




หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๐๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

     ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป  

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 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๐๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒”  หมายความวา  แผนพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน  

ระยะที่  ๒  ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา 

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๒) สถาบันการเงินที ่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจ ัดตั้งขึ ้นสําหรับใหกู ย ืม 

เพื่อสงเสริมเกษตรกรรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม 

(๓) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

มาตรา ๔ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๒  และสวน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒ 

แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกผูถือหุนของสถาบันการเงิน  สําหรับผลประโยชนที่ไดจากการที่สถาบัน

การเงินควบเขากันหรือโอนกิจการทั้งหมดใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒   

ซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน  ทั้งนี้  เฉพาะการควบเขากันหรือโอนกิจการที่ไดกระทําภายใน

วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๕ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  

และอากรแสตมปตามหมวด  ๖  ในลักษณะ   ๒  แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกสถาบันการเงิน  

สําหรับเงินไดพึงประเมิน  รายรับ  หรือการกระทําตราสารที่เกิดข้ึนหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงิน

ควบเขากันหรือโอนกิจการทั้งหมดใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   ระยะที่ ๒   

ทั้งนี้  เฉพาะการควบเขากันหรือการโอนกิจการที่ไดกระทําภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๖ ใหยกเวนภาษีม ูลค าเพิ ่มตามหมวด   ๔   ภาษีธ ุรก ิจ เฉพาะตามหมวด   ๕   

และอากรแสตมปตามหมวด   ๖   ในลักษณะ   ๒   แหงประมวลรัษฎากรใหแกสถาบันการเงิน   

สําหรับมูลคาของฐานภาษี  รายรับ  หรือการกระทําตราสารที่เกิดข้ึนหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงิน



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

โอนกิจการบางสวนใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนกิจการ 

ที่ไดกระทําภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี   

๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  ซ่ึงมีขึ้นเพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงินใหเกิดความตอเนื่องจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๑ 

ท่ีไดดําเนินการมาแลว  เพ่ือวางกรอบการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระหวาง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  -  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันตามแผนพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  สมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   

และอากรแสตมป  ใหแกสถาบันการเงินสําหรับเงินไดพึงประเมิน  มูลคาของฐานภาษี  รายรับ  หรือการกระทํา 

ตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันตามแผนพัฒนา 

ระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูถือหุน

ของสถาบันการเงิน  สําหรับผลประโยชนท่ีไดจากการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกัน   

ท้ังนี้  เฉพาะการควบเขากันหรือโอนกิจการที่ไดกระทําภายในวันท่ี  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒   
ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

 

โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เห็นชอบมาตรการภาษี

และคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  

ที่กําหนดใหลดภาระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานอง

อสังหาริมทรัพยหรือหองชุดระหวางสถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยหรือหนี้สินตามแผนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  กรณีที่มีทุนทรัพย  เปนอัตรารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง  เพื่อความมั่นคง

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  และสนับสนุนการควบรวมกิจการอันเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพ

ของระบบสถาบันการเงินและสงเสริมบริการทางการเงินที่จําเปนใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา 

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงิน 

เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม 

(๓) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมั ติรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังใหเปนสถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร   

วาดวยการยกเวนรัษฎากรเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน  ระยะที่  ๒ 

ขอ ๒ ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย

กรณีที่มีทุนทรัพย  ในอัตรารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง  สําหรับสถาบันการเงินที่ควบเขากันหรือโอน

กิจการทั้ งหมดหรือบางสวนใหแก กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   ระยะที่   ๒   
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 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ทั้งนี้  เฉพาะการจดทะเบียนโอน

หรือการจดทะเบียนจํานองที่ไดกระทําต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ถาวร  เสนเนียม 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒ 
ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

 

โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เห็นชอบมาตรการภาษี

และคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  

ที่กําหนดใหลดภาระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานอง

อสังหาริมทรัพยหรือหองชุดระหวางสถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยหรือหนี้สินตามแผนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  กรณีที่มีทุนทรัพย  เปนอัตรารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง  เพื่อความมั่นคง

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  และสนับสนุนการควบรวมกิจการอันเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพ

ของระบบสถาบันการเงินและสงเสริมบริการทางการเงินที่จําเปนใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา 

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงิน 

เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม 

(๓) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมั ติรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังใหเปนสถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร   

วาดวยการยกเวนรัษฎากรเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบ 

สถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒ 

ขอ ๒ ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองหองชุด  กรณีที่มี  

ทุนทรัพย  ในอัตรารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง  สําหรับสถาบันการเงินที่ควบเขากันหรือโอนกิจการทั้งหมด  

หรือบางสวนใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่  ๒  ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ทั้งนี้  เฉพาะการจดทะเบียนโอนหรือการจดทะเบียนจํานอง

ที่ไดกระทําต้ังแตวันถัดจากวันประกาศฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ถึงวันที่   

๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ถาวร  เสนเนียม 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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