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มาตรการภาษเีพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ด าเนินการโดยกรมสรรพากร  
 

เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อกฎหมาย 
1. มาตรการปรับลดอัตราภาษี 
เงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร 

 ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
เป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) 

พ.ศ. 2559 
2. มาตรการปรับลดอัตราภาษี 
เงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 
 

 ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งที่มีทุนจดทะเบียน
ที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 
300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท จากอัตราร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 15 ของ
ก าไรสุทธิ ส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ให้จัดเป็นอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕8 เป็นต้นไป 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 583) 

พ.ศ. 2558 
 

3. มาตรการปรับลดอัตราภาษี 
เงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 
 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมีทุนจดทะเบียนที่ช าระ
แล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ส าหรับก าไรสุทธิส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แตไ่ม่เกินวันที ่31 มกราคม 2559 และ
ยกเว้นก าไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท ให้คงจัดเก็บในอัตรา
ร้อยละ 10 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ทัง้นี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องไม่มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา  
บัญชีใดเกิน 5 ล้านบาท และไม่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 30ล้านบาท และได้จดแจ้ง
เป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 
 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 595) 

พ.ศ. 2558 
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เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อกฎหมาย 
4. มาตรการปรับลดอัตราภาษี 
เงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 
 

 ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มทีุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท  ให้คงจัดเก็บในอัตรา
ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท  แต่ไม่เกิน 
3,000,000 บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15  ส าหรับก าไรส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท
ขึ้นไป ให้เก็บในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 603)  

พ.ศ. 2559 

5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม 
ผู้ประกอบการรายใหม่    
(New Start-up) 

 ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก     
ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้     
ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
New Startup ตามท่ีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติก าหนด และได้จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ได้รับการ
ยกเว้นเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจาก
กรมสรรพากร  

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 602) 

พ.ศ. 2559 

6. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การจัดท าบัญชีของ SMEs 
 

 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท  
และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน  ซึ่งมีรายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือเป็นค่าจ้างในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาแผนกวิชาบัญชีที่ได้รับการ
รับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้หักรายจ่ายดังกล่าวเป็น
จ านวนร้อยละ 100 ของเงินที่จ่ายไป (ให้สามารถหักรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่า) ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 

(รอการประกาศลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา) 
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เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อกฎหมาย 
7. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
ก า ร ล ง ทุ น ใ น เ ข ต พั ฒ น า
เศรษฐกิจพิเศษ 

 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการผลิตสินค้า
หรือให้บริการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากอัตราร้อยละ 20 
ของก าไรสุทธิเหลือเป็นร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 591) 

พ.ศ. 2558 
8. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ (International 
Headquarters : IHQ) และ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading 
Center : ITC) 

 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิเหลือเป็นอัตราร้อยละ 10  
 ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้บางประเภทและยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ( International 
Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือหรือ
สาขาทั้งในและต่างประเทศ ในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ (ITC) และกิจกรรมศูนย์
บริหารเงิน (Treasury Center : TC)  

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 586) 

พ.ศ. 2558 
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 587) 
พ.ศ. 2558 

9. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินได้ที่จ่ายเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมให้หักรายจ่ายได้เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของ
รายจ่ายดังกล่าว ให้หักรายจ่ายเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ านวนร้อยละ 100 (รวมเป็นให้สามารถหัก
รายจ่ายเป็นจ านวน 3 เท่า) ทั้งนี้รายจ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราส่วนของรายได้ของกิจการที่
ต้องน ามารวมค านวณก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีตามสัดส่วนที่ก าหนด ทั้งนี้ส าหรับเงินได้ 
ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 598) 

พ.ศ. 2559 

10. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินได้ที่ได้จ่าย         
เพ่ือการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่มิใช่เป็น
การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของเงินที่จ่ายไป (ให้สามารถหักรายจ่าย  
เป็นจ านวน 2 เท่า)  โดยเป็นการด าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของกิจการ ทั้งนี้        
ส าหรับเงินได้ที่จ่ายไประหว่างวันที่  3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 
 
 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 604) 

พ.ศ. 2559 
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เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อกฎหมาย 
11. มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
(Venture Capital) 
 
 
 
 
 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการเงินร่วมลงทุน  
1) ให้กิจการเงินร่วมลงทุน ที่สามารถลงทุนได้ทั้งในกิจการเป้าหมายและมิใช่กิจการเป้าหมาย
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการเป้าหมาย ซึ่งเป็นเงินปันผล
ในส่วนที่เกิดจากกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบ 
 2) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกิจการเป้าหมายและ
เงินได้ในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกิจการเป้าหมายจะต้องเป็น
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องในธุรกิจหลัก ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของรายได้ท้ังหมดของกิจการ  

   สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับผู้ลงทุน  
1) ให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินปันผลที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ เป็นบริษัทจ ากัด หรือเงินปันผลที่จ่ายจากทรัสต์      
ในส่วนที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้
ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบของกิจการเป้าหมาย 
2) ให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับรายได้จากการโอนหุ้นของกิจการเงินร่วมลงทุน
และเงินได้ในท านองเดียวกัน ตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนในกิจการเป้าหมาย  
ทั้งนี้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีหรือเท่าอายุกองทุน แล้วแต่อย่าง
ใดจะน้อยกว่า 
 
 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 597) 

พ.ศ. 2559 
 
 

12. มาตรการขยายเวลาการ     
ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการน าเข้าทุกกรณี  โดยให้
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕59 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 592) 

พ.ศ. 2558 
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13. การขยายก าหนดเวลายื่น
แบบแสดงรายการภาษีภาษี
ระบบอินเทอร์เน็ต 

 กรมสรรพากรขยายก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี การช าระภาษี และการน าส่งภาษี
ผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ออกไปอีก 8 วันนับแต่วันสิ้นสุดการยื่น  
แบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนดของทุกประเภทภาษี โดยให้ขยายระยะเวลาการ
ยื่นแบบต่อไปอีก 2 ปีจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560  

 

14. การอ านวยความสะดวกใน
การยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์   

 กรมสรรพากรเปิดตัว Application “RD Smart Tax” เพ่ืออ านวยความสะดวกในการยื่นแบบ
ออนไลน์พร้อมเพ่ิมฟังก์ชั่นการบริการข้อมูลข่าวสารและกฎหมายใหม่บน Smart Phone และ 
Tablet ทั้งระบบที่เป็น iOS และ Android ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป   

 

15. การบริการรับช าระภาษี
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 กรมสรรพากรให้บริการและเพ่ิมช่องทางการรับช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดังนี้  
1) ร่วมมือกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด และบริษัทในเครือ กว่า 1,500 
สาขา และ ห้างบิ๊กซีกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ เพ่ือรับช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2) ร่วมกับเพย์สบายให้บริการรับช าระภาษีสรรพากรทุกประเภทและทรูมันนี่ ให้บริการช าระ
ภาษีผ่านมือถือตลอด 24 ชั่วโมง 
3) ร่วมกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ิมช่องทางการช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 
ATM  
 

 

16. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
เอกสาร สื่อความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารให้กับเยาวชนและ
ประชาชน 
 

1) จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ภาษีอากรให้แก่ประชาชนทั่วไปในหลักสูตรต่างๆ ในช่วงก่อน
ก าหนดเวลาการยื่นแบบและเมื่อมีการออกข้อกฎหมายใหม่ทุกเดือน โดยอบรมโดยตรงและ  
ผ่านระบบ Tele-Presence  
2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social Media เช่น Facebook 
Twitter You tube เป็นต้น จัดท าสิ่งพิมพ์ออนไลน์ e-Book e-Magazine e-Tax Info เป็นต้น 
3) ผลิตสื่อและเอกสารในรูปแบบแผ่นพับ  
4) ให้ค าปรึกษาตอบค าถามด้านภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์
สายด่วน 1161 e-mail Facebook และ Twitter เป็นต้น 
 
 

 

http://www.rd.go.th/
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17. การบูรณาการช าระภาษี 
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

 การพัฒนาระบบเว็บไซต์การให้บริการ 3 กรมภาษี (MOF Web Tax Portal) เพ่ือให้มีการช าระ
ภาษี ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้รหัสเข้าใช้บริการเดียวกัน (Single Sign On) 
- ระยะที่ 1 กระทรวงการคลังได้มีการพัฒนาระบบเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว 
- ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือส ารองข้อมูลและพัฒนา
ระบบลงทะเบียนของกรมสรรพสามิต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 ขณะนี้
กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการน าส่งรายละเอียดของงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


