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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการลดอัตรารัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๖๙) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ  บางกรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)  

แหงประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   

ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการลดอัตรารัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๖๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๘๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา 

(๑) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(๒) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 

(๓) บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย  และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

(๔) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงิน 

เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม 

(๕) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

“ตราสารหนี้”  หมายความวา  ต๋ัวเงินคลัง  พันธบัตร  หุนกู  ต๋ัวสัญญาใชเงิน  ต๋ัวแลกเงิน   

บัตรเงินฝาก  หรือตราสารอื่นที่มีผลกอใหเกิดหนี้ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

“สัญญาซื้อขายลวงหนา”  หมายความวา  สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

(๑) สัญญาที่กําหนดใหคูสัญญาฝายหนึ่งสงมอบสินคาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งซ่ึงเปนผูชําระราคา  

ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  เปนจํานวนและราคาตามที่กําหนดไวในสัญญา 

(๒) สัญญาที่กําหนดใหคูสัญญาฝายหนึ่งไดรับชําระเงินหรือตองชําระเงินใหแกคูสัญญา 

อีกฝายหนึ่งเทากับจํานวนเงินที่คํานวณไดจากสวนตางระหวางราคาหรือมูลคาของสินคาหรือตัวแปร 

ที่กําหนดไวในสัญญากับราคาหรือมูลคาของสินคาหรือตัวแปรที่เปนอยู  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งหรือ

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไวในสัญญา 

(๓) สัญญาที่กําหนดใหสิทธิแกคูสัญญาฝายหนึ่งที่จะเรียกใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งสงมอบสินคา

หรือชําระราคาของสินคา  หรือชําระเงินที่คํานวณไดจากสวนตางระหวางราคาหรือมูลคาของสินคา 

หรือตัวแปรที่กําหนดไวในสัญญากับราคาหรือมูลคาของสินคาหรือตัวแปรที่เปนอยู  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง
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หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือเรียกใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

เขาทําสัญญาตาม  (๑)  หรือ  (๒) 

มาตรา ๕ ใหลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา  ๙๑/๖  (๓)  แหงประมวลรัษฎากร  และ

คงจัดเก็บในอัตรารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง สําหรับรายรับจากการประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมาย

วาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ  การประกอบกจิการธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร  และการประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินระหวางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด  

โดยการกูยืมเงินมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป 

(๒) กําไรกอนหักรายจายใด ๆ  จากการขายคืนหลักทรัพยตามสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย

โดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืนที่ทําระหวางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด   

โดยสัญญามีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป  

(๓) ดอกเบี้ยสําหรับเงินประกันเงินสดจากสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย  โดยมีสัญญาขาย

หรือซ้ือคืนตาม  (๒) 

(๔) ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่ไดจากตราสารหนี้หรือกําไรกอนหักรายจายใด ๆ  ที่ไดจากการซื้อ

หรือขายตราสารหนี้ 

(๕) ดอกเบี้ยจากสัญญายืมหรือใหยืมหลักทรัพย 

(๖) กําไรกอนหักรายจายใด ๆ  ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายเงินตรา 

(๗) ดอกเบี้ย  คาธรรมเนียม  หรือกําไรกอนหักรายจายใด ๆ  ที่ไดจากการซื้อขายสัญญา 

ซ้ือขายลวงหนา  เฉพาะกรณีที่สินคาหรือตัวแปรของสัญญาดังกลาวเปนเงินตราสกุลใด ๆ  ตราสารหนี้  

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  อัตราดอกเบี้ย  หรือสินคาหรือตัวแปรอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  และ 

สัญญานั้นไดกระทํานอกศูนยซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา  

แตไมรวมถึงสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน 

มาตรา ๖ บทบัญญัติมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๘๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใหยังคงใชบังคับตอไป  เฉพาะการจัดเก็บ

ภาษีธุรกิจเฉพาะที่คางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกานี้  คือ  โดยที่ในปจจุบัน  การประกอบกิจการธนาคาร 

ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจ

เครดติฟองซิเอร  และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย  ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับ 

ในอัตรารอยละสามตามมาตรา  ๙๑/๖  (๓)  แหงประมวลรัษฎากรซ่ึงเปนภาระภาษีสําหรับการทําธุรกรรม 

ในตลาดการเงิน  ดังนั้น  เพ่ือเปนการลดภาระภาษีและสนับสนุนใหการประกอบกิจการของสถาบันการเงิน 

มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น  อันจะเปนผลดีแกเศรษฐกิจของประเทศ  สมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับ

จากการประกอบกิจการของสถาบันการเงินบางกรณีใหแกผูประกอบกิจการดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชกฤษฎีกานี้ 


