกับสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นอยู่
เดิมแล้วจะได้รบั ยกเว้นไม่เกิน 8 ปี และหากเป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี อยู่แล้ว จะได้รบั ลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 เป็ นเวลา 5 ปี (ในปี ท่ี 9 -13)

บีโอไอเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บี
โอไอ”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
ส.2/2558 เรื่อง “การเพิม่ เติมบัญชีประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
2/2557” โดยได้เพิม่ เติมประเภทกิจการดังต่อไปนี้
•

ประเภท 1.21 - กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

•

ประเภท 2.17 - กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค
(ยกเว้นการผลิตกระเบือ้ งมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบือ้ งปูพน้ื หรือผนัง)

•

ประเภท 6.15 - กิจการผลิตสิง่ ปรุงแต่งสําหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่องสําอาง)

•

ประเภท 6.16 - กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

•

ประเภท 6.17 - กิจการผลิตสิง่ ของจากเยื่อ หรือ กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ

•

ประเภท 7.24 - กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

โครงการทีข่ อรับการส่งเสริมจะต้องตัง้ สถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ดงั นี้
•

ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี โดยจํากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน

•

ได้รบั อนุญาตหักค่าขนส่งค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ มี
รายได้จากการประกอบกิจการ

•

ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาปกติ

•

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร

•

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ นสําหรับส่วนทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี

•

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม โดยให้เป็ นไปตามแนวทางทีบ่ โี อไอกําหนด

•

สิทธิและประโยชน์ทม่ี ใิ ช่ภาษีอากร
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