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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรลดอัตราและยกเวนรัษฎากรสําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๐”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สินคา” หมายความวา ทรัพยสินที่มีรูปรางและไมมีรูปรางที่อาจมีราคาและถือเอาได ไมวาจะมีไว
เพื่อขาย เพื่อใช หรือเพื่อการใด ๆ
“บริการ” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซึ่งมิใ ชการผลิต
สินคาหรือการขายสินคา
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบกิจการใชประกอบกิจการเปนประจํา
หรือสถานที่ซึ่งใชเปนที่ผลิตสินคาเปนประจํา
“เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” หมายความวา ทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลาเฉพาะในทองที่อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย และอําเภอเทพา และจังหวัดสตูล
มาตรา ๔ ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการเพื่อเสีย
ภาษีเงินได จะเลือกเสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งของเงินไดพึงประเมินโดยไมตองนําไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๒) แหงประมวลรัษฎากร ก็ได ทั้งนี้ สําหรับเงินได
ที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ เฉพาะที่ไดจากการผลิตสินคาหรือการขายสินคา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือการใหบริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คําวา “การขาย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การจําหนาย จาย หรือโอนสิน คา โดยมี
หรือไมมีประโยชนหรือคาตอบแทน สัญญาใหเชาซื้อสิน คา สัญญาซื้อขายผอ นชําระที่กรรมสิทธิ์
ในสิ น ค า ยั ง ไม โ อนไปยั ง ผู ซื้ อ เมื่ อ มี ก ารส ง มอบสิ น ค า ให แ ก ผู ซื้ อ และการส ง สิ น ค า ออกนอก
ราชอาณาจักร แตทั้งนี้ไมรวมถึงการขายสินคาที่ผูขายมิไดเปน ผูผ ลิตสิน คาและมีการสงออกสิน คา
โดยทางน้ําหรือทางอากาศ
กรณีการใหบริการตามวรรคหนึ่ง หากผูใหบริการมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ การใชบริการตองเกิดขึ้นในราชอาณาจักร แตถาผูใหบริการมีสถานประกอบกิจการทั้งใน
และนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การใหบริการและการใชบริการนั้นตองเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจเทานั้น
มาตรา ๕ ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
แหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา
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รอยละสามของกําไรสุทธิ ใหแ กบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมีรายไดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคา หรือการขายสินคาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ หรือการใหบริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๐
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๒ ที่สิ้นสุดภายใน
หรือหลังวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ใหนําความในมาตรา ๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขายและการใหบริการ
ตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
มาตรา ๖ ให ล ดอั ต ราภาษี เ งิ น ได ใ นการหั ก ภาษี ณ ที่ จ า ย ตามมาตรา ๕๐ (๕)
แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งของเงินได สําหรับเงินไดพึงประเมิน
ที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเมื่อคํานวณภาษีตามมาตรา
๕๐ (๕) แหงประมวลรัษฎากร แลว อยูในบังคับตองหักเปนเงินภาษีสูงกวารอยละศูนยจุดหนึ่งของเงินได
พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๗ ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเ ศษ
เฉพาะกิจ ซึ่งถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา ๖ แลว เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการใหไดรับยกเวน
ไมตองนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๔)
แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวคืนหรือไมขอเครดิต
เงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา ๘ ใหลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แหงประมวลรัษฎากร และ
คงจัดเก็บในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งสําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร
ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห งประมวลรั ษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะการขายอสั งหาริม ทรั พย ที่ตั้ งอยูใ นเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายบรรเทาภาระภาษีใหแก
ประชาชนและผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จึงสมควรลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแก
ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แหงประมวลรัษฎากร ลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีการขายอสังหาริมทรัพยในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ และลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรที่ตั้งอยู
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

