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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๗) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน
และให้หมายความรวมถึงสัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอน
ไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
“สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ที่มีไว้
เพื่อขายเท่านั้น
“บริการ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ หมวด ๓ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔
ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิ ติ บุ คคล สําหรับเงินได้ ที่ ได้รับจากการโอนทรัพย์สิ น หรือการขายสินค้ า ให้ แก่บริษั ทหรือห้ างหุ้ นส่ วน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ งนี้ เฉพาะการโอนทรัพ ย์สิน หรือการขายสินค้าที่ ได้รับค่าตอบแทน
เป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ซึ่งได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายไทย โดยมี ก ารจดทะเบี ย นตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบั ญ ชีไม่ เกิน ห้ าล้านบาทและมี รายได้จากการขายสิน ค้าและการให้ บ ริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายอันเกิดจาก
การตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทําบัญชี และค่าสอบบัญชี เป็นระยะเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชี
ต่ อ เนื่ อ งกั น นั บ แต่ ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ได้ จ ดทะเบี ย นตั้ งบริ ษั ท หรื อ ห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริม
ให้ บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูป ของนิติบุคคลตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎี กาออกตามความใน
ประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการภาษีดังกล่าวต้องจดทะเบียน
จัดตั้ งขึ้ น ตั้งแต่ วัน ที่ ๑๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึ งวั น ที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่โดยที่ ยังมี
ความจําเป็นในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่อไป
อีกระยะหนึ่ง สมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล บางกรณี และยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บางกรณี จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้

