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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต รา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เป็นจํานวนสองเท่าของรายจ่าย
ที่ได้จ่ายไปในการลงทุนสําหรับโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท
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และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่ส่วนราชการ
องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง
และการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป
โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย
เพื่ อ การศึ ก ษาหรื อ เพื่ อ การกี ฬ าตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายจ่ายที่ได้จ่ายไปในการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการองค์การของรัฐบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การรับรอง สําหรับรายการดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีระบบไฟฟ้า
(๒) จัดให้มีระบบน้ําประปา
(๓) จัดให้มีถนนหรือทางพิเศษ
(๔) จัดให้มีระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๕) จัดให้มีระบบพลังงานทางเลือก
(๖) จัดให้มีระบบบริหารจัดการน้ํา หรือการชลประทาน
(๗) จัดให้มีระบบป้องกันภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
(๘) พัฒนาหรือปรับปรุงอุทยานแห่งชาติ
(๙) พัฒนาหรือปรับปรุงโบราณสถาน
(๑๐) พัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ในการกํากับดูแลของส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามส่ ว น ๓ หมวด ๓ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามหมวด ๔
ภาษีธุร กิจ เฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ต ามหมวด ๖ ในลัก ษณะ ๒ แห่ง ประมวล
รัษ ฎากร ให้แ ก่บ ริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลที่ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทย สํา หรับ เงิน ได้ที่ไ ด้รับ
จากการโอนทรัพ ย์สิน หรือ การขายสิน ค้า หรือ สํา หรับ การกระทํา ตราสารอัน เนื่อ งมาจากการโอน
กรรมสิท ธิ์ใ นทรัพ ย์สิน ที่เ กิด ขึ้น จากการลงทุน สํา หรับ โครงสร้า งพื้น ฐานหรือ การพัฒ นาและปรับ ปรุง
แหล่ง ท่อ งเที่ย วในชนบท โดยไม่มีค่า ตอบแทน ให้แ ก่ส่ว นราชการ องค์ก ารของรัฐ บาล หรือ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ตามมาตรา ๓ โดยผู้โ อนจะต้อ งไม่นํา ต้น ทุน ของทรัพ ย์สิน หรือ สิน ค้า
ซึ ่ง ได้ร ับ ยกเว้น ภาษีด ัง กล่า วมาหัก เป็น ค่า ใช้จ ่า ยในการคํ า นวณภาษีเ งิน ได้ข องบริษ ัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน หรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท เพื่อให้ชนบทมีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
มีส่วนร่วมลงทุ นในชนบท สมควรยกเว้ นภาษี เงินได้ ภาษีมู ลค่ าเพิ่ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
สําหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้

