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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขาย
เรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ าได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ เฉพาะที่ได้จากการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และนําเงินได้ดังกล่าว
ไปจัดหาเรือลําใหม่เพื่อทดแทนเรือลําเก่าที่ขายไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) เรือลําใหม่ที่จัดหาโดยการซื้อหรือการต่อเรือทดแทนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) กรณีซื้อเรือทดแทนเรือลําเก่าที่ขายไป
๑) เรือที่ทดแทนต้องมีอายุการใช้งานมาแล้วน้อยกว่าเรือลําเก่าที่ขายไป และต้องมี
ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่าเรือลําเก่าที่ขายไป
๒) เรื อที่ ท ดแทนต้ องนํ าไปจดทะเบี ย นเป็ นเรื อไทยตามกฎหมายว่ าด้ ว ยเรื อไทย
ภายในหนึ่งปีก่อนวันที่ขายเรือลําเก่า แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ขายเรือลําเก่า แต่ถ้าเรือที่ทดแทนได้
จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือที่ทดแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
(ข) กรณีต่อเรือทดแทน
๑) เรือที่ต่อใหม่ต้องมีระวางบรรทุกไม่น้อยกว่าเรือลําเก่าที่ขายไป
๒) เรือที่ต่อใหม่ต้องนําไปจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยภายในสองปี
นับแต่ วั นที่ ข ายเรือลํ าเก่ า ในกรณี ที่ ไม่ สามารถดํ าเนิ นการจดทะเบีย นภายในกํ าหนดเวลาดั งกล่ าวได้
เนื่องมาจากการต่อเรือลําใหม่ยังไม่แล้วเสร็จโดยมิใช่ความผิดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้บริษัท
หรื อห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุคคลแสดงหนั งสื อรั บรองจากกรมเจ้ าท่าที่ ร ะบุ เหตุ ผลที่ ทํ าให้ การต่ อเรื อลํ าใหม่
ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ขายเรือลําเก่าต่ออธิบดี ในการนี้ ให้ขยายเวลา
การจดทะเบียนเป็นเรือไทยอีกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
(๒) ต้องแจ้งการขายเรื อลําเก่า การซื้อเรือ หรื อการต่อเรือทดแทน เป็นหนังสื อต่ออธิบดี
ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ได้ซื้อเรือทดแทนก่อนการขายเรือลําเก่า ให้แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ขายเรือลําเก่า

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

(ข) กรณีที่ได้ซื้อเรือทดแทนภายหลังจากการขายเรือลําเก่า หรือต่อเรือทดแทน ให้แจ้ง
ภายในสามสิ บวันนับแต่วัน จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่ าด้วยเรือไทย แต่ถ้าเรื อที่ทดแทนได้
จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้ว ให้แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือดังกล่าว
ในกรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นํามูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือของเรือลําเก่า
ที่ขายไปไปหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับเงินได้
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
กรณีเงินได้ที่ได้จากการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้กําหนดจํากัดไว้เฉพาะการนําเงินได้ดังกล่าว
ไปซื้ อเรื อลํ าใหม่ โดยต้ องมี การจดทะเบี ยนเป็ นเรื อไทยตามกฎหมายว่ าด้ วยเรื อไทยภายในหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่
ขายเรือลําเก่าเท่านั้น สมควรปรับปรุงหลั กเกณฑ์การยกเว้ นภาษี เงินได้ในกรณีดั งกล่าว โดยกําหนดให้การจัดหา
เรือลําใหม่ครอบคลุมถึงการต่อเรือทดแทนเรือลําเก่าที่ขายไปด้วย ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหา
เรือลําใหม่ก่อนการขายเรือลําเก่าและขยายระยะเวลาในการจัดหาเรือลําใหม่ อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
พาณิ ชยนาวีของประเทศให้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้ งสนั บสนุ นให้มีการขยายกองเรื อพาณิชย์ไทยให้เพิ่ มมากขึ้ น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

