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หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรลดอัต ราภาษีเงิน ได้ และปรั บปรุงการลดอัต ราและยกเว้น ภาษีเงิน ได้
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญั ติ ใ ห้ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมาย จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน
และให้หมายความรวมถึงสัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอน
ไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
“สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ ที่มีไว้
เพื่อขายเท่านั้น
“บริการ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า
มาตรา ๕ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา
ดังต่อไปนี้ เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
(๑) ร้อยละยี่สิบสามของกําไรสุท ธิ ข องบริษัท หรือห้า งหุ้น ส่ ว นนิติ บุคคล สํา หรับหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ร้อยละยี่สิบของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับสองรอบระยะเวลา
บัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๖ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ เฉพาะบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง มี ทุ น ที่ ชํ า ระแล้ ว ในวั น สุ ด ท้ า ยของ
รอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท
(๑) กําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บใน
อัตราร้อยละสิบห้าของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
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(๒) กําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
(ก) ร้อยละยี่สิบสามของกําไรสุทธิ สําหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ข) ร้อยละยี่สิบของกําไรสุท ธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัด มาที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้า
ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรก
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๘ บริษัท หรือ ห้างหุ้น ส่ ว นนิ ติบุค คลที่ จะได้รับ สิท ธิ ในการลดอัต ราภาษีเ งิน ได้ต าม
มาตรา ๖ และการยกเว้นภาษี เงิน ได้ต ามมาตรา ๗ ต้องไม่มี ทุน ที่ชําระแล้ว ในวัน สุด ท้ายของรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ใดเกิ น ห้ าล้ า นบาทและต้ องไม่ มี ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า และการให้ บ ริ ก ารในรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ใ ดเกิ น สามสิ บ ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๙ ให้ยกเลิก (๒) ของมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาใช้บังคับแก่บริษัทที่นําหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
บทบัญญัติใน (๒) ของมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปแก่บริษัทที่นําหลักทรัพย์
มาจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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มาตรา ๑๐ บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะแก่การลดอัตราภาษีเงินได้
และการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี จากอัตราร้อยละ
สามสิบเหลืออัตราร้อยละยี่สิบสามและร้อยละยี่สิบ ตามลําดับ เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมควรปรับปรุงการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งปรับปรุง
การลดอัตราภาษีเงินได้สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทที่นําหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจการลงทุนในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากต่างประเทศ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนให้มีอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

