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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป2นป3ที่ ๗๑ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป2นการสมควรยกเว�นภาษีเงินได�ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล 

สําหรับเงินได�ที่ได�จ�ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศบางกรณี 
 
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 ๖๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเว�นภาษีเงินได�ตามส�วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวล

รัษฎากรสําหรับเงินได�เป2นจํานวนร�อยละหน่ึงร�อยของรายจ�ายท่ีได�จ�ายไปเป2นค�าห�องสัมมนา ค�า
ห�องพัก ค�าขนส�ง หรือรายจ�ายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศท่ีบริษัทหรือห�าง
หุ�นส�วนนิติบุคคลได�จัดข้ึนให�แก�ลูกจ�าง หรือรายจ�ายท่ีได�จ�ายให�แก�ผู�ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาม
กฎหมายว�าด�วยธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกJเพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล�าว ต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน�า ๔๙/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธJ  จันทรJโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการท�องเท่ียวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๘๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช�บังคับถึง
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต�โดยท่ียังมีความจําเป2นต�องให�มีมาตรการภาษีดังกล�าวต�อไป เพ่ือ
ส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวภายในประเทศให�เพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือเป2นการกระตุ�นเศรษฐกิจ
ของประเทศ อีกท้ังเป2นการให�ความช�วยเหลือผู�ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการท�องเท่ียว สมควรยกเว�น
ภาษีเงินได�ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีได�จัดให�มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศให�แก�
ลูกจ�าง สําหรับเงินได�เป2นจํานวนร�อยละหน่ึงร�อยของรายจ�ายท่ีได�จ�ายไปเป2นค�าห�องสัมมนา ค�าห�องพัก 
ค�าขนส�ง หรือรายจ�ายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือรายจ�ายท่ีได�จ�ายให�แก�ผู�ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามกฎหมาย
ว�าด�วยธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกJเพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล�าว ต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงจําเป2นต�องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
วิศนี/ตรวจ 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 


