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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๖๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม การลดอั ต ราและยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ สํา หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
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 ๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๑) กําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บ
ในอั ต ราร้ อยละสิ บห้ าของกํ าไรสุ ท ธิ สํ าหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลั งวั น ที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินสามแสนบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบห้า
ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แ ก่บริษัท หรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุน ที่ชําระแล้วในวัน สุด ท้ายของรอบระยะเวลาบัญ ชีไม่เกิน
ห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท
สําหรับกําไรสุทธิดังต่อไปนี้
(๑) กํา ไรสุ ท ธิเ ฉพาะส่ว นที่ไ ม่ เกิ น หนึ่ ง แสนห้า หมื่น บาทแรก สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) กําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสนบาทแรก สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการลดอัตรา
และการยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกินสามสิบล้านบาท ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงจําเป็น
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

