
สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายอ้างองิ หมายเหตุ 
1. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้       
ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาท และมีรายได้
จากการขายสินคา้และใหบ้ริการไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี 
                                                           รอบระยะเวลาบญัชีปี 2556       
               ก าไรสุทธิ (บาท)                        อตัราภาษี (ร้อยละ)                
                  1 - 300,000                                       ยกเวน้                            
            300,001 - 1,000,000                                  15                                
            1,000,001 บาทข้ึนไป                                20  

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 564) 
 

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2556 เป็นตน้ไป 
 

2. ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชนเฉพาะท่ีเป็น
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ส าหรับเงินได ้    
พึงประเมินท่ีไม่เกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี ท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 ขอ้ 78 - ส าหรับวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายวา่ดว้ย         
การส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน 
- แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 287 
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3. ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์
จากการถือหุน้ ท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการ
ร่วมลงทุน (VC) ไดรั้บจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
และยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์
จากการถือหุน้ท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดรั้บจากบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการร่วมลงทุน (VC) 

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 10) 
มาตรา 5 อฎัฐารส 
มาตรา 5 เอกนูวีสติ 
มาตรา 5 ทวาวีสติ 

 
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126  

ขอ้ 2(58) 

- แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 396) 
- แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกา  (ฉบบัท่ี 481) 
 

4. ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรเก่า
เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ ใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล           
ท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาทและมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
หรือใหบ้ริการไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี 

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 561) 
 
 
 
 

ส าหรับการขายเคร่ืองจกัร
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2556  ถึง
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 
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5. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดิน 
ไม่เกิน 200 ลา้นบาท และมีการจา้งงานไม่เกิน 200 คน  
    - ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดร้้อยละ 40  
ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ีไดม้า ส่วนท่ีเหลือทยอยหกัภายใน 3 รอบ
ระยะเวลาบญัชี 
* โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นลิขสิทธ์ิ กรณีไม่จ ากดัอายกุารใช ้  
จ  านวนปีท่ีหกัค่าสึกหรอฯ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 รอบระยะเวลาบญัชี  
    - ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นประเภทอาคารโรงงาน
ไดร้้อยละ 25 ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ีไดม้า ส่วนท่ีเหลือทยอยหกั
ภายใน 20 รอบระยะเวลาบญัชี 
    - ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรไดร้้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ีไดม้า 
ส่วนท่ีเหลือทยอยหกัภายใน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 

 
 

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) 
มาตรา 4 จตัวา 

 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) 
มาตรา 4 เบญจ 

 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) 

มาตรา 4 ฉ 

 
 
- แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 473) 
 
 
 
 
 
 
 
- แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 395) 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายอ้างองิ 
6. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี 
ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้
หรือใหบ้ริการรับจา้งผลิตสินคา้ไดร้้อยละ 100 ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ี
ไดม้า 

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 563) 
 
 
 

ทรัพยสิ์นตอ้งไดม้าและ
ใชง้านตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 
2556 ถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 

7. บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) และ       
เสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร รวมกนัไม่เกิน 
30 ลา้นบาทต่อปีก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น และบริษทัหรือ   
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาทและมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
และบริการไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี ใหห้กัรายจ่ายได ้1.5 เท่าของยอดรวม
ส่วนต่างค่าจา้งแรงงาน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 บาทกบัอตัราค่าจา้ง 
ขั้นต ่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เร่ืองอตัราค่าจา้งขั้นต ่า (ฉบบัท่ี 6) 
ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 หรืออตัราค่าจา้งเดิมแลว้แต่จ านวนใด
จะสูงกวา่  

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 562) 
 
 
 
 

เป็นการจ่ายค่าจา้งตั้งแต่
วนัท่ี 1 ม.ค. 2556 ถึงวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2556 
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