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ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ปรบัลดอตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคล

จากอตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธ ิใหจ้ดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธเิป็นการถาวร ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีี่

เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการขายอสงัหาริมทรพัย ์

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษเีพื่อกระตุน้การขายอสงัหารมิทรพัยโ์ดยใหห้กัลดหย่อนในการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคล

ธรรมดาสาํหรบัค่าซือ้อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นอาคารพรอ้มทีด่นิหรอืหอ้งชุดในอาคารชุดทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 3 ลา้นบาท  เพื่อใช้

เป็นทีอ่ยู่อาศยัของตนเองเป็นจํานวนร้อยละ 20 ของมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้ใหล้ดอตัราค่าธรรมเนียมจดทะเบยีน

การโอนและค่าจดทะเบยีนการจาํนองอสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละศนูยจ์ุดศนูยห์น่ึง  

 

ยกเว้นภาษีธรุกิจเฉพาะสาํหรบั IHQ 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามขอ้เสนอของกระทวงการคลงัสาํหรบัการยกเวน้ภาษธีุรกจิเฉพาะใหแ้ก่ IHQ สาํหรบัดอกเบีย้จาก

การใหกู้ย้มืแก่วสิาหกจิในเครอื 

 

ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรบั SME 

คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร เพื่อลดอตัราภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลสําหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวนั

สดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชี

ไม่เกนิ 30 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1. สาํหรบั 2 รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเน่ืองกนัตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกนิ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

กาํไรสุทธิ อตัราภาษี 

สว่นทีไ่ม่เกนิ 300,000 บาท ยกเวน้ 

สว่นทีเ่กนิ 300,000 บาท 10 

๖ 
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2. สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชหีลงัจากรอบระยะเวลา 1 ใหจ้ดัเกบ็ในอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

กาํไรสุทธิ อตัราภาษี 

300,001 – 3,000,000 บาท 15 

เกนิ 3,000,000 20 

 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนกองทุนการออมแห่งชาตติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ดงัน้ี 

- ให้ผู้มเีงนิไดส้ามารถหกัลดหย่อนเงนิสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาต ิ(กอช.) ในการคํานวณเงนิไดสุ้ทธเิพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตามจาํนวนทีจ่่ายจรงิ ตอ้งไม่เกนิกว่าจาํนวนตามทีป่ระมวลรษัฎากรกาํหนด 

- ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชกิของ กอช. หรอืบุคคลซึ่งสมาชกิของ 
กอช. ได้แสดงเจตนาไว้แก่ กอช. หรอืทายาทของสมาชกิ กอช. ได้รบัจาก กอช. ในกรณีที่สมาชกิของ กอช. สิน้
สมาชกิภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืมกีฎหมายกําหนดใหก้ารสิน้สมาชกิภาพเพราะเหตุอื่นถอืว่าเป็นการ
สิน้สมาชกิภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืสิน้สมาชกิภาพเพราะตาย 

- ยกเว้นภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชกิของ กอช. ได้รบัจาก กอช. ในกรณีที่
ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบรบิรูณ์ 

การยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศกาํหนด 

- ยกเวน้ภาษธีุรกจิเฉพาะสาํหรบักจิการของ กอช. 
- ยกเวน้อากรแสตมป์สาํหรบัการกระทาํตราสารของ กอช. 

 

ยกเว้นภาษีสาํหรบัส่วนแบ่งกาํไรห้างหุ้นส่วน 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอสาํหรบัการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรบัเงนิส่วนแบ่งกําไรจากหา้งหุน้สว่น
สามญัหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคลบางกรณี ดงัน้ี 

- เงนิส่วนแบ่งของกําไรซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิร์วมอนัไดม้าโดยทางมรดกหรอืได้
รบัมาจากการใหโ้ดยเสน่หา  

- เงนิส่วนแบ่งของกําไรซึง่เป็นดอกเบีย้เงนิฝาก และถูกหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย ทัง้น้ี เฉพาะกรณีทีผู่ม้เีงนิไดด้งักล่าว
ไม่ขอรบัเงนิภาษทีีถู่กหกัไวค้นืหรอืไม่ขอเครดติเงนิภาษทีีถู่กหกัไวไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ร่างกฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประจาํปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

 

หลกัเกณฑใ์หม่ของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

พระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2558 เพื่อแกไ้ข

พระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี ใหม้คีวามทนัสมยั โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี 

- ใหล้กูจา้งสามารถจ่ายเงนิสะสมในอตัราทีส่งูกว่านายจา้งจ่ายเงนิสมทบได ้ 
- ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัมอีํานาจประกาศให้ลูกจ้าง หรอืนายจ้างหยุดหรอืเลื่อนการส่งเงนิสะสมหรือเงิน

สมทบเขา้กองทุนได ้
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- แก้ไขหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี (1) การนําเงนิสะสมและเงนิสมทบไปลงทุน หรอืหาผลประโยชน์สําหรบัลูกจา้งทีไ่ม่ได้

แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน (2) วิธีการบนัทกึรายได้ของกองทุนประเภทกองทุนหลายนายจ้าง (3) การ

จ่ายเงนิจากกองทุนแก่ลูกจ้างที่สิน้สมาชกิภาพเพราะออกจากงานใหส้ามารถขอรบัเงนิจากกองทุนเป็นงวดได้ (4) 

การโอนเงนิไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีหรอืกองทุนอื่นทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นหลกัประกนัในกรณีการออก

จากงานหรอืชราภาพได ้
 

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2558 มผีลใช้บงัคบัเมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2558 เพื่อแก้ไขพระราชบญัญตัิ

ประกนัสงัคม ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั โดยกําหนดใหผู้ป้ระกนัตนไดร้บัสทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้ 

สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

- กรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอนัมใิช่เน่ืองจากการทํางาน มสีทิธไิด้รบัค่าส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค และ

ค่าใช้จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกนัตน ในกรณีได้รบัความเสยีหายจากการบริการทางการแพทย์ 

นอกเหนือจากประโยชน์ทดแทนอื่นๆ  
- กรณีคลอดบุตร มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไม่จาํกดัจาํนวนครัง้ 
- กรณีเงนิสงเคราะหบ์ุตร มสีทิธไิดร้บัคราวละไม่เกนิ 3 คน 
- กรณีทีไ่ม่ไดท้ํางานเน่ืองจากนายจา้งมเีหตุสุดวสิยัไม่สามารถประกอบกจิการไดต้ามปกตโิดยยงัไม่มกีารเลกิจา้ง มี

สทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 
- กาํหนดสทิธปิระโยชน์กรณีตายแก่ผูเ้จบ็ป่วยเรือ้รงั หรอื ผูทุ้พพลภาพ แมส้ง่เงนิสมทบไม่ครบตามสทิธ ิ 
- แกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคาํนวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงนิทดแทนการขาดรายได ้
- ยกเลกิการตดัสทิธกิารไดร้บัประโยชน์ทดแทนของผูป้ระกนัตนในกรณีจงใจหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นกระทําใหต้นประสบ

อนัตรายหรอืเจบ็ป่วย ทพุพลภาพ หรอืถงึแก่ความตาย  
- ให้มกีารลดหย่อนการจ่ายเงนิสมทบที่นายจา้งออกในกรณีเกดิภยัพบิตัอิย่างร้ายแรงทีส่่งผลกระทบต่อสภาวการณ์

ทางเศรษฐกจิ  
- กาํหนดโทษทางอาญาในกรณีนายจา้งไม่ยื่นแบบรายการแสดงการสง่เงนิสมทบ 
 

ประกาศกระทรวง เร่ือง บญัชีสินค้าท่ีใช้ได้สองทาง และบญัชีพิกดัศลุกากร 

เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศบญัชีสนิค้าที่ใช้ได้สองทาง (บญัชหีน่ึง) และบญัชพีกิดั

ศุลกากร (บญัชสีอง) เพื่อเป็นการกําหนดรายการและคุณสมบตัขิองสนิคา้ส่งออกทีต่้องถูกควบคุมภายใต ้มาตรา 5 แห่ง

พระราชบญัญตักิารสง่ออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้ พ.ศ. 2522 

สนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทาง เป็นสนิคา้ทีส่ามารถใชไ้ด ้ทัง้ในเชงิพาณิชย ์และทางทหาร เช่น นําไปผลติเป็นอาวุธ หรอืผลติเป็น

ชิน้สว่นประกอบอาวุธ  

สนิค้าส่งออกที่กําหนดไว้ในบญัชหีน่ึง ต้องได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก่อนการส่งออก ซึ่งสนิค้าดงักล่าว 

ประกอบดว้ย 10 หมวด ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 0 วสัดุ สถานประกอบการ และอุปกรณ์นิวเคลยีร ์

หมวด 1 วสัดุพเิศษและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมวด 2 การแปรรปูวสัดุ 

หมวด 3 อเิลก็ทรอนิกส ์
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หมวด 4 คอมพวิเตอร ์

หมวด 5 โทรคมนาคมและ “การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู” 

หมวด 6 เซนเซอรแ์ละเลเซอร ์

หมวด 7 ระบบนําร่องและระบบอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ 

หมวด 8 ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทะเล 

หมวด 9 การบนิและอวกาศ และการขบัดนั 

สนิคา้สง่ออกตามบญัชสีอง ผูส้ง่ออกตอ้งยื่นขอจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยก่์อนการสง่ออก โดยทีผู่ส้ง่ออกตอ้งรบัรอง

ตนว่า สนิค้าส่งออกจะนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านัน้ ซึ่งสนิค้าในบญัชีดงักล่าวได้จดักลุ่มตามประเภทพิกดัศุลกากร 

ทัง้หมด 300 กลุ่ม 

ประกาศฉบบัน้ี รวมทัง้บญัชสีนิคา้ภายใตป้ระกาศฉบบัน้ี จะเริม่มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้น

ไป เพือ่เป็นการใหเ้วลาแก่ผูป้ระกอบการตระเตรยีมความพรอ้มก่อนกฎหมายฉบบัน้ี จกัมผีลบงัคบัใชจ้รงิ 

นอกจากประกาศฉบบัน้ี คาดว่าจะมกีารออกหลกัเกณฑ์ เกี่ยวกบัวิธีการยื่นขอจดทะเบียน และขัน้ตอนพธิกีารต่างๆ 

เพิม่เตมิต่อไป 
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