หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕ ก

๒๑ มกราคม ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
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 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สิน คา”

หมายความวา ทรัพยสิน ที่มีรูปรา งและไมมีรูปร างที่อาจมีราคาและถือเอาได

ไมวาจะมีไวเพื่อขาย เพื่อใช หรือเพื่อการใด ๆ
“บริการ” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซึ่งมิใชการผลิตสินคา
หรือการขายสินคา
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบกิจการใชประกอบกิจการเปนประจํา
หรือสถานที่ซึ่งใชเปนที่ผลิตสินคาเปนประจํา
“เขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ”

หมายความว า ท อ งที่ จั งหวั ด นราธิ วาส จั งหวั ดป ตตานี

จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในทองที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย
และจังหวัดสตูล
มาตรา ๔ ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการเพื่อ
เสียภาษีเงินได จะเลือกเสียภาษีเงินไดใ นอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งของเงินไดพึงประเมิน โดยไมตอง
นําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๒) แหงประมวลรัษฎากร ก็ได ทั้งนี้
สําหรับเงินไดที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะที่ไดจากการผลิตสินคาหรือ
การขายสินคาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หรือการใหบริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คํ า ว า “การขาย” ตามวรรคหนึ่ ง หมายความว า การจํ า หน า ย จ า ย หรื อ โอนสิ น ค า
โดยมีหรือไมมีประโยชนหรือคาตอบแทน สัญญาใหเชาซื้อสินคา สัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์
ในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อมีการสงมอบสินคาใหแกผูซื้อ และการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร
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แตทั้งนี้ไมรวมถึงการขายสินคาที่ผูขายมิไดเปน ผูผ ลิตสินคาและมีการสงออกสินคาโดยทางน้ําหรือ
ทางอากาศ
กรณีการใหบริการตามวรรคหนึ่ง หากผูใหบริการมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ การใชบริการตองเกิดขึ้นในราชอาณาจักร แตถาผูใหบริการมีสถานประกอบกิจการทั้งใน
และนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การใหบริการและการใชบริการนั้นตองเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจเทานั้น
มาตรา ๕ ให ลดอัต ราภาษี เงิ น ไดต าม (ก) ของ (๒) สํ าหรับ บริ ษั ทหรือ หา งหุ น ส ว น
นิติบุคคลแหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรและคงจัดเก็บ
ในอัตรารอยละสามของกําไรสุทธิ ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมีรายไดที่เกิดขึ้น จากการผลิตสิน คาหรือการขายสินคาในเขต
พัฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิจ หรื อ การใหบ ริก ารในเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จตั้ งแตร อบระยะเวลาบั ญ ชี
๒๕๕๓ ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๕ ที่สิ้นสุด
ภายในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
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
ที่ ไ ด รั บ จากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ซึ่ ง เมื่ อ คํ า นวณภาษี
ตามมาตรา ๕๐ (๕) แห งประมวลรัษฎากร แลว อยูใ นบังคับตองหักเปน เงิน ภาษีสูงกวารอยละ
ศูนยจุดหนึ่งของเงินไดพึงประเมินนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินไดที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๗ ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ซึ่งถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา ๖ แลว เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการใหไดรับยกเวน
ไมตองนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๔)
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แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวคืนหรือไมขอเครดิต
เงินภาษีที่ถูกหักไวนั้น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา ๘ ให ล ดอั ต ราภาษีธุ ร กิจ เฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แห ง ประมวลรั ษฎากร
และคงจั ด เก็บ ในอัต รารอ ยละศู น ย จุด หนึ่ งสํ า หรั บรายรับ จากการขายอสัง หาริม ทรั พย เ ป น ทางค า
หรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะการขายอสังหาริม ทรัพย
ที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎี ก าฉบั บนี้ คื อ เนื่องจากมาตรการภาษี สนั บสนุ น
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
แตโดยที่ประชาชนและผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลือ
ดานภาษีอากรตอไปอีกระยะหนึ่ง จึงสมควรลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกผูมีเงินไดที่ไดรับเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แหงประมวลรัษฎากร ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ลดอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีการขายอสังหาริมทรัพยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ กําหนดให
ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซึ่งถูกหักภาษีเงินได
ณ ที่จายแลว ไดรับยกเวนไมตองนําเงินไดดังกลาวมาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒)
และ (๔) แหงประมวลรัษฎากร และลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากําไรที่ตั้งอยู ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีใหแกประชาชนและผูประกอบกิจการในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

