
 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที่  ๕๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “กองทุนรวม”  ในมาตรา  ๓๙  แห่งประมวลรัษฎากร  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  ๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๓/๑)  ของบทนิยามค าว่า  “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล”  ในมาตรา  ๓๙  แห่งประมวลรัษฎากร 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“(๓/๑)  กองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึง่ของ  (ข)  ใน  (๔)  ของมาตรา  ๔๐  แห่งประมวลรัษฎากร  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ข) เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของก าไร  หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคล  หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงิน 

เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ในบังคับ

ต้องถูกหักภาษีไว้  ณ  ที่จ่าย  ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้  

ณ  ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (ช)  ใน  (๔)  ของมาตรา  ๔๐  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน  โอนหน่วยลงทุน  หรือโอนหุ้น  หุ้นกู้  พันธบตัร  

หรือตั๋วเงิน  หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก  

รวมทั้งเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวม  ทั้งนี้   

เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิก  (๒๓)  และ  (๒๔)  ของมาตรา  ๔๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ  (๓)  ของมาตรา  ๔๘  แห่งประมวลรัษฎากร  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ  ๑๐.๐  ของเงินได้ 

โดยไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษีตาม  (๑)  และ  (๒)  ก็ได้ส าหรับเงินได้ตามมาตรา  ๔๐  (๔)  (ข)  ที่ได้รับ

จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ

ของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม” 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๖๕  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๑)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(๑๐) ส าหรับบริษัทจ ากดัที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  ให้น าเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจ ากัดทีต่ัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย  หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตัง้ขึ้นส าหรับใหกู้้ยืมเงนิ

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  และเงินส่วนแบ่งก าไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า  

มารวมค านวณเป็นรายได้เพียงกึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้  เว้นแต่บริษัทจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ดังต่อไปนี ้ ไม่ต้องน าเงินปนัผลที่ได้จากบรษิัทจ ากัดที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  หรือสถาบันการเงินที่มกีฎหมาย

โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรือ

อุตสาหกรรม  และเงินส่วนแบ่งก าไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า  มารวมค านวณเป็นรายได้ 

  (ก) บริษัทจดทะเบียน 

  (ข) บริษัทจ ากัดนอกจาก  (ก)  ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจ ากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๒๕  ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจ ากัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจ ากัดผู้จ่าย 

เงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ากัดหรือบริษัทจดทะเบียนมีเงินได้ที่เป็นเงินปันผล

และเงินส่วนแบ่งก าไรดังกล่าวโดยถือหุ้นที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งก าไรนั้นไว้ไม่ถึงสามเดือน

นับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว หรือได้โอนหุ้นนั้นไปก่อนสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้ 

เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามมาตรา  ๖๕  ตรี (๒)  ไม่ให้ถือเป็น

เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไรตามความในวรรคสอง” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๕)  ของมาตรา  ๖๕  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร 

“(๑๕) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมไม่ต้องน ารายได้อันมิใช่เงินได้ 

ตามมาตรา  ๔๐  (๔)  (ก)  มารวมค านวณเป็นรายได้” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๗  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗ การเสียภาษีตามความในส่วนนี้  ให้เสียตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตรา 

ภาษีเงินได้ท้ายหมวดนี้  เว้นแต่ 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา  ๖๖  วรรคสอง กระท ากิจการขนส่ง

ผ่านประเทศต่าง ๆ  ให้เสียภาษีเฉพาะกิจการขนส่งตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในกรณีรับขนคนโดยสาร  ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ  ๓  ของค่าโดยสาร  ค่าธรรมเนียม  

และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น 

 (ข) ในกรณีรับขนของ  ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ  ๓  ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม  และ

ประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย  ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  เนื่องในการรับขนของ

ออกจากประเทศไทยนั้น 

(๒) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ตามมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๑๓)  

ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ  ๑๐  ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ 

(๓) เงินได้ตามมาตรา  ๔๐  (๔)  (ก)  ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวม  

ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ  ๑๕  ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิก  (จ)  ของ  (๒)  ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งบัญชี

อัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

มาตรา ๑๓ เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมซึ่งต้องเสียภาษี  

ตามมาตรา  ๖๗  (๓)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้  เฉพาะส่วนที่เกดิขึน้

จากเงินที่ฝาก  หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ถืออยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้
โดยตรงมีภาระภาษีที่แตกต่างกับการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม  และเพ่ือให้ภาระภาษีจากการลงทุน
ทั้งสองประเภทดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน  สมควรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทย  หรือตามกฎหมายของต่างประเทศ  เฉพาะเงินได้ตามมาตรา  ๔๐  (๔)  (ก)  แห่งประมวล
รัษฎากร  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


