
กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๘๗ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

--------------------- 

                  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายทีมี่บทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
                  ใหยกเลิกความใน (๗๘) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปน้ีแทน 
                  “(๗๘) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เปนหาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลซึ่งมีเงินไดไมเกินหน่ึงลานแปดแสนบาทสําหรับปภาษีน้ัน ทั้งน้ี 
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรบัตั้งแตวนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีประกาศกําหนด” 

 
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กิตติรตัน ณ ระนอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

                  (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๑ ก วันที ่๔ เมษายน ๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที ่161) 

เรื่อง      กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และมิไดเปนผูประกอบการ  
              จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ จัดทาํบัญชีหรอืรายงานแสดงรายไดและรายจาย  

---------------------------- 
  
                     เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(1) แหงประมวลรษัฎากร 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร ( ฉบับที่ 25) พ . ศ .2525 อธิบดีกรมสรรพากร
โดยอนุมัตริัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและมิไดเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม มีหนาที่จดัทาํบัญชหีรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย และลงรายการใน
บัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย ดงัตอไปน้ี  
  
                      ขอ 1    ใหยกเลิกประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินไดและภาษีการคา ( ฉบับที่ 1) เรื่อง 
กําหนดใหผูประกอบการคาทีต่องเสียภาษีการคาหรือแมไมตองเสียภาษีการคา แตตองเสยีภาษีเงินได ปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายรับเปนประจําวันและกําหนดแบบบัญชีคุมสินคา ลงวันที่ 31 มกราคม พ . ศ .2505  
  
                      ขอ 2    ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบยีน
ภาษีมูลคาเพ่ิม เฉพาะผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แหงประมวลรษัฎากร จัดทําบัญชีหรือ
รายงานแสดงรายไดและรายจายเปนประจําวัน โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบทีแ่นบทาย
ประกาศน้ี  
  
                      ขอ 3    การจัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจายประจําวัน ตามขอ 2 ใหทําเปนภาษาไทย 
ถาทาํเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ และใหลงรายการในบัญชีหรอืรายงานแสดงรายไดและรายจาย
ภายใน 3 วันทาํการ นับแตวันทีมี่รายไดหรือรายจาย  
  
                      ขอ 4    ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัตติามประกาศน้ี ใหอธิบดกีรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคาํ
วินิจฉยัของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนทีส่ดุ  
                        ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ทีล่งประกาศน้ีเปนตนไป  
  
                                   ประกาศ ณ วันที ่ 21 ธันวาคม   พ.ศ. 2549 
  

  พิชาติ เกษเรือง  
 (นาย พิชาติ เกษเรือง ) 

    รองอธิบดี รกัษาราชการแทน 
    อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มาตรา 77/1 ในหมวดน้ี เวนแตขอความจะแสดงใหเหน็เปนอยางอื่น 

    (1) " บุคคล " หมายความวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล หรอืนิติบุคคล 

    (2) " บุคคลธรรมดา " หมายความรวมถงึ กองมรดก 

    (3) " คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล " หมายความวา หางหุนสวนสามัญ 
กองทนุ หรือมูลนิธิที่มิใชนิติบุคคล และใหหมายความรวมถงึหนวยงาน 
หรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาตัง้แตสองคนขึ้นไป
อันมิใชนิติบุคคล 

    (4) " นิติบุคคล " หมายความวา บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลตาม

มาตรา 39 องคการของรัฐบาลตามมาตรา 2 สหกรณ และองคกรอื่นที่
กฎหมายกําหนดใหเปนนิตบุิคคล 

 
มาตรา 39 ในหมวดน้ี เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
    " เงินไดพึงประเมิน " หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดน้ี เงินไดที่กลาวน้ีให
หมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดรับ ซึ่งอาจคดิคํานวณไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากร
ที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ 
ดวย 

 

( พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2527 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2528 เปนตนไป ) 
( ดูประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายระยะเวลาชําระภาษีสําหรับผูทีต่องออกจากราชการโดยไมมคีวามผิด )
( ดูคําวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที ่9/2528 )  
( ดูคําวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 28/2538 )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.7/2528 )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.23/2533 )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.56/2538 )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.119/2545 )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.122/2545 ) 
    " บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลในเครือเดียวกัน " หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตั้งแต
สองนิติบุคคลข้ึนไปซึ่งมีความสัมพันธกันในลกัษณะดังตอไปน้ี 
    (1) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเกินกวาก่ึงจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในนิติบุคคลหน่ึง เปนผูถือหุนหรือ
เปนหุนสวนเกินกวาก่ึงจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหน่ึง 
    (2) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนซึ่งถือหุนหรอืเปนหุนสวนในนิติบุคคลหน่ึงมีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุน
ทั้งหมด ถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหน่ึงมีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 
    (3) นิติบุคคลหน่ึงถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละหาสิบของทนุทั้งหมด หรือ 
    (4) บุคคลเกินกวาก่ึงจํานวนกรรมการหรือผูเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจจัดการในนิติบุคคลหนึง่ เปนกรรมการหรือ
เปนผูเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหน่ึง 
    " ปภาษี " หมายความวา " ปประดทิิน " 
( พระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2502 เปนตนไป ) 
    " บริษัทจดทะเบียน " หมายความวา บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 
    " บริษัทจดัการกิจการลงทุน " หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจัดการ
ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสกุแหงสาธารณชน



    " กองทุนรวม " หมายความวา คณะบุคคลซึ่งเขารวมในกองทุนซึ่งจัดตัง้และดาํเนินการโดยบริษัทจัดการ
กิจการลงทุน ตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทนุตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอัน
กระทบถึงความปลอดภยัหรือผาสุกแหงสาธารณชน
 ( พระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2518 เปนตนไป ) 
    "บริษัทเงินทนุ " หมายความวา บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
กิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภยัหรือผาสุกแหงสาธารณชน
 ( ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 10) ใชบังคบัสําหรับเงินไดที่ตองยื่นใน พ.ศ. 2520 เปนตนไป ) 
    "บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคล " หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
หรือทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และใหหมายความรวมถึง 
    (1) กิจการซึง่ดําเนินการเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
นิติบุคคลอ่ืนทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 
    (2) กิจการรวมคา ซึ่งไดแกกิจการทีด่ําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวางบริษัทกับบริษัท บรษัิท
กับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรอืระหวางบริษัทและหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญหรือนิติบุคคลอ่ืน 

 
( พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ใชบังคับ 31 ธ.ค. 2521 เปนตนไป ) 
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ) 
    (3) มูลนิธิหรอืสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมลูนิธิหรอืสมาคมทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา 47 (7) (ข) 

 
( พระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 ใชบังคับ 3 ก.ค. 2525 เปนตนไป ) 
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ) 
( ดูประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 2) )  
    (4) นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัตริัฐมนตร ีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
( พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ใชบังคับ 1 ก.พ. 2529 เปนตนไป ) 
    " ขาย" หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยไม
วาดวยวิธีใด และไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึง 
    (1) ขาย แลกเปล่ียน ให หรือโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการ หรือ
รัฐวสิาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และราคาหรือมูลคาตามที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 121) พ.ศ. 2525 ) 
( ดูคําวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่4/2526 ) 
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที ่ป.100/2543 ) 
    (2) การโอนโดยทางมรดกใหแกทายาท ซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย 
    " ราคาขาย " หมายความรวมถึง ราคาที่เจาพนักงานประเมนิกําหนดตามมาตรา 49 ทวิ 
    " สิทธิครอบครอง " หมายความถึง สทิธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย 
( พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับ 27 ก.พ. 2525 เปนตนไป ) 
  
มาตรา 69 ทว ิภายใตบังคับมาตรา 70 ถารัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอ่ืน เปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ใหกับบรษัิทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ให
คํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 ภาษีทีห่ักไวน้ีใหถือเปนเครดติในการคํานวณภาษีเงินได
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลตามรอบระยะเวลาบัญชทีี่หักไวน้ัน ในการน้ีใหนํามาตรา 52 มาตรา 53 
มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เปนปที่ ๖๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

                             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
                             โดยที่เปนการสมควรลดอัตราภาษีเงินได และปรับปรุงการลดอัตราและยกเวนภาษีเงินได
สําหรับกําไรสทุธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล บางกรณี 
                             อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย และมาตรา ๓ 
(๑) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญตับิางประการเก่ียวกับการจํากัดสทิธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญตัิใหกระทาํไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว 
ดังตอไปน้ี 
                             มาตรา ๑ พระราชกฤษฎกีาน้ีเรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการลดอตัราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 
                             มาตรา ๒ พระราชกฤษฎกีาน้ีใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป  

                             มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ ลดอัตรา
และยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                             มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
                                         “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย หรือโอนสินคา โดยมีหรือไมมีประโยชนหรือ
คาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงสัญญาใหเชาซื้อสินคา สัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธ์ิในสินคายัง
ไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อมีการสงมอบสินคาใหแกผูซื้อแลว และการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร 
                                         “สินคา” หมายความวา ทรัพยสินที่มีรูปรางและไมมีรูปรางที่อาจมีราคาและถือเอาได 
ที่มีไวเพ่ือขายเทาน้ัน 
                                         “บริการ” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซึ่งมิใชเปน
การขายสินคา 

                             มาตรา ๕ ใ ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติ
บุคคล แหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา
ดังตอไปน้ี เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชตีอเน่ืองกัน 
                                         (๑) รอยละยีส่ิบสามของกําไรสุทธิของบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรบัหน่ึง
รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวนัที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                         (๒) รอยละยีส่ิบของกําไรสทุธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับสองรอบ



ระยะเวลาบัญชถีัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

                             มาตรา ๖ ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
แหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลกัษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร และคงจดัเก็บในอัตราดังตอไปน้ี 
ทั้งน้ี เฉพาะบรษัิทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลซึง่มีทุนที่ชํา ระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหา
ลานบาทและมีรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินสามสิบลานบาท 
                                         (๑) กําไรสทุธิเฉพาะสวนที่เกินหน่ึงแสนหาหม่ืนบาท แตไมเกินหน่ึงลานบาท ใหคง
จัดเก็บในอัตรารอยละสิบหาของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ เปนตนไป 
                                         (๒) กําไรสทุธิเฉพาะสวนที่เกินหน่ึงลานบาท ใหคงจัดเก็บในอัตราดังตอไปน้ี 
                                            (ก) รอยละยีส่ิบสามของกําไรสทุธิ สําหรับหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชทีี่เริ่มในหรอืหลัง
วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                            (ข) รอยละยีส่ิบของกําไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีถดัมาที่เริ่มในหรือหลงั
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

                             มาตรา ๗ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
ใหแกบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมทีนุที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบญัชีไมเกินหาลาน
บาทและมีรายไดจากการขายสนิคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินสามสิบลานบาทสําหรับกําไร
สุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว เฉพาะสวนที่ไมเกินหน่ึงแสนหาหม่ืนบาทแรกสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชทีี่เริ่มในหรือหลงัวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป 

                             มาตรา ๘ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะไดรับสทิธิในการลดอัตราภาษีเงินไดตาม
มาตรา ๖ และการยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๗ ตองไมมีทนุที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบญัชี
ใดเกินหาลานบาทและตองไมมีรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินสามสิบ
ลานบาท ทั้งน้ี ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชทีี่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป 

                             มาตรา ๙ ใหยกเลิก (๒) ของมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการลดอัตรารษัฎากร (ฉบับที ่๔๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
                             ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาใชบังคับแกบริษัทที่นําหลกัทรัพยมาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เริ่มในหรือหลงั
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป 
                             บทบัญญตัิใน (๒) ของมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับที ่๔๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหยงัคงใชบังคับตอไปแกบริษัททีนํ่าหลักทรัพยมาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                             มาตรา ๑๐ บทบัญญตัิในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะแกการลดอัตราภาษีเงินได
และการยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เริ่มกอนวันที ่๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

                             มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     ยิ่งลักษณ ชนิวัตร 
      นายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควร ลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสทุธิของบรษัิทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญช ีจากอัตรา
รอยละสามสิบเหลืออัตรารอยละยีส่ิบสามและรอยละยีส่ิบ ตามลําดับ เปนการชั่วคราว ทั้งน้ี ตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชทีี่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมควรปรับปรุงการลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสทุธิของบรษัิทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีเ่ปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้ง
ปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินไดสําหรับกําไรสทุธิของบริษัทที่นําหลักทรัพยมา จดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและจูงใจการ
ลงทุนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนจากตางประเทศ อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ



ตลอดจนใหมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสาํหรบักําไรสทุธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีส่อดคลองกัน 
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

                             (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๙๓ ก ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

 
  

 
 

 
 
 


