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มาตรการ การส่งเสรมิการลงทุนในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

พระราชกฤษฎกีา  (ฉบบัท่ี 591)

ประกอบดว้ย ประกาศอธิบดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัเงนิได ้

(ฉบบัท่ี 262) 



หมายความว่า เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตามระเบยีบส านกั

นายกรฐัมนตรีว่าดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ พ.ศ.2556 ซึง่ได ้

ประกาศก าหนดพื้นท่ีโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ ท่ี1/2558 เรือ่งก าหนดพื้นท่ีเขตพฒันาการเศรษฐกจิ

พเิศษ ลงวนัท่ี 19 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบาย

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษท่ี 2/2558 เรือ่งก าหนดพื้นท่ีเขตพื้นท่ีเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ระยะท่ี2 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2558

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบบัที ่591)



พระราชกฤษฎกีา ฯ (ฉบบัท่ี 591)

- ลดอตัราภาษีเงนิไดน้ติิบคุคล จดัเกบ็รอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธิ

- สถานประกอบการต ัง้อยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

- รายไดจ้ากการผลติสนิคา้หรอืรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและใช ้

บรกิารในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

- ลดอตัราภาษี 10 รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเนือ่ง

- สถานประกอบการตอ้งเป็นอาคารถาวร ถา้จดทะเบยีนก่อน

พรฎ.  ฯบงัคบั ใหเ้ป็นอาคารถาวรท่ีขยายหรอืเพิม่เติมจากสถาน

ประกอบการเดมิ



 จดแจง้ขอใชส้ทิธิก่อนหรอืในปี พ.ศ.2560

 ไม่ใชส้ทิธิยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติิบุคคลตามกฎหมาย BOI

 ไม่ใชส้ทิธิลดอตัราภาษเีงนิไดต้ามมาตรา 6 แห่ง พรฎ (ฉบบัท่ี 530)

 ไม่ใชส้ทิธิลดอตัราภาษเีงนิไดต้ามพระราชกฤษฎกีาท่ีออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร

 จดัท าบญัชแียกรายการส าหรบักจิการท่ีไดร้บัสทิธิและกจิการท่ีไม่ได ้

รบัสทิธิ

พระราชกฤษฎีการ 591 ตอ่



 รายไดจ้ากการผลติสนิคา้

 รายไดจ้ากการผลติสนิคา้ตามประเภทท่ีอา้งองิจากสถติิการคา้

 ระหว่างประเทศของไทย จดัท าโดยกระทรวงพาณชิย ์เพือ่ทดแทนการน าเขา้

 รายไดจ้ากการส่งออกไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของการผลติท่ีหมด

 รายไดจ้ากการผลติท่ีมีแนวโนม้สญูเสยีการแข่งขนัตามแผนธุรกจิ ซึง่

ยืน่ต่ออธิบดกีรมสรรพากร

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เป็นการใหบ้รกิารและไดมี้การใชบ้รกิารในเขต

 พฒันาเศรษฐกจิพเิศษเท่าน ัน้

 รายไดจ้ากกจิการอืน่ เป็นรายไดท่ี้ไม่ใช่รายไดท่ี้ไดร้บัสทิธิตาม พรฎ 591

หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข ตามประกาศอธิบดี

เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที ่262)



 แจง้ขอไวส้ทิธิ ต ัง้แต่ 10 กนัยายน 2558 – 31 ธนัวาคม

2560 ยืน่ท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีส านกังานใหญ่ต ัง้อยู่

 มีแผนธุรกจิ

 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดใ้ชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี

 อากรเดียวกนั แยกกระดาษท าการแสดงรายละเอยีดการ

 ค านวณก าไรขาดทุนของแต่ละกจิการออกจากกนั

 หากมีผลขาดทุนสทุธิส าหรบักจิการใดใหค้งผลขาดทุนสทุธิ

 ไวส้ าหรบักจิการน ัน้เท่าน ัน้

หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข ตามประกาศอธิบดี

เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที ่262)



 อตัราภาษีสาหรบั SMEs

สทิธิประโยชนท์างภาษีอืน่ทีจ่ะไดร้บั



ผูป้ระกอบการจา้งงานผูส้งูอายุ หกัรายจา่ยได ้2 เท่า



สง่เสริมให ้SMEs จดัทาบญัชดีว้ยตวัเอง



มาตรการภาษีสง่เสรมิการใชจ้า่ยผา่นบตัรเดบิต





ธุรกิจ New  Startup





 ๑.สทิธิประโยชนช์ ัน้แรก ค่าจา้งคนพกิารเขา้ท างาน นายจา้งหรอืเจา้ของสถาน

ประกอบการซึง่รบัคนพกิารเขา้ท างาน มีสทิธิไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได ้ส าหรบัเงนิ

ไดเ้ป็นจ านวนรอ้ยละหนึ่งรอ้ยของรายจา่ยท่ีไดจ้า่ยในการจา้งคนพกิารดงักล่าว 

ตามมาตรา ๓ ของ พรฎ.ฉบบัท่ี ๔๙๙ พ.ศ.๒๕๕๓

 ๒.สทิธิประโยชนช์ ัน้ท่ีสอง จา้งคนพกิารฯ เขา้ท างานเป็นจ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 

๖๐ ของลกูจา้ง    มีระยะเวลาจา้งเกนิกว่า ๑๘๐ วนัในปีภาษีหรอืรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีมีเงนิได ้มีสทิธิไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได ้ส าหรบัรายจา่ยทางภาษีเพิม่ขึ้น

อกี ๑ เท่าของรายจา่ยท่ีไดจ้า่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจา้งคนพกิารดงักล่าว เม่ือรวม

กบัสทิธิประโยชนช์ ัน้แรก กจ็ะรวมเป็น ๓ เท่า  ตาม มาตรา ๔ ของพรฎ. ฉบบั

ท่ี๕๑๙ พ.ศ.๒๕๕๔

จา้งคนพิการเขา้ท างาน



๓.สทิธิประโยชนช์ ัน้ท่ีสาม  ค่าใชจ้า่ยในการจดัใหค้นพกิารเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้

จากสิง่อ านวย ความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวสัดกิารและความช่วยเหลอือืน่

จากรฐั ตามกฎหมายว่าดว้ยส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีตคนพกิาร ก าหนดไวใ้น

มาตรา ๓ ของ พ.ร.ฎ. ฉบบัท่ี ๕๑๙ พ.ศ.๒๕๕๔    มีสทิธิน าไปหกัเป็นค่าใชจ้า่ย

เพิม่ขึ้นอกี ๑ เท่า  แต่เม่ือรวมกบัรายจา่ยท่ีจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนุนการศกึษา

ส าหรบัโครงการท่ีกระทรวงศกึษาธิการใหค้วามเห็นชอบ และรายจา่ยท่ีจา่ยเป็น

ค่าใชจ้า่ยในการจดัสรา้งและการบ ารงุรกัษาสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ หรอืสนาม

กฬีาของเอกชนท่ีเปิดใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการทัว่ไปโดยไม่เกบ็ค่าบรกิารใดๆ หรอื

สนามเดก็เล่น สวนสาธารณะหรอืสนามกฬีาของทางราชการแลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 

๑๐ ของก าไรสทุธิก่อน หกัรายจา่ยเพือ่การกุศลสาธารณะหรอืเพือ่การ

สาธารณประโยชน ์และรายจา่ยเพือ่การศกึษาหรอืเพือ่การกฬีาตามมาตรา ๖๕ ตร ี

(๓) แห่งประมวลรษัฎากรทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑวิ์ธีการ และเงือ่นไขท่ีอธิบดกี าหนด

จา้งคนพิการเขา้ท างาน

(การกุศลสาธารณะ)


