
พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบบัท่ี 239) 
พ.ศ. 2534 

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 
เปนปท่ี 46 ในรชักาลปจจบุนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยท่ีเปนการสมควรยกเวนภาษภีาษีมูลคาเพิ่มสาํหรับการประกอบกิจการขายสนิคาหรอืการ

ใหบริการบางกรณี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยและมาตรา 81(1)(น) 

แหงประมวลรษัฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 
2534 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ไวดังตอไปนี ้
 

มาตรา 1  พระราชกฤษฎกีานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวย
การยกเวนภาษีมลูคาเพิ่ม (ฉบบัที่ 239) พ.ศ. 2534” 
 

มาตรา 2  พระราชกฤษฎกีานีใ้หใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เปนตนไป 
 

มาตรา 3  ใหยกเวนภาษีมลูคาเพิ่มสาํหรบัการประกอบกิจการขายสนิคา ดังตอไปนี ้
 “(1) การขายบุหรีซ่ิกาแรตท่ีผลิตโดยผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบท่ีเปนองคการของ

รัฐบาล โดยผูขายท่ีมิใชผูประกอบอตุสาหกรรมยาสบูทีผ่ลิตสนิคาดังกลาว แตไมรวมถึงผูขายท่ีเปน
คลังสนิคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร“ 

( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎกีา (ฉบบัท่ี 539) พ.ศ. 2555 ใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ. 2555 เปน
ตนไป ) 

 (2) การขายสลากกินแบงของรัฐบาล สลากออมสนิของรัฐบาล และสลากบาํรุงกาชาดไทย 
 (3) การขายแสตมปไปรษณีย แสตมปอากร หรือแสตมปอืน่ของรัฐบาล องคการของรัฐบาล 

หรอืองคการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน ท้ังนี ้เฉพาะที่ยังไมไดใชในราคาที่ไมเกนิมลูคาทีต่ราไว 
 “(4) การบริจาคสนิคาใหแก 

 (ก) สถานพยาบาลและสถานศึกษา ของทางราชการ 
 (ข) องคการหรอืแกสถานสาธารณกศุล หรอืแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาอืน่ 

นอกจากท่ีกลาวใน (ก) ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมาตรปีระกาศในราชกิจจานเุบกษา” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 254) พ.ศ. 2535 ใชบงัคบั 1 มกราคม 2535 

เปนตนไป) 
(ดปูระกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษมีูลคาเพิ่ม หลักเกณฑการพจิารณา

ประกาศฯ) 
(ดปูระกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษมีูลคาเพิ่ม ฉบบัที่ 2 กําหนด

องคการ สาธารณกุศลฯ) 



(ดปูระกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษมีูลคาเพิ่ม หลักเกณฑการพจิารณา
ประกาศใหมูลนิธฯิ) 

 “(5) การขายเหรียญท่ีระลึกเนื่องในวโรกาสสาํคัญตาง ๆ และนาํรายไดจากการขายเหรียญ
ดังกลาว หลังจากหกัคาใชจายแลวขึน้ทลูเกลาทูลกระหมอมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สมเด็จพระบรมราชนินีาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี หรือถวายพระราชโอรส หรือพระราชธดิาทุก
พระองค ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือสมเด็จพระบรมราชชนนี
ท้ังนีเ้ฉพาะท่ีกรมธนารักษเปนผูผลิตและขาย โดยไดรบัอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 272) พ.ศ. 2537 ใชบงัคบั 1 มกราคม 2535 
เปนตนไป) 

 “(6) การขายทรพัยสนิขององคการเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงิน” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 321) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 25 ตุลาคม 

2540 เปนตนไป) 
 “(7) การขายสนิคาของบรรษัทบรหิารสนิทรพัยสถาบนัการเงิน” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 327) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 1 กนัยายน 

2541 เปนตนไป) 
 “(8) การขายทรพัยสนิระหวางนิติบคุคลเฉพาะกิจกบับริษทัหรือหางหุนสวนนิติบคุคลหรอื

นติิบุคคลอ่ืนท่ีเกดิขึน้เนื่องจากการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยตามกฎหมายวาดวยนิติบคุคล
เฉพาะกิจเพือ่การแปลงสนิทรพัยเปนหลกัทรพัย ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑวิธกีาร และเง่ือนไขทีอ่ธบิดี
กรมสรรพากรประกาศกาํหนด” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 333) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 6 พฤศจิกายน 
2541 เปนตนไป) 

(ดปูระกาศอธบิดีฯ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยกเวนมลูคาเพิ่มสาํหรบัการ
โอนทรพัยสนิตามโครงการการแปลงสนิทรพัยเปนหลกัทรพัย) 

 “(9) การขายสนิคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยเพือ่แกไข
ปญหาในระบบสถาบนัการเงิน และกองทุนรวมเพือ่แกไขปญหาในระบบสถาบนัการเงิน ท่ีจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 336) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 12 พฤศจิกายน 
2541 เปนตนไป) 

 “(10) การขายสนิคาของบรรษทัตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอาศัย” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 343) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 1 มกราคม 2542 

เปนตนไป) 
 “(11) การขายสนิคาท่ีไดกระทําในเขตพืน้ท่ีพัฒนารวมตามกฎหมายวาดวยองคกรรวม

ไทย-มาเลเซีย” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 347) พ.ศ. 2542 ใชบงัคบั 1 มกราคม 2535 

เปนตนไป) 
 “(12) การขายทรพัยสนิของรัฐวิสาหกิจอนัเนื่องมาจากการนําทนุบางสวนหรือท้ังหมดมา

เปล่ียนสภาพเปนหุนในรปูแบบของบริษทัจํากัดหรือบรษิัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยทนุ
รัฐวิสาหกิจ” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 370) พ.ศ. 2543 ใชบงัคบั 30 ตุลาคม 
2542 เปนตนไป) 

 



 “(13) การขายสนิคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและสิทธิเรียกรอง ท่ีจัดตั้งขึน้ตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 401) พ.ศ. 2545 ใชบงัคบั 31 มกราคม 
2545 เปนตนไป) 

 “(14) การขายน้าํมนัดีเซลของผูประกอบการซึ่งเปนผูคาน้าํมัน สาํหรบัมลูคาของฐานภาษีท่ี
เกดิขึน้จากการขายน้าํมันดีเซลใหแกสถานบีริการจําหนายน้าํมันกลางทะเลในเขตตอเนื่องของ
ราชอาณาจกัรไทยซึ่งกระทําต้ังแตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป โดยปฏบิตัิตาม
หลกัเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขท่ีอธบิดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

 
“ผูคาน้าํมนั” หมายความวา ผูกระทําการคาน้ํามนัเชือ้เพลิงตามกฎหมาย วาดวยการคาน้าํมัน

เชือ้เพลิง แตไมรวมถึงผูกลัน่หรือผูผลิตน้ํามนัเชือ้เพลิงตามกฎหมายวาดวย การคาน้ํามันเชื้อเพลิงหรอืผู
ไดรบัสมัปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

 “น้ํามันดีเซล” หมายความวา น้ํามันดีเซลท่ีมคุีณสมบติัตามขอกําหนด คุณภาพของน้ํามนัดีเซล
สาํหรบัการสงไปขายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทยตามท่ี กรมทะเบียนการคาประกาศกาํหนดและ
เปนไปตามเง่ือนไขทีก่รมสรรพสามิตประกาศกาํหนด และตองเปนน้าํมนัดีเซลท่ีไดซือ้มาจากผูประกอบการ
จดทะเบยีนผูผลิตซึ่งไมตองนํามูลคาของน้าํมนัดเีซลนัน้มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 
79(4) แหงประมวลรษัฎากร 

 “สถานบีริการจาํหนายน้ํามนักลางทะเลในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย” หมายความวา เรือ
บรรทุกน้าํมนัท่ีกรมศุลกากรอนญุาตใหขนถายน้ํามันดีเซลในเขตตอเนือ่งของราชอาณาจกัรไทยเพือ่ขาย
น้ํามันดเีซลใหแกเรือจดทะเบียนสาํหรบัการประมงตามกฎหมายวาดวยเรือไทย 

 “เขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย” หมายความวา เขตตอเนื่องของราชอาณาจกัรไทย ตามพระ
บรมราชโองการประกาศเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย ลงวันท่ี 14 สงิหาคม พ.ศ. 2538 

 (15) การขายน้าํมนัดีเซลของผูประกอบการซึ่งเปนสถานบีริการจาํหนาย น้าํมนักลางทะเล
ในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย สาํหรับมูลคาของฐานภาษีท่ีเกดิขึน้จากการขายน้าํมันดีเซลท่ี
ผูประกอบการดังกลาวไดซือ้มาจากผูคาน้าํมนัตาม (14) ใหแกเรือจดทะเบียนสาํหรบัการประมงตาม
กฎหมายวาดวยเรือไทยซึ่งกระทําต้ังแตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป โดยปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขท่ีอธบิดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 403) พ.ศ. 2545 ใชบงัคบั 23 กรกฎาคม 
2545 เปนตนไป) 

 “(16) การขายสนิคาของคลังสนิคาทณัฑบนสาํหรบัแสดงและขายของท่ีเกบ็ในคลงัสนิคา
ทัณฑบนนัน้ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรท่ีต้ังอยูในสนามบนิศุลกากร ใหแกผูเดนิทางเขามาใน
ราชอาณาจกัร สําหรบัมูลคาของฐานภาษีอนัเนื่องมาจากการขายสนิคา ดังตอไปนี ้

 (ก) สนิคาทีผู่เดนิทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อเพือ่ใชเองเปนการสวนตัว หรือใช
ในวิชาชีพ ราคารวมกันไมเกนิสองหม่ืนบาท 

 (ข) สนิคาทีใ่ชในบานเรอืนที่ผูเดนิทางเขามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการยาย
ภูมลิําเนาซือ้ ราคารวมกนัไมเกินหาหมืน่บาท 

 (ค) บหุรีป่ริมาณไมเกนิสองรอยมวน หรอืซกิารหรอืยาเสนปริมาณไมเกนิอยางละ
สองรอยหาสบิกรัม หรือหลายชนดิรวมกนัปรมิาณไมเกนิสองรอยหาสบิกรัม แตท้ังนี ้บหุร่ี
ตองมีปริมาณไมเกินสองรอยมวน 

 (ง) สุราปริมาณไมเกินหนึ่งลิตร 
ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธบิดกีรมสรรพากรประกาศกําหนด” 



(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 448) พ.ศ. 2549 ใชบงัคบั 24 มกราคม 
2549 เปนตนไป) 

 “(17) การขายนมสดพลาสเชอไรซและนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรด ของผูประกอบการท่ี
เขารวมโครงการนมฟลอูอไรดปองกนัฟนผใุนประเทศไทย ภายใตโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ซึ่งกระทําต้ังแตวนัที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2543 เปนตนไป ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วิธกีาร และ
เง่ือนไข ท่ีอธบิดปีระกาศกาํหนด” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 486) พ.ศ. 2552 ใชบงัคบั 18 พฤษภาคม 
2552 เปนตนไป) 

 “(18) การขายสนิคาของสถาบนัคุมครองเงินฝากตามกฎหมายวาดวยสถาบนัคุมครองเงิน
ฝาก ซึ่งกระทําต้ังแตวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 489) พ.ศ. 2552 ใชบงัคบั 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 เปนตนไป) 

 “(19) การขายสนิคาของศนูยสงเสรมิศลิปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ซึ่ง
กระทาํตั้งแตวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 546) พ.ศ. 2555 ใชบงัคบั 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 เปนตนไป) 

 
มาตรา 4  ใหยกเวนภาษีมลูคาเพิ่มสาํหรบัการประกอบกิจการใหบรกิาร ดังตอไปนี ้

 (1) การใหบรกิารสขีาว 
 (2) การใหบรกิารขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรอืเรือเดินทะเล ท่ีมิไดเสีย

ภาษีมลูคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1(3) แหงประมวลรษัฎากร ดังตอไปนี ้
 (ก) การใหบริการขนสงระหวางประเทศท่ีกระทาํโดยบคุคลตามสญัญาวาดวยการ

ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มหรอืภาษอ่ืีนท่ีมลัีกษณะทํานองเดียวกันท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวหรอืจะ
ไดทํากบัรัฐบาลตางประเทศ 

 (ข) การใหบริการขนสงระหวางประเทศท่ีกระทาํโดยผูประกอบการท่ีเปนนติิบคุคล
ท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ เฉพาะกรณีทีป่ระเทศนัน้ไดยกเวนภาษีมลูคาเพิ่ม
หรอืภาษอีื่นที่มีลกัษณะทํานองเดียวกนัใหแกผูประกอบการที่เปนนติบิคุคลท่ีจัดต้ังขึน้ตาม
กฎหมายไทย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏบิติัตอกนั 

 (ค) การใหบริการขนสงระหวางประเทศท่ีกระทําโดยผูประกอบการท่ีเปนนติิบคุคล
ท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ เฉพาะกรณีทีป่ระเทศนัน้ไมมกีารจดัเกบ็
ภาษีมลูคาเพิ่มหรอืภาษีอืน่ท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนัจากผูประกอบการท่ีเปนนิติบคุคลท่ี
จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย 
 “(3) การใหบรกิารสือ่สารทางวิทยุเก่ียวกับการบนิระหวางประเทศ ระหวางสถานพีืน้ดิน 

หรอืระหวางอากาศกับพืน้ดิน และการสือ่สารวิทยเุกี่ยวกบังานอตุุนิยม ตลอดจนการบริการอืน่ ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ เฉพาะสวนท่ีบรษิัทหรอืหางหุนสวนนติิบคุคล ซึ่งไดรบัมอบหมายจากรัฐบาลให
จัดบริการดังกลาว 

 (4) การใหบรกิารการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยประกาศดังกลาวจะกาํหนดขอบเขตและเง่ือนไขอยางใดก็ได” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 254) พ.ศ. 2535 ใชบงัคบั 1 มกราคม 2535 
เปนตนไป) 

(ดปูระกาศกระทรวงการคลัง กําหนดสถานศกึษาซึ่งการใหบรกิารของสถานศึกษาดังกลาว
จะไดรบัยกเวนภาษีมลูคาเพิม่) 



 “(5) การใหบรกิารขององคการเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงิน” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 321) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 25 ตุลาคม 

2541 เปนตนไป) 
 “(6) การใหบรกิารของบรรษัทบรหิารสนิทรพัยสถาบนัการเงิน” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 327) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 1 กนัยายน 

2541 เปนตนไป) 
 “(7) การใหบรกิารของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยเพื่อแกไข

ปญหาในระบบสถาบนัการเงิน และกองทุนรวมเพือ่แกไขปญหาในระบบสถาบนัการเงิน ท่ีจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 336) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 12 พฤศจิกายน 
2541 เปนตนไป) 

 “(8) การใหบรกิารของบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อท่ีอยูอาศัย” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 343) พ.ศ. 2541 ใชบงัคบั 1 มกราคม 2542 

เปนตนไป) 
 “(9) การใหบรกิารท่ีไดกระทําในเขตพืน้ท่ีพัฒนารวมตามกฎหมายวาดวยองคกรรวมไทย-

มาเลเซีย” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 347) พ.ศ. 2542 ใชบงัคบั 1 มกราคม 2535 

เปนตนไป) 
 “(10) การใหบรกิารของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและสทิธเิรียกรองท่ีจัดต้ังขึน้ตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 401) พ.ศ. 2545 ใชบงัคบั 31 มกราคม 

2545 เปนตนไป) 
 “(11) การใหบรกิารรบัประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกนัวนิาศภัยของบรรษทั

ประกนัตอแหงเอเชีย เฉพาะการใหบริการซึ่งกระทําต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2542 เปนตนไป 
 “(12) การใหบรกิารรบัประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกนัวนิาศภัยของ

ผูประกอบการท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร เฉพาะการใหบรกิารแกบรรษทัประกันตอแหงเอเชียทีก่ระทํา
ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2542 เปนตนไป และไดมีการใชบริการนัน้ในราชอาณาจักร” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 404) พ.ศ. 2545 ใชบงัคบั 23 กรกฎาคม 
2545 เปนตนไป) 

 “(13) การใหบรกิารของสถาบันคุมครองเงินฝากตามกฎหมายวาดวยสถาบนัคุมครองเงิน
ฝาก ซึ่งกระทําต้ังแตวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 489) พ.ศ. 2552 ใชบงัคบั 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 เปนตนไป) 

 “(14) การใหบรกิารของกองทุนบรหิารเงินกูเพือ่การปรบัโครงสรางหนี้สาธารณะ และ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายวาดวยการบรหิารหนีส้าธารณะ” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 510) พ.ศ. 2554 ใชบงัคบั 16 กมุภาพนัธ 
2554 เปนตนไป) 

 “(15) การใหบรกิารของศนูยสงเสริมศลิปาชพีระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ซึง่กระทํา
ตั้งแตวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป” 

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 546) พ.ศ. 2555 ใชบงัคบั 20 ตุลาคม 
2555 เปนตนไป) 

 



ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 
พลตาํรวจเอก เภา สารสนิ 

รองนายกรัฐมนตร ี


