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มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการวิจยัพฒันายานยนต ์ 

เพื่อส่งเสรมิการวจิยัและพฒันายานยนต์ในประเทศ พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่613 ไดอ้อกมาเพื่อยกเว้น

ภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัการนําเขา้รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตต์น้แบบเพื่อการวจิยัและพฒันา โดยการนําเขา้

จะต้องได้รบัยกเวน้ภาษีสรรพสามติ นอกจากน้ีพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 620 ได้ออกมาเพื่อให้รถยนต์

ตน้แบบดงักล่าวสามารถหกัค่าเสือ่มราคาไดจ้ากตน้ทุนจรงิซึง่เกนิ 1 ลา้นบาท 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการค้าอญัมณี  

เพื่อส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการคา้อญัมณีของโลกพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่617 ไดอ้อกมา

เพื่อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่สําหรบัการนําเขา้มาเพื่อขายหรอืการขายเพชร พลอย ฯลฯ ที่ยงัมไิด้เจยีระไน 

และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 618 ได้ลดภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัผู้ขายเพชร พลอย ฯลฯ ที่ยงั

มไิดเ้จยีระไน ซึง่ไดถู้กหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายไวแ้ลว้ในอตัรา 1%  
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มาตรการภาษีธรุกิจในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 

คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบขยายระยะเวลาสําหรบัมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกจิในเขต
พฒันาพเิศษเฉพาะกจิ ดงัน้ี  

- ลดอตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเหลอื 0.1% ของเงนิได ้สาํหรบัปี 2561 - 2563  

- ลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเหลอืรอ้ยละ 3 ของกาํไรสทุธสิาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2561 –2563 

- ลดอตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ทีจ่่ายเหลอื 0.1% สาํหรบัเงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์

ทีต่ ัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ สาํหรบัปี 2561 – 2563 

- ลดอตัราภาษีธุรกจิเฉพาะเหลือร้อยละ 0.1 สําหรบัรายรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ตัง้อยู่ในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกจิทีไ่ดก้ระทาํในระหว่างสาํหรบัปี 2561 – 2563 

- กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล สามารถหกัค่าใชจ้่ายค่าซือ้และค่าตดิตัง้

ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดอ้กีในอตัรารอ้ยละ 100 ของค่าใชจ้่ายดงักล่าว สาํหรบัปีภาษีและรอบ

บญัช ี2559 - 2563  

 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมให้บคุคลธรรมดาประกอบธรุกิจในรปูนิติบคุคล 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการเพื่อสง่เสรมิใหบุ้คคลธรรมดาประกอบธุรกจิในรปูของนิตบิุคคล ดงัน้ี  

- ยกเวน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาสาํหรบัการ

โอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์และทรพัย์สนิ ให้แก่บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบยีน

จดัตัง้ใหม ่

- ให้บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่โดยมทีุน ไม่เกนิ 5 ล้านบาทและมรีายได้จากการขายสนิค้าและการ

ใหบ้รกิาร ไม่เกนิ 30 ลา้นบาท สามารถนํารายจ่ายจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั รายจ่ายค่าทําบญัชแีละค่า

สอบบญัชมีาหกัเป็นรายจ่ายได ้2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัช ี

- ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมสาํหรบัการโอนอสงัหารมิทรพัยแ์ละหอ้งชุดของผูถ้อื

หุน้เพื่อชาํระค่าหุน้ใหแ้ก่นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่จากรอ้ยละ 2 ของราคาประเมนิทุนทรพัย ์เป็นรอ้ยละ 

0.01 

- ใหห้กัค่าใชจ้่ายเป็นการเหมาสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตร 40 (7) และ (8) ไม่เกนิ 60% สาํหรบั

เงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

แก้ไขกฎหมายภาษีอากรเพ่ือรองรบัธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

คณะรฐัมนตรอีนุมตัิร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากรเพื่อรองรบัระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(National e-Payment Master Plan) โดยปรบัปรุงบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากรl

สาํหรบัการยื่นแบบแสดงรายการภาษทีางอเิลก็ทรอนิกส ์การหกัภาษแีละนําสง่ภาษทีางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

การจดัทาํและนําสง่ขอ้มลูใบกาํกบัภาษแีละใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์การนําสง่ขอ้มลูธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดาํเนินธรุกิจของ SMEs 

คณะรฐัมนตรีอนุมตัิมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจของ SME โดยให้บริษัทที่ไม่ใช่ SME สามารถนํา

รายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสรมิการดําเนินธุรกจิเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ใหแ้ก่บรษิทัทีเ่ป็น SME (สนิทรพัยถ์าวรไม่เกนิ 200 ลา้นบาท และจา้งแรงงานไม่เกนิ 200 คน) มาหกัเป็น

รายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธ ิ2 เท่าของรายจ่ายทีไ่ดม้กีารจ่ายจรงิ เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัช ี

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2559 – 2561 ลกัษณะโครงการสง่เสรมิการดําเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ 1) การถ่ายทอด

ความรู ้เช่น การบรหิาร  การตลาด การบญัช ี2) การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 3) การเพิม่

ประสทิธภิาพในการผลติ 4) การสง่เสรมิการตลาด 5) จ่ายค่าธรรมเนียมคํ้าประกนัสนิเชื่อบางกรณี  

 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในชนบท 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการลงทุนในชนบทโดยใหบ้รษิทัสามารถหกัรายจ่ายได้สอง

เท่าเป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัช ีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2559 – 2561 สาํหรบัรายจ่ายทีจ่่ายไป

ในโครงการที่ท้องถิ่นมคีวามต้องการจะพฒันาในเชงิเศรษฐกิจและสงัคมสําหรบัการลงทุนในโครงสร้าง

พืน้ฐาน พฒันาและปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่วในชนบท  
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and 
private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies 
through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-
class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn 
more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with 
us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices 
operating in Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam – was established to deliver measurable value to the particular demands of increasingly intra-
regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of 
Deloitte Southeast Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent 
high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are 
separate and independent legal entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 

© 2016 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. 
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