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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว�าด�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป3นป4ที่ ๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล�าฯ ให�ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป3นการสมควรลดอัตราและยกเว�นรัษฎากรสําหรับภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินได�นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ 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�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“สินค�า” หมายความว�า ทรัพยHสินท่ีมีรูปร�างและไม�มีรูปร�างท่ีอาจมีราคาและถือเอา

ได� ไม�ว�าจะมีไว�เพ่ือขาย เพ่ือใช� หรือเพ่ือการใด ๆ 
“บริการ” หมายความว�า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนHอันมีมูลค�าซึ่งมิใช�การ

ผลิตสินค�าหรือการขายสินค�า 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว�า สถานท่ีซึ่งผู�ประกอบกิจการใช�ประกอบ

กิจการเป3นประจําหรือสถานท่ีซึ่งใช�เป3นท่ีผลิตสินค�าเป3นประจํา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๒ ก/หน�า ๖/๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
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“เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” หมายความว�า ท�องท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดป5ตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท�องท่ีอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ�าย�อย 
และจังหวัดสตูล 

 
มาตรา ๔  ผู�มีเงินได�ท่ีได�รับเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห�ง

ประมวลรัษฎากร ซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เม่ือถึงกําหนดย่ืน
รายการเพ่ือเสียภาษีเงินได� จะเลือกเสียภาษีเงินได�ในอัตราร�อยละศูนยHจุดหน่ึงของเงินได�พึงประเมิน
โดยไม�ต�องนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๒) แห�งประมวลรัษฎากร ก็ได�  
ท้ังน้ี สําหรับเงินได�ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต�ป4 พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะท่ีได�จากการผลิตสินค�าหรือ
การขายสินค�าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือการให�บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

คําว�า “การขาย” ตามวรรคหน่ึง หมายความว�า การจําหน�าย จ�าย หรือโอนสินค�า 
โดยมีหรือไม�มีประโยชนHหรือค�าตอบแทน สัญญาให�เช�าซื้อสินค�า สัญญาซื้อขายผ�อนชําระท่ีกรรมสิทธ์ิ
ในสินค�ายังไม� โอนไปยังผู�ซื้อเ ม่ือมีการส�งมอบสินค�าให�แก�ผู�ซื้อ และการส�งสินค�าออกนอก
ราชอาณาจักร แต�ท้ังน้ีไม�รวมถึงการขายสินค�าท่ีผู�ขายมิได�เป3นผู�ผลิตสินค�าและมีการส�งออกสินค�าโดย
ทางนํ้าหรือทางอากาศ 

กรณีการให�บริการตามวรรคหน่ึง หากผู�ให�บริการมีสถานประกอบกิจการในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การให�บริการต�องเกิดข้ึนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและการใช�บริการต�อง
เกิดข้ึนในราชอาณาจักร แต�ถ�าผู�ให�บริการมีสถานประกอบกิจการท้ังในและนอกเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ การให�บริการและการใช�บริการน้ันต�องเกิดข้ึนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๕  ให�ลดอัตราภาษีเงินได�ตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือห�างหุ�นส�วน

นิติบุคคลแห�งบัญชีอัตราภาษีเงินได�ท�ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บ
ในอัตราร�อยละสามของกําไรสุทธิ ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการ
ต้ังอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมีรายได�ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตสินค�าหรือการขายสินค�าในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือการให�บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ต้ังแต�รอบระยะเวลาบัญชี 
๒๕๖๑ ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๓ ท่ีสิ้นสุดภายใน
หรือหลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
ท้ังน้ี บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีจะใช�สิทธิลดอัตราภาษีเงินได�น้ี ต�องไม�ใช�สิทธิยกเว�นภาษีเงินได�
ตามมาตรา ๗ แห�งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการลดอัตราและ
ยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ให�นําความในมาตรา ๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช�บังคับกับการขายและการ
ให�บริการตามวรรคหน่ึง แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๖  ให�ลดอัตราภาษีเงินได�ในการหักภาษี ณ ท่ีจ�าย ตามมาตรา ๕๐ (๕) แห�ง

ประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร�อยละศูนยHจุดหน่ึงของเงินได� สําหรับเงินได�พึงประเมินท่ี
ได�รับจากการขายอสังหาริมทรัพยHที่ตั้งอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเมื่อคํานวณภาษีตาม
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มาตรา ๕๐ (๕) แห�งประมวลรัษฎากร แล�ว อยู�ในบังคับต�องหักเป3นเงินภาษีสูงกว�าร�อยละศูนยHจุดหน่ึง
ของเงินได�พึงประเมินน้ัน  ท้ังน้ี สําหรับเงินได�ที่เกิดข้ึนต้ังแต�ป4 พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
มาตรา ๗  ผู�มีเงินได�ท่ีได�รับเงินได�จากการขายอสังหาริมทรัพยHท่ีต้ังอยู�ในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งถูกหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ�าย ตามมาตรา ๖ แล�ว เม่ือถึงกําหนดย่ืนรายการให�ได�รับ
ยกเว�นไม�ต�องนําเงินได�พึงประเมินดังกล�าวมารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได�ตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) 
และ (๔) แห�งประมวลรัษฎากร  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีผู�มีเงินได�ไม�ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไว�คืนหรือไม�ขอ
เครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว�น้ัน ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน 

 
มาตรา ๘  ให�ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แห�งประมวล

รัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร�อยละศูนยHจุดหน่ึงสําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยHเป3น
ทางค�าหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห�งประมวลรัษฎากร  ท้ัง น้ี  เฉพาะการขาย
อสังหาริมทรัพยHที่ตั้งอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได�กระทําในระหว�างวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
มาตรา ๙  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธH  จันทรHโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรการภาษีสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามที่กําหนดไว�ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว�าด�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๘๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช�บังคับถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แต�โดยท่ีประชาชนและผู�ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจยังมีความจําเป3นท่ี
จะต�องได�รับการช�วยเหลือด�านภาษีอากรต�อไปอีกระยะหน่ึง สมควรลดอัตราภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา
ให�แก�ผู�มีเงินได�ท่ีได�รับเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห�งประมวลรัษฎากร ลดอัตรา
ภาษีเงินได�นิติบุคคลให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู�ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ลดอัตราภาษีเงินได�บุคคลธรรมดากรณีการขายอสังหาริมทรัพยHในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ กําหนดให�ผู�มีเงินได�ท่ีได�รับเงินได�จากการขายอสังหาริมทรัพยHท่ีต้ังอยู�ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งถูกหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ�ายแล�ว ได�รับยกเว�นไม�ต�องนําเงินได�ดังกล�าวมารวมคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได�ตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๔) แห�งประมวลรัษฎากร และลดอัตราภาษีธุรกิจ
เฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยHเป3นทางค�าหรือหากําไรท่ีต้ังอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ท่ีได�กระทําในระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ท้ังน้ี เพ่ือ
บรรเทาภาระภาษีให�แก�ประชาชนและผู�ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จึงจําเป3นต�อง
ตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
ชวัลพร/ตรวจ 

๑๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


