
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๒๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป3นป4ท่ี ๗๑ ในรัชกาลป6จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป3นการสมควรยกเว�นภาษีเงินได�ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล บางกรณี 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

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

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายความว�า บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตาม

กฎหมายไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงคIเพ่ือประกอบกิจการขายสินค�าหรือการให�บริการ โดยมุ�งส�งเสริมการ
จ�างงานในท�องถ่ินท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมต้ังอยู� หรือมีเปJาหมายในการจัดต้ังต้ังแต�แรกเริ่มในการแก�ไข
ป6ญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล�อม โดยมิได�มุ�งสร�างกําไรสูงสุดต�อผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3น
หุ�นส�วน และนําผลกําไรไม�น�อยกว�าร�อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช�เพ่ือประโยชนI
ของเกษตรกร ผู�ยากจน คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส หรือใช�เ พ่ือประโยชนIส�วนรวมอ่ืน ๆ ตามท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน�า ๑๓/๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔  ให�ยกเว�นภาษีเงินได�ตามส�วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวล
รัษฎากร ให�แก�วิสาหกิจเพ่ือสังคม สําหรับกําไรสุทธิของวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีนําผลกําไรท้ังหมดในแต�
ละรอบระยะเวลาบัญชีไปลงทุนในกิจการหรือใช�เพ่ือประโยชนIของเกษตรกร ผู�ยากจน คนพิการ 
ผู�ด�อยโอกาส หรือใช�เพ่ือประโยชนIส�วนรวมอ่ืน ๆ โดยไม�มีการจ�ายเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) 
และ (ง) แห�งประมวลรัษฎากร ให�แก�ผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3นหุ�นส�วน 

การลงทุนในกิจการหรือใช�เ พ่ือประโยชนIของเกษตรกร ผู�ยากจน คนพิการ 
ผู�ด�อยโอกาส หรือใช�เพ่ือประโยชนIส�วนรวมอ่ืน ๆ ตามวรรคหนึ่ง ให�เป3นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕  ในกรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมได�ใช�สิทธิยกเว�นภาษีเงินได�ตามมาตรา ๔ โดย

ไม�มีการจ�ายเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) และ (ง) แห�งประมวลรัษฎากร ให�แก�ผู�ถือหุ�น
หรือผู�เป3นหุ�นส�วน ให�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลที่ให�การสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมตาม
มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ได�รับสิทธิยกเว�นภาษีเงินได�ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๖  ให�ยกเว�นภาษีเงินได�ตามส�วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวล

รัษฎากร ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล สําหรับเงินได�เป3นจํานวนร�อยละหนึ่งร�อยของเงิน
ลงทุนในหุ�นสามัญของวิสาหกิจเพ่ือสังคมซ่ึงปฏิบัติตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขตามมาตรา ๘ 
(๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

ในกรณีท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีการจ�ายเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) และ (ง) 
แห�งประมวลรัษฎากร ให�แก�ผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3นหุ�นส�วนเกินกว�าร�อยละสามสิบของกําไรสุทธิในแต�ละ
รอบระยะเวลาบัญชี หรือบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งได�โอนหุ�นก�อนวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมเลิกกันให�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลนั้นหมดสิทธิได�รับยกเว�นภาษีเงินได�ตามมาตรานี้ และ
ต�องเสียภาษีเงินได�สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีได�นําจํานวนเงินลงทุนไปยกเว�นภาษีเงินได�นั้น 

 
มาตรา ๗  ให�ยกเว�นภาษีเงินได�ตามส�วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวล

รัษฎากรให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล สําหรับเงินได�เท�าจํานวนเงินหรือราคาทรัพยIสินท่ีโอน
ให�วิสาหกิจเพ่ือสังคมซ่ึงปฏิบัติตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) 
และ (๘)โดยไม� มีค�าตอบแทน แต� เ ม่ือรวมกับรายจ�ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเ พ่ือการ
สาธารณประโยชนIตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห�งประมวลรัษฎากรแล�ว ต�องไม�เกินร�อยละสองของกําไรสุทธิ 

ในกรณีท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีการจ�ายเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) และ (ง) 
แห�งประมวลรัษฎากร ให�แก�ผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3นหุ�นส�วนเกินกว�าร�อยละสามสิบของกําไรสุทธิในแต�ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี ให�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลนั้นไม�ได�รับสิทธิยกเว�นภาษีเงินได�ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๘  วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจะได�รับสิทธิในการยกเว�นภาษีเงินได�ตามมาตรา ๔ 

ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขดังต�อไปนี้ 
(๑) มีคําว�า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” อยู�ในชื่อบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลนั้น 
(๒) ได�รับการรับรองเป3นวิสาหกิจเพ่ือสังคมจากหน�วยงานท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ยื่นคําร�องขอและได�รับอนุมัติให�เป3นวิสาหกิจเพ่ือสังคมจากอธิบดีตามแบบท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

(๔) ไม�มีการจ�ายเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) และ (ง) แห�งประมวล
รัษฎากร ให�แก�ผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3นหุ�นส�วน 

(๕) ไม�มีการจําหน�ายจ�ายโอนทรัพยIสินท่ีใช�ในกิจการ เว�นแต�การโอนทรัพยIสินตามท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

(๖) ไม�เป3นคู�สัญญากับผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3นหุ�นส�วนและไม�มีการจ�ายค�าตอบแทนใด ๆ 
ให�แก�ผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3นหุ�นส�วน รวมถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธIกับผู�ถือหุ�นหรือผู�เป3นหุ�นส�วน เว�นแต�ท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

(๗) ไม�เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการจากกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป3น
การประกอบกิจการอ่ืนก�อนครบสิบรอบระยะเวลาบัญชี นับต้ังแต�รอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีได�รับ
อนุมัติให�เป3นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(๘) ปฏิบัติตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง 

ข�อหนึ่งข�อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให�การยกเว�นภาษีเงินได�ตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลงต้ังแต�
รอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีได�รับสิทธิประโยชนIทางภาษี 

 
มาตรา ๙  กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมเลิกกัน ให�วิสาหกิจเพ่ือสังคมแจ�งการเลิกกิจการ

ต�อเจ�าพนักงานประเมินตามหลักเกณฑI และวิธีการท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากรและให�การยกเว�น
ภาษีเงินได�ตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลงต้ังแต�รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเลิกกัน 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธI  จันทรIโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให�
มีการประกอบกิจการเพ่ือสังคมในประเทศเพ่ิมมากข้ึน อันจะส�งผลให�เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตลอดจนทําให�ภาคเอกชนได�มีส�วนร�วมกับรัฐบาลในการดูแลช�วยเหลือชุมชนและสังคม 
สมควรยกเว�นภาษีเงินได�ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม สําหรับเงินได�เท�าท่ีจ�ายเป3นเงิน
ลงทุนในหุ�นสามัญของวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือเงินได�เท�ากับจํานวนเงินท่ีมอบให�หรือมูลค�าของ
ทรัพยIสินท่ีโอนให�วิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยไม�มีค�าตอบแทน  จึงจําเป3นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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