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ใหไว ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500 
เปนปที่ 12 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
 
                    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการยกเวนภาษีอากรตามมาตรา 3 แหงประมวลรัษฎากร  
 
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2495 และมาตรา 3 แหงประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระ
ราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้  
 
                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500” 
 
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิก  
                    (1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496  
                    (2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2497  
                    (3) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2498  
 
                    “มาตรา 4  ใหยกเวนบรรดารัษฎากรประเภทตาง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร แก  
                    (1) องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ และเจาหนาท่ี หรือผูเช่ียวชาญขององคการ 
หรือทบวงการดังกลาวซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอยูในประเทศไทย ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความ
ตกลง 
                    (2) สถานเอกอัคราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล บุคคลในคณะทูต บุคคลในคณะกงสุล และ
บุคคลที่ถือวาอยูในคณะทูตตามความตกลง ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน”  
                    “ท้ังนี้ เวนแตภาษีการคาจากรายรบัสําหรับสินคาท่ีนําเขาในราชอาณาจักรที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 79 ตรี 
(10) ซึ่งภายหลงัตองเสียภาษีการคาตามมาตรา 79 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร”  



(แกไขโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2510 ใชบังคับ 27 กันยายน 2510 เปนตนไป) (ภาษีการคายกเลิกเมื่อ 1 
มกราคม 2535 วรรคนี้จงึยกเลกิไปโดยปริยาย)                     
 
                    “มาตรา 5  ใหยกเวนภาษีเงินไดในหมวด 3 และภาษีมูลคาเพิ่มในหมวด 4 และภาษีธุรกิจเฉพาะในหมวด 5 
ของลักษณะ 2 แหงประมวลรษัฎากรแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีเฉพาะเศษของบาทจากการคํานวณภาษี”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 238) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 มกราคม 2535 เปนตนไป)                     
 
                    “มาตรา 5 ทวิ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได
พึงประเมินที่เปนเงินปนผลหรอืเงินสวนแบงกําไรท่ีไดจากกิจการรวมคาท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ใหแก 
                    (1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ท่ี ป.119/2545) 
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ท่ี ป.122/2545) 

                    (2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 108) พ.ศ. 2524 ใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง 31 ธันวาคม 
2523 เปนตนไป)                      
 
                      มาตรา 5 ตรี  (ภาษีการคายกเลิก 1 มกราคม 2535 แลวมาตรานีจ้ึงยกเลิกโดยปริยาย)                     
 
                    “มาตรา 5 จัตวา  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได
จากการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ใหแก บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 
เฉพาะกรณีท่ีประเทศนั้นไดยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกรณีดังกลาว ใหแกรฐัวิสาหกิจของรัฐบาลไทยที่ประกอบกิจการขนสง
ทางอากาศระหวางประเทศ ไวกอน พ.ศ. 2527 ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 139) พ.ศ. 2526 ใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง 31 ธันวาคม 
2526 เปนตนไป)                      
 
                    “มาตรา 5 เบญจ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร  
                    (1) สําหรับเงินไดของบริษัทเงินทุนในสวนที่เปนดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาล ซึ่งพันธบัตรนั้นใชเปนหลักประกัน
การกูยืมเงินจากธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อดําเนินการเกีย่วกับการรับเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินตามหลักเกณฑ และวิธีการ ท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง สําหรับเงินไดของบริษัทเงินทุนที่ไดรับจากลูกหนี้
เกี่ยวกับการรับเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินตาม (1) เฉพาะที่จายใหธนาคารแหงประเทศไทย  
                    ท้ังนี้ บริษัทเงินทุนจะนําหนี้สูญที่เกิดข้ึนเนื่องในการดําเนินการตาม (1) มาเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
และขาดทุนสุทธิมิได”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 154) พ.ศ. 2527 ใชบังคับ 1 มกราคม 2527 เปนตนไป)                      
 



                    “มาตรา 5 ฉ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สาํหรับเงินได
จากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกสวนราชการหรอืรัฐวิสาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะ
กรณีท่ีผูโอนไดรับคาตอบแทนเปนสิทธิในการใชทรัพยสินที่โอนนั้นเพือ่กิจการผลิตสินคาของตนเอง”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 155) พ.ศ. 2527 ใชบังคับ 1 มกราคม 2528 เปนตนไป)                      
 
                    “มาตรา 5 สัตต  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได  
พึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยของเงินกูยืมเงินตราตางประเทศใหแก  
                    (1) สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน และรัฐบาลตางประเทศเปนเจาของ
ทุนทั้งหมด  
                    (2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ท้ังนี้ เฉพาะดอกเบี้ยท่ีไดรับจาก  
                          (ก) ธนาคารแหงประเทศไทย  
                          (ข) รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบในการกูเงินนั้น                     
 
                    “มาตรา 5 อัฏฐ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินไดพึง
ประเมินดังตอไปนี้  
                              (1)  ดอกเบี้ยพันธบัตรหรือดอกเบี้ยหุนกูขององคการของรัฐบาล  
                              (2) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายพันธบัตรหรือหุนกูท่ีออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํา
กวาราคาไถถอน เฉพาะพันธบัตรหรอืหุนกูของรัฐบาล องคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  
                              (3) ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนพันธบตัรหรอืหุนกู เฉพาะพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐบาล องคการของ
รัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 429) พ.ศ. 2548 ใชบังคับ 25 มกราคม 2548 เปนตนไป)                      
 
                     “มาตรา 5 นว  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ใน ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกมูลนิธิหรือ
สมาคม เฉพาะเงินไดจากกิจการของโรงเรียนเอกชนซึ่งไดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แตไมรวมถงึเงินไดจาก
การขายของ การรับจางทําของ หรือการใหบรกิารอื่นใดที่โรงเรียนเอกชนซึ่งเปนโรงเรยีนประเภทอาชีวศึกษาไดรับจากผูซึ่ง
มิใชนักเรียน”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 159) พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 18 เมษายน 2528 เปนตนไป)                      
 
                     “มาตรา 5 ทศ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดจาก
การเรียกเก็บคาบริการการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับการบินระหวางประเทศสถานีพื้นดิน    หรือระหวางอากาศกับพื้นดิน   
การสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับงานอุตุนิยม และคาบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลซึ่งได



มอบหมายจากรัฐบาลใหปฏิบัติหนาท่ีตามอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ท้ังนี้ เฉพาะสวนที่เรียกเก็บจาก
บริษัทการบินตาง ๆ”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 170) พ.ศ. 2529 ใชบังคับ 4 กุมภาพันธ 2529 เปนตนไป)                      
 
                     “มาตรา 5 เอกาทศ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร 
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยกูยืมท่ีไดจากผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการใหกูยืมใน
ตางประเทศตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชยลงวันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ. 2535 หรือท่ีจะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไปใหแก  
                    (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรืออยูในตางประเทศ  
                    (2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย”  

(ยกเลิกโดยกฤษฎีกา ฉบับที่ 454 พ.ศ.2549 แตยังคงใชคังคับถึงวันที่ 17 เมษายน 2552)  
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 270) พ.ศ. 2537)  
ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 306) พ.ศ. 2540)  
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 307) พ.ศ. 2540 )                      

 
                     “มาตรา 5 ทวาทศ  ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการ
ประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชยประกาศกระทรวง การคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของ
ธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2535 หรือท่ีจะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไป ท้ังนี้ เฉพาะสวนรายรับ ตามมาตรา 
91/4(1) แหงประมวลรัษฎากร”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 259) พ.ศ. 2535 ใชบังคับ 10 ตุลาคม 2535 เปนตนไป)  (ยกเลิกโดยกฤษฎีกา 
ฉบับที่ 454 พ.ศ.2549)                      
 
                     “มาตรา 5 เตรส  ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับกิจการ
ดังตอไปนี้  
                    (1) การขายอสังหาริมทรัพยของผูประกอบกิจการใหแกองคการบริหารสินเชือ่อสังหาริมทรพัยหรือบริษัทจาํกัด
ท่ีสถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2540 ไดจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการ
บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพยโดยความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย  
                    (2) การขายอสังหาริมทรัพยขององคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพยหรอืของบริษัทจํากัดท่ีสถาบันการเงิน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2540 ไดจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยโดยความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 303) พ.ศ. 2540 ใชบังคับ 23 พฤษภาคม 2540 เปนตนไป)  (ยกเลิกโดยกฤษฎกีา 
ฉบับที่ 454 พ.ศ.2549 แตยังคงใชคังคับถึงวันที่ 17 เมษายน 2552)                      
 
                      “มาตรา 5 จตุทศ   ใหยกเวนรัษฎากรดังตอไปนี้แกการออกสลากการกุศลงวดพิเศษที่คณะรัฐมนตรีมีมติวา 
เปนโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชน  



                    (1) ภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินรางวัลสลาก     
ซึ่งยอมใหผูจายเงินไดหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1.0 ของรางวัล โดยไมขอรับเงนิภาษีท่ีถูกหักไวนั้นคืนหรือไม
ขอเครดิตภาษีท่ีถูกหักไวนั้น ไมวาท้ังหมดหรอืบางสวน  
                    (2) ภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายหรือสวนลด
จากการซื้อสลาก  
                    (3) ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายสลาก  
                    ท้ังนี้ ไมวาเงินไดหรือการขายนั้นจะไดรับหรือไดกระทํากอนหรือหลังวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 310) พ.ศ.2540 ใชบังคับ 13 กันยายน2540 เปนตนไป)                     
 
                      “มาตรา 5 ปณรส  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 และภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 
แหงประมวลรษัฎากร สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกวัด วัดบาทหลวง
โรมันคาธอลิค หรือมัสยิด ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการนั้น ท้ังนี้ เฉพาะการโอนที่ดินสวนที่ทําใหวัด วัดบาทหลวง
โรมันคาธอลิค หรือมัสยิด มีท่ีดินไมเกินหาสิบไร”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 326) พ.ศ. 2541 ใชบังคับ 10 ตุลาคม 2541 เปนตนไป)                     
 
                      “มาตรา 5 โสฬส  ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับรายรบั     
จากการขายอสังหาริมทรัพยท่ีผูขายมีไวในการประกอบกิจการ เฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพยอันเนือ่งมาจากการที่ผูประกอบ
กิจการซึ่งเปนบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัดควบเขากันหรือโอนกจิการทั้งหมดใหแกกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”  

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 330) พ.ศ. 2541 ใชบังคับ 17 ตุลาคม 2541 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมด 

ใหแกกัน)  
(ดูประกาศอธิบดีฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมดใหแกกัน 

(ฉบับที่ 2) )                      
 
                    “มาตรา 5 สัตตรส  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกผูถือหุน
ซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับผลประโยชนท่ีไดจากการที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
หรือบริษัทจํากดัควบเขากันหรือโอนกิจการทั้งหมดใหแกกน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน”  

(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 341) พ.ศ. 2541 ใชบังคับ 29 ธันวาคม 2541 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมดใหแกกัน)  
(ดูประกาศอธิบดีฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมดใหแกกัน 

(ฉบับที่ 2))  
 



                    “มาตรา 5 อัฏฐารส ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแก 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินปนผลที่ไดรับจากการถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม หรือผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุนดังกลาว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
                    (1) เปนบริษัทที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งเปนนิติบุคคลรวมลงทุนตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวย
กําหนดกิจการจัดการเงินรวมลงทุนใหเปนธุรกิจหลักทรัพย เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และมีทุนจดทะเบียน 
ไมนอยกวาสองรอยลานบาท โดยตองมีการชําระคาหุนครั้งแรกเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนและชําระ
คาหุนที่เหลือท้ังหมด ภายในระยะเวลาสามปนับแตวันจดทะเบียน  
                    การลดทุนจดทะเบียนใหกระทําได เมื่อไดถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอย
กวาเจ็ดปติดตอกัน  
                    “(๒) ตองไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในวนัที่ 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ ใชบังคับ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป)  
                    (3) ตองถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมนอยกวาจํานวนรอยละของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
ของบริษัท ดังนี้  
                          (ก) รอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปท่ีหนึ่ง เวนแตมีเหตุอัน สมควรและไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
จะมีจํานวนนอยกวารอยละ 20 ก็ได    (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๒)  
                          (ข) รอยละ 40 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปท่ีสอง  
                          (ค) รอยละ 60 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปท่ีสาม  
                          (ง) รอยละ 80 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปท่ีสี่ เปนตนไป  
                          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาวตองเปนกิจการที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมท่ีดินไมเกินสอง
รอยลานบาท และมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน หรือตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีประกาศกําหนดขึ้นภายหลังจากพระ
ราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับแลวเปนเวลาสามป  
                    “(4) ตองถอืหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปในรอบปบัญชีตอเนื่องกัน 
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะมีระยะเวลาการถอืหุนนอยกวาหาปในรอบปบัญชีตอเนื่องกันก็ได  
                           (ก) เปนการถือหุนในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปในรอบปบัญชีตอเนื่องกัน หรอื  
                           (ข) เปนการถือหุนในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมตลอดระยะเวลาที่วิสาหกิจนั้นมีสนิทรัพยถาวร   
ซึ่งไมรวมท่ีดินไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 442) พ.ศ.2548 ใชบังคับ 24 พฤศจิกายน 2548)  
                    (5) ตองมีการมอบหมายใหผูไดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยประเภทการจัดการเงนิรวมลงทุน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูจัดการเงินรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 
                    มาตรา 5 เอกูนวีสติ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแก บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดพึงประเมิน ดังตอไปนี้  



                    (1) เงินปนผลท่ีไดจากการถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่ง จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงนิไดตามมาตรา 5 อัฏฐารส  
                    (2) ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งโดยมวีัตถุประสงค
เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 5 อัฏฐารส”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 396) พ.ศ. 2545 ใชบังคับ 31 มกราคม 2545 เปนตนไป)  
 
                    “มาตรา 5 วีสติ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัท
จํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัดท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินปนผลซึ่งไดรับจากบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
                    (1) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตองถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผลไม
นอยกวารอยละยี่สิบหาของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น เปนระยะเวลาไมนอย
กวาหกเดือนนบัแตวันที่ไดหุนนั้นมาจนถึงวนัที่ไดรับเงินปนผล และ  
                    (2) เงินปนผลตองมาจากกําไรสุทธิท่ีมีการเสียภาษีในประเทศของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงิน
ปนผล โดยอัตราภาษีดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละสิบหาของกําไรสุทธิ ท้ังนี้ ไมวาประเทศของบริษัทหรือหางหุนสวนนติิ
บุคคลผูจายเงินปนผลจะมีกฎหมายลดหรอืยกเวนภาษีสําหรบักําไรสุทธิใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้นหรือไม
ก็ตาม  
 
                    มาตรา 5 เอกวีสติ  ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับรายรบั
จากการขายอสังหาริมทรัพยท่ีผูขายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะการขายอสังหาริมทรพัยท่ีเปนโรงงานพรอมท่ีดินของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเพื่อยายสถานประกอบการเขาไปอยูในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนจํานวนไมเกินมูลคาของอสังหาริมทรัพยท่ีเปนโรงงานพรอมท่ีดินแหงใหมและยาย
โรงงานเขาไปในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใชเปนสถานประกอบการแหงใหมภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนหรือหลังวนัที่ทํา
สัญญาขายอสังหาริมทรัพยท่ีเปนโรงงานพรอมท่ีดินแหงเดิม โดยตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2553  
                    มูลคาของอสังหาริมทรัพยท่ีเปนโรงงานพรอมท่ีดินแหงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
                    ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 442) พ.ศ.2548 ใชบังคับ 24 พฤศจิกายน 2548)                       
 
                    “มาตรา ๕ ทวาวีสติ  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน สําหรับเงินได
พึงประเมินที่ไดจากการโอนหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
                    (๑) เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรา ๕ อัฏฐา
รส (๑)(๒)(๓) วรรคหนึง่ (๔) และ (๕)  



                    (๒) เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปน
กิจการที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมท่ีดินเกินสองรอยลานบาท หรือมีการจางแรงงานเกินสองรอยคน  
                    (๓) หุนที่โอนตองเปนหุนที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดถือไวกอนที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลอดระยะเวลาที่รัฐวิสาหกิจนั้นมีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมท่ีดิน 
ไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ ใชบังคับ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป)  
 
                 มาตรา 6  ใหยกเวนอากรแสตมป ตามหมวด 6 ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร แก  
                    (1) ธนาคารแหงประเทศไทย  
                    (2) ธนาคารอาคารสงเคราะห  
                    (3) ธนาคารเพื่อการสหกรณ  
                    (4) ผูประกอบการขนสง เฉพาะการรับเงินที่เปนคารับขนสงคนโดยสาร  
                    (5) ผูประกอบการมหรสพ เฉพาะการรับเงินที่เปนคาดู  
                    “(6) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2503 ใชบังคับ 28 มิถุนายน 2503 เปนตนไป)  
                    “(7) ผูคํ้าประกัน เฉพาะการค้ําประกันหนี้เนื่องแตการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ใหกูยืม
หรือใหยืม  
                    (8) ผูออกใบรับ เฉพาะการรับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหกูยืมหรอืใหยืม”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 29) พ.ศ. 2511 ใชบังคับ 1 มกราคม 2512 เปนตนไป)  
(ความใน (4) (5) และ (8) ปจจุบันไมไดใชแลว เพราะยกเลิกอากรแสตมปสําหรับใบรับเกือบทั้งหมด)  
                    “(9) การเคหะแหงชาติ”  (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2516 ใชบังคับ 8 ธันวาคม 2516 
เปนตนไป)  
                    “(10) ผูโอน เฉพาะการโอนหลกัทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนนายทะเบียน สําหรับการโอนหลักทรัพยนั้น”  (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 63) พ.ศ. 2519 ใชบังคับ 18 
สิงหาคม 2519 เปนตนไป)  
                    “(11) ผูท่ีตองเสียอากรสําหรับตราสารที่ตองเสยีคาอากรแสตมปไมถึงหนึ่งบาทหรือตราสารที่คํานวณคาอากร
แสตมปแลวตองเสียคาอากรแสตมปตั้งแตหนึ่งบาทขึ้นไปเฉพาะสวนที่เปนเศษของบาท”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 100) พ.ศ. 2523 ใชบังคับ 25 กันยายน 2523 เปนตนไป)  
                    “(12) ผูโอนเฉพาะการโอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะหท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเปนนายทะเบียน 
สําหรับการโอนพันธบัตรนั้น”  (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 106) พ.ศ. 2524 ใชบังคับ 10 กุมภาพันธ 2524 
เปนตนไป)  
                    “(13) ผูรับจางเฉพาะการรับจางสํารวจแรท่ีผูรบัจางไดทําสัญญากับทางราชการและเฉพาะกรณีท่ีทางราชการ
มิไดจายคาตอบแทนอยางอื่นนอกจากสิทธิทําเหมืองในพื้นที่ท่ีรับจางสํารวจนั้น”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 161) พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 3 กันยายน 2527 เปนตนไป)  



                    “(14) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 
176) พ.ศ. 2529 ใชบังคับ 25 กรกฎาคม 2529 เปนตนไป)  
                    “(15) โอน เฉพาะการโอนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ
ท่ี 187) พ.ศ. 2530 ใชบังคับ 15 กันยายน 2530 เปนตนไป)  
                    “(16) ผูโอนเฉพาะการโอนตราสารที่ตองเสียอากรแสตมประหวางกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลีย้งชีพ”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 210) พ.ศ. 
2533 ใชบังคับ 27 มิถุนายน 2532 เปนตนไป)  
                    “(17) ผูโอนเฉพาะการโอนพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 235) 
พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 27 ธันวาคม 2534 เปนตนไป)  
                    “(18) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม  
                    (19) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 258) 
พ.ศ. 2535 ใชบังคับ 1 มกราคม 2535 เปนตนไป) 
                    “(20) ผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของ
ธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2535 หรือท่ีจะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไป ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีผูประกอบกิจการ
เปนผูท่ีตองเสียอากรตามบัญชีอัตราอากรแสตมป”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 259) พ.ศ. 2535 ใช
บังคับ 10 ตุลาคม 2535 เปนตนไป)   (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454 พ.ศ.2549)  
                    “(21) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 266) 
พ.ศ. 2536 ใชบังคับ 7 กันยายน 2536 เปนตนไป)  
                    “(22) ผูมอบอํานาจ เฉพาะการมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาเปนตัวแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี       
เงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทหนึ่งประเภทใดตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยตัวแทน
ดังกลาวตองนําแผนบันทึก แถบบันทึก หรือสือ่บันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี    
เงินไดมามอบใหกรมสรรพากร หรือสงขอมูลท่ีใชในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดโดยระบบคอมพิวเตอรให
กรมสรรพากร เพื่อใชประโยชนในทางราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2538 ใชบังคับ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป)  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับท่ี 36) )  
                    “(23) ผูโอน เฉพาะการโอนหุนกู”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 285) พ.ศ. 2538 ใชบังคับ 
11 กรกฎาคม 2538 เปนตนไป)  
                    “(24) ผูโอน เฉพาะการโอนหุนในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2540 ใชบังคับ 14 สิงหาคม 2540 เปนตนไป)  
                    “(25) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 323) พ.ศ. 
2541 ใชบังคับ 25 ตุลาคม 2540 เปนตนไป)  
                    “(26) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 329) พ.ศ. 2541   
ใชบังคับ 1 กันยายน 2541 เปนตนไป)  



                    “(27) ผูท่ีตองเสียอากร เฉพาะกรณีท่ีตองเสียอากรตามบัญชีอากรแสตมปสําหรับตราสารที่ทําข้ึนระหวาง       
นิติบุคคลเฉพาะกิจกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เกิดข้ึนเนื่องจากการแปลงสินทรัพยหลักทรัพย
ตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 335) พ.ศ. 2541 ใชบังคับ 6 พฤศจิกายน 2541 
เปนตนไป)   ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 40) ) 
                    “(28) กองทุนอสงัหาริมทรัพย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพือ่แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน และ
กองทุนรวมเพือ่แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 338) พ.ศ. 2541 ใชบังคับ 12 พฤศจิกายน 2541 เปนตนไป)  
                    “(29) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 345) พ.ศ. 2541 
ใชบังคับ 2 กุมภาพันธ 2541 เปนตนไป)  
                    “(30) ผูโอน เฉพาะการโอนหลกัทรัพยจดทะเบียนที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
เปนนายทะเบียนหลักทรัพยสําหรับการโอนหลักทรัพยนั้น”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2542 
ใชบังคับ 26 มีนาคม 2542 เปนตนไป)  
                    “(31) ผูประกอบกิจการซึ่งเปนบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจาํกัด เฉพาะกรณีท่ีผูประกอบกิจการดังกลาว  
ควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมดใหแกกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”   
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 357) พ.ศ. 2542 ใชบังคับ 2 สิงหาคม 2542 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมดใหแกกัน) 
(ดูประกาศอธิบดีฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมดใหแกกัน (ฉบับที่ 2))  
                    “(32) รัฐวิสาหกิจ เฉพาะการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดมาเปลี่ยนสภาพเปน
หุนในรูปแบบของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 372) พ.ศ. 2543 ใชบังคับ 30 ตุลาคม 2543 เปนตนไป)  
                    “(33) อนุญาโตตุลาการ เฉพาะตราสารคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกา (ฉบับที่ 374) พ.ศ. 2543 ใชบังคับ 16 พฤศจิกายน 2543 เปนตนไป)  
                    “(33) สถาบันพัฒนาองคการชุมชน (องคการมหาชน) ”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 380) 
พ.ศ. 2544 ใชบังคับ 26 มิถุนายน 2544 เปนตนไป)  
                    “(34) ผูท่ีตองเสียอากร เฉพาะตราสารที่ตองเสียอากรแสตมปในกิจการซื้อหรอืขายหลักทรัพยโดยมีสัญญา
ขายหรือซื้อคืน เฉพาะในสวนของหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 393) พ.ศ. 
2544 ใชบังคับ 27 ธันวาคม 2543 เปนตนไป)   (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 42)) 
                    “(35) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะการ
กระทําตราสารในการใหกูยืมเงินแกสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป  
                    “(36) กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและสิทธิเรียกรองท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาด
หลักทรัพย”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 398) พ.ศ. 2545 ใชบังคับ 31 มกราคม 2545 เปนตนไป)  
                    “(37) ผูขาย เฉพาะการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการขายอสังหาริมทรัพย”ดังตอไปนี้  
                              (ก) บาน โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสรางอื่น ซึง่โดยปกติใชประโยชนเพื่อเปนที่อยูอาศัย  



                              (ข) อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมท่ีดิน  
                              (ค) หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  
                              ท้ังนี้ เฉพาะสําหรับกรณีการทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรพัยซึ่งผูโอนไดใชเปนที่อยูอาศัยอันเปนแหลง
สําคัญ โดยมีช่ืออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
                              การไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองปรากฏวาภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนหรอืนับตั้งแตวันที่ทําสัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว ผูขายไดทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยแหงใหมซึ่งมีลกัษณะตาม (ก) (ข) หรือ (ค) เพื่อใช
เปนที่อยูอาศัยของตน และใหไดรับยกเวนเทากับคาอากรแสตมปท่ีคํานวณไดจากจํานวนมูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
แตไมเกินจํานวนมูลคาของอสังหาริมทรัพยแหงใหม   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 444) พ.ศ. 2548 ใช
บังคับ 30 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป)  
                    “(38) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยใหแกผูรับโอนเนื่องจาก
การใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพยของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 446) 
พ.ศ. 2548 ใชบังคับ 31 ธันวาคม 2548 เปนตนไป)  
                    “(39) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวยธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545” เปนตนไป  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 450) พ.ศ. 2549 ใชบังคับ 20 ธันวาคม 2545 เปนตนไป) 
                    “(๔๐) สถาบันคุมครองเงินฝากตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝาก ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป”   (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔๙๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ ใชบังคับ ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป)                      
 
                   มาตรา 7  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 มาตรา 13)                      
 
                   มาตรา 8  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 มาตรา 13)                      
 
                   มาตรา 9  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรกัษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
จอมพล ป.พิบูลสงคราม  
นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยมีขอผูกพันตามสัญญา ท่ีจะ
ยกเวนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรใหแกบริษัทและพนักงานตางประเทศ ท่ีเขามาปฏิบัติงานกอสราง และงานอื่น ๆ 
ในประเทศไทยดวยเงินชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา ตามโครงการชวยเหลือ ICA และ JUSMAC เงินที่รัฐบาลอเมริกัน
จายในการชวยเหลือนั้น เปนเงนิภาษีอากรที่เรยีกเก็บจากราษฎรอเมริกัน ฉะนั้น เพื่อใชเงินดังกลาวใหไดผลในการ
พัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเต็มเม็ดเต็มหนวยสมควรตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ข้ึน เพื่อกําหนดมิใหตองจายเงิน
ชวยเหลือนั้นชําระเปนคาภาษีอากร  
 
 
(ร.จ.เลมท่ี 73 ตอนที่ 84 วันที่ 16 ตุลาคม 2495) 
 
  
 
 


