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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๐๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป4นป5ที่ ๗๑ ในรัชกาลป7จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป4นการสมควรยกเว�นภาษีเงินได�ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล บางกรณี 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห�งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
ให�ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๐๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“ขาย” หมายความว�า จําหน�าย จ�าย หรือโอนสินค�า โดยมีหรือไม�มีประโยชนJหรือ

ค�าตอบแทนและให�หมายความรวมถึงสัญญาให�เช�าซื้อสินค�า สัญญาซื้อขายผ�อนชําระท่ีกรรมสิทธ์ิใน
สินค�ายังไม�โอนไปยังผู�ซื้อเม่ือมีการส�งมอบสินค�าให�แก�ผู�ซื้อแล�ว และการส�งสินค�าออกนอก
ราชอาณาจักร 

“สินค�า” หมายความว�า ทรัพยJสินท่ีมีรูปร�างและไม�มีรูปร�างท่ีอาจมีราคาและถือเอา
ได�ที่มีไว�เพ่ือขายเท�าน้ัน 

“บริการ” หมายความว�า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนJอันมีมูลค�าซึ่งมิใช�เป4น
การขายสินค�า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน�า ๓๘/๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“กิจการท่ีประกอบอุตสาหกรรมเปPาหมาย” หมายความว�า กิจการท่ีประกอบ
อุตสาหกรรมเปPาหมายดังต�อไปน้ีซึ่งใช�เทคโนโลยีหลักเป4นฐานในกระบวนการผลิตและการให�บริการ
ตามหลักเกณฑJท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแห�งชาติกําหนด และได�รับการรับรอง
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแห�งชาติ 

(๑) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 
(๒) อุตสาหกรรมเพ่ือประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด 
(๓) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๔) อุตสาหกรรมการแพทยJและสาธารณสุข 
(๕) อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

สร�างสรรคJ 
(๖) อุตสาหกรรมวัสดุก�าวหน�า 
(๗) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุ�งห�ม และเคร่ืองประดับ 
(๘) อุตสาหกรรมยานยนตJและช้ินส�วน 
(๙) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสJ คอมพิวเตอรJ ซอฟตJแวรJ และบริการสารสนเทศ 
(๑๐) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม� 
“รายได�เก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการ” หมายความรวมถึง 
(๑) รายได�จากการจําหน�ายผลพลอยได�และสินค�าก่ึงสําเร็จรูปในกิจการท่ีประกอบ

อุตสาหกรรมเปPาหมาย 
(๒) รายได�จากการจําหน�ายเคร่ืองจักร ส�วนประกอบ อุปกรณJเคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 

และทรัพยJสินบรรดาท่ีใช�ในกิจการท่ีประกอบอุตสาหกรรมเปPาหมาย และหมดสภาพหรือไม�เหมาะสม
ท่ีจะใช�งานต�อไป 

(๓) รายได�อ่ืนของกิจการท่ีประกอบอุตสาหกรรมเปPาหมายตามท่ีอธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔  ให�ยกเว�นภาษีเงินได�ตามส�วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวล

รัษฎากรสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล โดยบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล
ต�องมีคุณสมบัติและเป4นไปตามหลักเกณฑJและเง่ือนไขดังต�อไปน้ี 

(๑) จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) มีทุนท่ีชําระแล�วในวันสุดท�ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม�เกินห�าล�านบาทและมี
รายได�จากการขายสินค�าและการให�บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม�เกินสามสิบล�านบาท 

(๓) มีรายได�จากการขายสินค�าและการให�บริการของกิจการท่ีประกอบอุตสาหกรรม
เปPาหมายหรือรายได�เก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการ อย�างใดอย�างหน่ึงหรือรวมกันไม�น�อยกว�าร�อย
ละแปดสิบของรายได�ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลน้ัน 

(๔) ย่ืนคําร�องขอและได�รับอนุมัติจากอธิบดี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๕) ไม�ใช�สิทธิยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคลตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการลงทุน 
ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๖) ปฏิบัติตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๕  บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดไว�ในมาตรา ๔ ให�ได�รับสิทธิยกเว�นภาษีเงินได�สําหรับกําไรสุทธิเป4นระยะเวลาห�ารอบ
ระยะเวลาบัญชี นับแต�วันถัดจากวันท่ีได�รับอนุมัติจากอธิบดี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ีย่ืนคําร�องขอและได�รับอนุมัติ
จากอธิบดีให�นับรอบระยะเวลาบัญชีน้ันเป4นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการย่ืนคําร�องขอและได�รับอนุมัติจากอธิบดี ระหว�างรอบระยะเวลา
บัญชีใดให�นับรอบระยะเวลาบัญชีน้ันเป4นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม�ว�ามีระยะเวลาน�อยกว�าสิบสอง
เดือนก็ตาม 

ในกรณีท่ีบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลขาดคุณสมบัติหรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว�ตามมาตรา ๔ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให�สิทธิยกเว�นภาษีเงินได�เป4นอันระงับเฉพาะในรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ัน 

 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธJ  จันทรJโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายส�งเสริมและ
สนับสนุนผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมซึ่งเป4นผู�ประกอบการรายใหม�ท่ีนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�ในการประกอบอุตสาหกรรมเปPาหมายท่ีมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศโดยรวม สมควร
ยกเว�นภาษีเงินได� สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนต้ังแต�
วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีทุนท่ีชําระแล�วในวันสุดท�ายของ
รอบระยะเวลาบัญชีไม�เกินห�าล�านบาทและมีรายได�จากการขายสินค�าและการให�บริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม�เกินสามสิบล�านบาท เป4นเวลาห�ารอบระยะเวลาบัญชี  จึงจําเป4นต�องตราพระราช
กฤษฎีกาน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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วิศนี/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 


