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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว�าด�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๒๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป3นป4ที่ ๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล�าฯ ให�ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป3นการสมควรลดอัตราและยกเว�นภาษีเงินได� บางกรณี 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห�งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
ให�ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว�าด�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว�า สถานท่ีซึ่งผู�ประกอบกิจการใช�ประกอบ

กิจการเป3นประจําหรือสถานท่ีซึ่งใช�เป3นท่ีผลิตสินค�าเป3นประจํา 
“เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” หมายความว�า ท�องท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดป5ตตานี 

และจังหวัดยะลา 
 
มาตรา ๔  ให�ลดอัตราภาษีเงินได�ในการหักภาษี ณ ท่ีจ�าย และคงจัดเก็บในอัตรา

ร�อยละสามของเงินได� สําหรับเงินได�พึงประเมินท่ีผู�มีเงินได�ได�รับเน่ืองจากการจ�างแรงงานของบริษัท
หรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเม่ือคํานวณ
ภาษีตามมาตรา ๕๐ (๑) แห�งประมวลรัษฎากรแล�ว อยู�ในบังคับต�องเสียภาษีในอัตราที่กําหนดใน
บัญชีอัตราภาษีเงินได�ท�ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวลรัษฎากร สูงกว�าร�อยละสามของเงินได�  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๒ ก/หน�า ๒๘/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
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ทั้งนี้ สําหรับเงินได�พึงประเมินที่ได�รับตั้งแต�วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ในกรณีเงินได�พึงประเมินตามวรรคหน่ึง เม่ือคํานวณภาษีเงินได�หัก ณ ท่ีจ�ายตาม
มาตรา ๕๐ (๑) แห�งประมวลรัษฎากรแล�ว อยู�ในบังคับต�องเสียภาษีเงินได�หัก ณ ท่ีจ�ายน�อยกว�าร�อย
ละสามของเงินได�ให�ผู�มีเงินได�มีสิทธิได�รับยกเว�นไม�ต�องนําเงินได�ดังกล�าวมารวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได� เม่ือผู�มีเงินได�น้ันยอมให�ผู�จ�ายเงินได�หักภาษี ณ ท่ีจ�ายในอัตราร�อยละสามของเงินได�น้ัน 

 
มาตรา ๕  ให�ผู�มีเงินได�ซึ่งถูกหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ�ายไว�แล�วในอัตราร�อยละสามของ

เงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔ เม่ือถึงกําหนดย่ืนรายการเก่ียวกับเงินได�พึงประเมิน ได�รับยกเว�นไม�
ต�องนําเงินได�พึงประเมินน้ันมารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได�  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีผู�มีเงินได�ไม�ขอรับ
เงินภาษีที่ถูกหักไว�น้ันคืนหรือไม�ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว�น้ัน ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน 

ในกรณีท่ีผู�มีเงินได�มีเงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) แห�งประมวล
รัษฎากรซึ่งถูกหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ�ายตามมาตรา ๕๐ แห�งประมวลรัษฎากรไว�แล�ว และมีสิทธิเลือก
เสียภาษีตามมาตรา ๔๘ (๓) และ (๔) แห�งประมวลรัษฎากร ผู�มีเงินได�จะมีสิทธิได�รับการยกเว�นตาม
วรรคหน่ึงเม่ือปรากฏว�าในการย่ืนรายการเก่ียวกับเงินได�พึงประเมิน ผู�มีเงินได�มิได�นําเงินได�พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) แห�งประมวลรัษฎากร และเงินได�พึงประเมินท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ�ายตาม
มาตรา ๔ มารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได� โดยต�องไม�ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไว�น้ันคืน หรือไม�ขอ
เครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว�น้ัน ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน 

ในการได�รับยกเว�นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู�มีเงินได�ต�องยื่นรายการเกี่ยวกับ
เงินได�พึงประเมินท่ีได�รับยกเว�นไม�ต�องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได�ด�วย 

 
มาตรา ๖  ผู�มีเงินได�ท่ีจะได�รับสิทธิตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ต�องมีคุณสมบัติ

และเป3นไปตามหลักเกณฑPและเง่ือนไขดังน้ี 
(๑) เป3นแรงงานฝ4มือหรือผู�เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เป3นลูกจ�างตามสัญญาจ�างแรงงานโดยมีระยะเวลาการทํางานไม�น�อยกว�าหน่ึงป4 

ในบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและ
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ�างแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล
น้ันได�แจ�งการจ�างลูกจ�างดังกล�าวต�อสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบกิจการต้ังอยู�ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจก�อนจ�ายเงินได�ให�ลูกจ�างคร้ังแรกของการจ�างแรงงาน โดยผู�มีเงินได�ดังกล�าวจะ
ได�รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได�สําหรับเงินได�ท่ีได�รับต้ังแต�วันท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีน้ันได�รับแจ�ง
จากบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลน้ัน 

(๓) ก�อนเข�าทํางานกับบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลตาม (๒) เป3นแห�งแรก
นับต้ังแต�วันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช�บังคับ ผู�มีเงินได�ต�องมีภูมิลําเนาอยู�นอกเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจและไม�ได�ทํางานอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หรือกรณีผู�มีเงินได�ได�ทํางานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจมาก�อนการเข�าทํางานกับบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลตาม (๒) จะต�องเป3นการ
เข�าทํางานเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป4นับแต�วันท่ีการจ�างงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจคร้ังก�อนได�สิ้นสุดลง 

(๔) ในป4ภาษีท่ีผู�มีเงินได�ใช�สิทธิลดอัตราภาษีเงินได� ผู�มีเงินได�ต�องอยู�ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจไม�น�อยกว�าหน่ึงร�อยแปดสิบวันในป4ภาษีน้ัน โดยต�องมีหลักฐานการอยู�อาศัยท่ีได�รับการ
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รับรองจากนายจ�างหรือเจ�าของสถานท่ีท่ีพักอาศัยและเก็บหลักฐานน้ันไว�เพ่ือให�เจ�าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบ 

(๕) กรณีประสงคPจะยกเลิกการใช�สิทธิลดอัตราภาษีเงินได� ให�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วน
นิติบุคคลตาม (๒) แจ�งต�อสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่ได�แจ�งการจ�างลูกจ�างเพื่อขอใช�สิทธิลดอัตรา
ภาษีเงินได� 

(๖) ปฏิบัติตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๗  ให�ยกเว�นภาษีเงินได�ตามส�วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห�งประมวล

รัษฎากรให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีไม�มีสถานประกอบกิจการอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจเป3นจํานวนสองเท�าของรายจ�ายท่ีได�จ�ายจริง ดังน้ี 

(๑) สําหรับเงินลงทุนในหุ�นหรือการเป3นหุ�นส�วนซึ่งเป3นการเพ่ิมทุนของบริษัทหรือ
ห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท�าน้ัน โดยไม�
รวมถึงหุ�นบุริมสิทธิและบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลน้ันต�องนําเงินลงทุนไปใช�ในการประกอบ
กิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท�าน้ัน 

(๒) สําหรับเงินลงทุนเพ่ือจัดต้ังบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู�ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท�าน้ัน และบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนน้ัน
ต�องนําเงินลงทุนไปใช�ในการประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท�าน้ัน 

บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีจะได�รับสิทธิยกเว�นภาษีตามวรรคหน่ึง ต�องไม�ขาย
หรือโอนหุ�นหรือการเป3นหุ�นส�วนของบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีลงทุน เว�นแต�ได�ขายหรือโอน
หุ�นหรือการเป3นหุ�นส�วนของบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีลงทุนโดยมีเหตุอันสมควรตามท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด   

ท้ังน้ี ต�องเป3นการลงทุนต้ังแต�วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป3นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘  กรณีที่มีการใช�สิทธิลดอัตราภาษีเงินได�หรือยกเว�นภาษีเงินได�ตาม

พระราชกฤษฎีกาน้ีและต�อมาไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑPท่ีกําหนดในมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๗ ในป4ภาษีใดหรือรอบระยะเวลาบัญชีใดแล�วแต�กรณี ให�มีผลดังน้ี 

(๑) กรณีไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ในป4ภาษีใด ให�สิทธิลด
อัตราภาษีเงินได�เป3นอันระงับไปเฉพาะป4ภาษีน้ัน 

(๒) กรณีไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ให�สิทธิท่ีจะได�รับยกเว�นภาษีเงินได�ตามพระราช
กฤษฎีกาน้ีสิ้นสุดลง และให�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลนําเงินได�ท่ีได�ใช�สิทธิยกเว�นภาษีเงินได�ไป
แล�วมารวมคํานวณเป3นรายได�เพ่ือเสียภาษีเงินได�ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได�ใช�สิทธิน้ัน 

 
มาตรา ๙  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธP  จันทรPโอชา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายส�งเสริมและ
สนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให�บุคลากรที่เป3นแรงงานฝ4มือและผู�เชี่ยวชาญ
ที่อยู�นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจไปทํางานประจําในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และให�บริษัท
หรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีอยู�นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจไปลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
สมควรลดอัตราภาษีเงินได�บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ�าย สําหรับเงินได�ท่ีได�รับเน่ืองจากการจ�างแรงงาน
ในเขตดังกล�าว บางกรณี และยกเว�นภาษีเงินได�ให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล สําหรับเงินได�
เป3นจํานวนสองเท�าของรายจ�ายท่ีได�จ�ายจริงสําหรับการลงทุนในเขตดังกล�าว บางกรณี  จึงจําเป3นต�อง
ตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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พรวิภา/ปริยานุช/จัดทํา 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินียP/ตรวจ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


