
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๐๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป4นป5ที่ ๗๑ ในรัชกาลป6จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว�า 

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

(ฉบับชั่วคราว) 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

รัษฎากรว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๐๗) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเว�นภาษีเงินได�ตามส�วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวล

รัษฎากรให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีสินทรัพยIถาวรซึ่งไม�รวม
ท่ีดินไม�เกินสองร�อยล�านบาท และมีการจ�างแรงงานไม�เกินสองร�อยคน สําหรับเงินได�เป4นจํานวนร�อย
ละหน่ึงร�อยของรายจ�ายท่ีได�จ�ายเป4นค�าจ�างให�ปฏิบัติงานเก่ียวกับบัญชีแก�นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีอยู�
ระหว�างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาบัญชีท่ีได�รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต�
ไม�เกินวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๔ ก/หน�า ๑๓/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธI  จันทรIโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการ
ส�งเสริมให�ผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมจัดทําบัญชีให�ถูกต�องตามกฎหมายและ
สอดคล�องกับสภาพท่ีแท�จริงของกิจการ และสนับสนุนให�มีการจ�างนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา
หลักสูตรท่ีเก่ียวกับการบัญชีในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานด�านบัญชีให�แก�
ผู�ประกอบการ สมควรยกเว�นภาษีเงินได�ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทย สําหรับเงินได�เป4นจํานวนร�อยละหน่ึงร�อยของรายจ�ายท่ีได�จ�ายเป4นค�าจ�างให�ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
บัญชี แก�นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีอยู�ระหว�างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาบัญชีท่ีได�รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงจําเป4นต�องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ปุณิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 


