ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ท่องเทีย่ วสาหรับการจัดอบรมสัมมนา และการเดินทางท่องเที่ยวและที่พัก
เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 656) พ.ศ. 2561 และข้ อ 2 แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๓๕
(พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ก าหนดให้ เ ขตพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วโดยค าแนะน าของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ตามรายชื่อเขตพื้นที่ท่องเที่ยวแนบท้ายประกาศนี้ เป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยวสาหรับ
(1) การอบรมสัมมนาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดให้แก่ลูกจ้าง ตามมาตรา 4
แห่ งพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรั ษฎากร (ฉบั บที่ 656)
พ.ศ. 2561
(2) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วและที่ พั ก ตามข้ อ 2 แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๓๕
(พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

รายชื่อเขตพื้นที่ทอ่ งเทีย่ วโดยคาแนะนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาหรับ
การจัดอบรมสัมมนา และการเดินทางท่องเทีย่ วและที่พัก เพิม่ เติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาเภอเขาพนม อาเภอปลายพระยา อาเภอลาทับ
อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอท่าม่วง อาเภอท่ามะกา อาเภอบ่อพลอย
อาเภอพนมทวน อาเภอเลาขวัญ อาเภอหนองปรือ อาเภอห้วยกระเจา
อาเภอกระนวน อาเภอเขาสวนกวาง อาเภอโคกโพธิ์ไชย อาเภอชนบท
อาเภอชุมแพ อาเภอซาสูง อาเภอน้าพอง อาเภอโนนศิลา อาเภอบ้านไผ่
อาเภอบ้านฝาง อาเภอบ้านแฮด อาเภอเปือยน้อย อาเภอพระยืน อาเภอพล
อาเภอภูผาม่าน อาเภอภูเวียง อาเภอมัญจาคีรี อาเภอเวียงเก่า อาเภอ
แวงน้อย อาเภอแวงใหญ่ อาเภอสีชมพู อาเภอหนองนาคา อาเภอหนองเรือ
อาเภอหนองสองห้อง อาเภออุบลรัตน์
อ าเภอคลองเขื่ อ น อ าเภอท่ า ตะเกี ย บ อ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว อ าเภอ
แปลงยาว อาเภอราชสาส์น อาเภอสนามชัยเขต
อาเภอเกาะจันทร์ อาเภอบ่อทอง อาเภอบ้านบึง อาเภอพนัสนิคม อาเภอ
พานทอง อาเภอหนองใหญ่
อ าเภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา อ าเภอไชยปราการ อ าเภอดอยเต่ า อ าเภอ
ดอยสะเก็ด อาเภอดอยหล่อ อาเภอพร้าว อาเภอแม่แจ่ม อาเภอแม่แตง
อาเภอแม่วาง อาเภอแม่อาย อาเภอเวียงแหง อาเภอสะเมิง อาเภอสันทราย
อาเภอสันป่าตอง อาเภอสารภี อาเภออมก๋อย อาเภอฮอด
อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอขามทะเลสอ อาเภอขามสะแกแสง อาเภอคง
อาเภอครบุรี อาเภอจักราช อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอชุมพวง อาเภอ
โชคชัย อาเภอด่านขุนทด อาเภอเทพารักษ์ อาเภอโนนแดง อาเภอโนนไทย
อาเภอโนนสูง อาเภอบัวลาย อาเภอบัวใหญ่ อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอ
ประทาย อาเภอปักธงชัย อาเภอพระทองคา อาเภอพิมาย อาเภอเมืองยาง
อาเภอลาทะเมนชัย อาเภอวังน้าเขียว อาเภอสีคิ้ว อาเภอสีดา อาเภอ
สูงเนิน อาเภอเสิงสาง อาเภอหนองบุญมาก อาเภอห้วยแถลง
อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ อาเภอกุยบุรี อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน
อาเภอบางสะพานน้อย
อ าเภอท่ าเรื อ อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางซ้ าย อ าเภอบางบาล อ าเภอ
บางปะหั น อ าเภอบ้ านแพรก อ าเภอผั กไห่ อ าเภอภาชี อ าเภอมหาราช
อาเภอลาดบัวหลวง อาเภอวังน้อย อาเภอเสนา อาเภออุทัย
/จังหวัดพังงา ...

-2จังหวัดพังงา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสงขลา

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาเภอเมือ งพัง งา อาเภอกะปง อาเภอคุร ะบุรี อาเภอทับ ปุด อาเภอ
ท้ายเหมือง อาเภอเกาะยาว อาเภอตะกั่วทุ่ง
อาเภอบ้านลาด อาเภอหนองหญ้าปล้อง
อาเภอเขาชะเมา อาเภอนิคมพัฒนา อาเภอบ้านค่าย อาเภอบ้านฉาง
อาเภอปลวกแดง อาเภอวังจันทร์
อาเภอเมื อ งสงขลา อ าเภอกระแสสิ น ธุ์ อาเภอคลองหอยโข่ ง อ าเภอ
ควนเนี ย ง อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอนาหม่ อ ม
อาเภอบางกล่า อาเภอระโนด อาเภอรัตภูมิ อาเภอสทิงพระ อาเภอสะเดา
อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอสิงหนคร
อาเภอแก่งคอย อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอดอนพุด อาเภอบ้านหมอ
อาเภอวังม่วง อาเภอวิหารแดง อาเภอหนองแค อาเภอหนองแซง อาเภอ
หนองโดน
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อาเภอกาญจนดิษฐ์ อาเภอคีรีรัฐนิคม อาเภอ
เคียนซา อาเภอชัยบุรี อาเภอไชยา อาเภอดอนสัก อาเภอท่าฉาง อาเภอ
ท่าชนะ อาเภอบ้านนาเดิม อาเภอบ้านนาสาร อาเภอพระแสง อาเภอ
พุนพิน อาเภอวิภาวดี อาเภอเวียงสระ

