
 

พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๗) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที่  ๔๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕  ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร 

“มาตรา ๓๕ ตรี  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๑  ตรี  หรือยื่นรายงาน  หรือเอกสารหรือ
หลักฐานตามมาตรา  ๗๑  ตรี  โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๑  ทวิ  และมาตรา  ๗๑  ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร 
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“มาตรา  ๗๑  ทวิ  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมีข้อก าหนด
ทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันแตกต่างไปจากที่ควรได้ก าหนด  หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนก าไร  เจ้าพนักงานประเมิน  

มีอ านาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว  ให้ได้จ านวนรายได้  
ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่าย  หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระ
เสมือนว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้รับและได้จ่ายตามนั้นเพ่ือใช้ค านวณก าไรสุทธิ  
ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา  ๖๕  หรือเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๐  ทวิ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

(๒) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือ 

โดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  หรือ 

(๓) นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน  การจัดการ  หรือการควบคุมในลักษณะ
ที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจด าเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินได้ปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ที่มีความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่งแล้ว  มีผลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลได้ช าระภาษีไว้หรือถูกหักภาษี  
ณ  ที่จ่าย  และน าส่งแล้วเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี  หรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  ให้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่น 

รายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนดหรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปรับปรุงนั้นจากเจ้าพนักงาน
ประเมินเป็นหนังสือ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา  ๗๑  ตรี  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติิบคุคลที่มีความสัมพันธก์ับบริษัทหรือห้างหุ้นสว่น
นิติบุคคลอื่นในลักษณะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา  ๗๑  ทวิ  
วรรคสอง  ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมีอยู่ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีหรือมีธุรกรรมระหว่างกันในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหรือไม่  จัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน  
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และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และยื่นต่อ
เจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นรายการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา  ๖๙ 

ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี  อาจส่งหนังสือแจ้งความแก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ 

การวิเคราะห์ข้อก าหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามที่
อธิบดีประกาศก าหนด  และผู้ได้รับหนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งความ  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวได้  อธิบดี  
จะอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งความ  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งความเป็นครั้งแรก  ให้ผู้ได้ รับหนังสือแจ้งความ
ต้องปฏิบัติตามภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความนั้น 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากกิจการหรือ
เนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชี  ไม่เกินจ านวนหรือมีลักษณะอื่นใดตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ซึ่งจ านวนรายได้ดังกล่าวต้องก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท” 

มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคลขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีความสัมพันธ์กันในด้านทุน  การจัดการ  หรือการควบคุม  มีข้อก าหนด 

ทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินในการท าธุรกรรมระหว่างกันแตกต่างจากที่ควรก าหนดหากบริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระ  ท าให้สามารถถ่ายโอนก าไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี 
ที่พึงต้องเสียและมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ 

ภาษีเงินได้และสถานะทางการคลังของรัฐ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์  
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกรณีดังกล่าว  ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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