






มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับแกหนี้ที่ตองด าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศก าหนด  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา 

(๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๓) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 

(๔) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

“เจาหนี้อื่น”  หมายความวา   

(๑) เจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน 

(๒) เจาหนี้อื่นนอกจาก  (๑)  ซึ่งไดด าเนินการเจรจารวมกับสถาบันการเงินในการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้  และไดท าความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน 

“บริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน”  หมายความวา  บริษัทที่มิใชสถาบันการเงินตามกฎหมาย 

วาดวยธุรกิจสถาบันการเงินและประกอบธุรกิจดังตอไปนี้ 

(๑) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเปนกิจการที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๒) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการก ากับซึ่งเปนกิจการที่ตองขออนุญาต

ตามกฎหมาย 

(๓) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการก ากับซึ่งเปน

กิจการที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๔) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการก ากับซึ่งเปนกิจการที่ตอง

ขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๕) บริษัทที่ประกอบธุรกิจใหเชาซือ้ทีม่ีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(๖) บริษัทที่ประกอบธุรกิจใหเชาแบบลีสซิ่งที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 

“ลูกหนี้”  ใหหมายความรวมถึงผูค้ าประกันของลูกหนี้ดวย 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



มาตรา ๕ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๒  และสวน  ๓  หมวด  ๓ ภาษีมูลคาเพ่ิม 

ตามหมวด  ๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมปตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒   

แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน   ส าหรับเงินไดที่ไดรับจาก 

การโอนทรัพยสิน  การขายสินคาหรือการใหบริการ  และส าหรับการกระท าตราสาร  อันเนื่องมาจาก 

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ไดด าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑ  

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้    

เฉพาะการโอนทรัพยสิน  การขายสินคาหรือการใหบริการ  และส าหรับการกระท าตราสารที่ไดกระท า 

ในระหวางวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มาตรา ๖ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๒  และสวน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น  ส าหรับเงินไดที่ไดรับจากการปลดหนี้ของเจาหนี้อื่น  

ซึ่งไดด าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยน าหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน  

ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโดยอนุโลม  ทั้งนี้  เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระท า  

ในระหวางวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มาตรา ๗ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๒  และสวน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีมูลคาเพ่ิม 

ตามหมวด  ๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมปตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒   

แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อื่นและเจาหนี้อื่น  ส าหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน   

การขายสินคาหรือการใหบริการ  และส าหรับการกระท าตราสาร  อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ของเจาหนี้อื่นที่ไดด าเนินการโดยน าหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ 

ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโดยอนุโลม  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนทรัพยสิน  การขายสินคา 

หรือการใหบริการ  และส าหรับการกระท าตราสารที่ไดกระท าในระหวางวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มาตรา ๘ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๒  และสวน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ตามหมวด  ๕  และอากรแสตมปตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกลูกหนี้ 

ของสถาบันการเงิน  ส าหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  

น ามาจ านองเปนประกันหนี้ของสถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนีท้ี่เปนสถาบันการเงิน  และส าหรับ

การกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาว  โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  

้หนา   ๑๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ตองน าเงินไดนั้นไปช าระหนี้แกเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน  ซึ่งไดด าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศก าหนด  

ทั้งนี้  เฉพาะสวนที่ไมเกินกวาหนี้ที่คางช าระอยูกับสถาบันการเงิน  หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้

กับสถาบันการเงิน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  และใหใ ชบังคับ 

แกการโอนอสังหาริมทรัพยและการกระท าตราสารที่ไดกระท าในระหวางวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มาตรา ๙ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๒  และสวน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ตามหมวด  ๕  และอากรแสตมปตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกลูกหนี้ 

ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  ส าหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยที่ลูกหนี้

ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงินน ามาจ านองเปนประกันหนี้ของบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  

ใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  และส าหรับการกระท าตราสารอันเนื่องมาจาก

การโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาว  โดยลูกหนี้ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงินตองน าเงินไดนั้น

ไปช าระหนี้แกเจาหนี้ที่ เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  ซึ่งไดด าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศก าหนด

มาใชโดยอนุโลม  ทั้งนี้  เฉพาะสวนที่ไมเกินกวาหนี้ที่คางช าระอยูกับเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบัน

การเงิน  หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับเจาหนี้ที่ เปนบริษัทที่มิ ใชสถาบันการเงิน   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดปีระกาศก าหนด  และใหใชบังคับแกการโอนอสังหาริมทรพัย

และการกระท าตราสารที่ไดกระท าในระหวางวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี

  

้หนา   ๑๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันลูกหนี้จ านวนมากไมสามารถ

ช าระหนี้ไดเนื่องมาจากการไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  และ 

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางรุนแรง  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อ่ืน  จะเปน  

การชวยเหลือลูกหนี้และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับผลกระทบในเรื่องดังกลาว  

รวมทั้งเปนการสรางความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายการลงทุนของภาคเอกชน  อันจะเปนการสงเสริม  

ใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง  สมควรก าหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกลูกหนี้  

และเจาหนี้ที่ไดกระท าในระหวางวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

จึงจ าเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๓





(๔) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการก ากับซึ่งเปนกิจการที่ตอง
ขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๕) บริษัทที่ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(๖) บริษัทที่ประกอบธุรกิจใหเชาแบบลีสซิ่งที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 
“ลูกหนี้”  ใหหมายความรวมถึงผูค้ าประกันและผูจ านองเปนประกันของลูกหนี้ดวย 
ขอ ๒ ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย 

รอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง  ส าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย เพ่ือช าระหนี้ใหแกสถาบันการเงิน 

หรือลูกหนี้ของเจาหนี้อื่นโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อช าระหนี้ใหแกเจาหนี้อื่น 
(๒) กรณีสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่นโอนอสังหาริมทรัพยที่รับโอนมาตาม  (๑)  ใหแกลูกหนี้

ของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น   
(๓) กรณีการจ านองอสังหาริมทรัพยระหวางลูกหนี้ของสถาบันการเงินกับเจาหนี้ที่เปนสถาบัน

การเงิน  หรือระหวางลูกหนี้ของเจาหนี้อื่นกับเจาหนี้อื่น  ไมวาจะเปนการจดทะเบียนจ านองอสังหาริมทรัพย
ซึ่งเปนหลักประกันอยูเดิมหรืออสังหาริมทรัพยซึ่งน ามาเปนหลักประกันใหม 

(๔) กรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพยที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินน ามา
จ านองเปนประกันหนี้ของสถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน  เพ่ือน าเงินที่ได
จากการโอนอสังหาริมทรัพยนั้นไปช าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน 

(๕) กรณีลูกหนี้ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพยที่ลูกหนี้  
ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  น ามาจ านองเปนประกันหนี้ของบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน
ใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  เพ่ือน าเงินที่ไดจากการโอนอสังหาริมทรัพยนั้น
ไปช าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน 

ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย  รอยละศูนยจุดศูนยหนึ่งของราคาประเมิน
ทุนทรัพยตาม  (๔)  และ  (๕)  ส าหรับจ านวนเงินที่น าไปช าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินหรือ
เจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  แลวแตกรณี  และใหเรียกเก็บตามอัตราปกติส าหรับราคา
ประเมินทุนทรัพยสวนที่เกินจ านวนเงินที่น าไปช าระหนี้ดังกลาว 

ขอ ๓ เพ่ือใหไดรับประโยชนตามขอ  ๒  ผูขอจดทะเบียนตองมีหนังสือรับรองหนี้ที่ตอง
ด าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวย  
การยกเวนรัษฎากร  เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่น  ส าหรับกรณ ี
ตามขอ  ๒  (๔)  และ  (๕)  ผูขอจดทะเบียนตองมีหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ 
ของสถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใช

้หนา   ๑๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๓



สถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  โดยเงินที่ไดนั้นตองน าไปช าระหนี้
ใหแก เจาหนี้ที่ เปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้ที่ เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  แลวแตกรณี   
เพ่ือขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวย
การยกเวนรัษฎากร  เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นมาแสดงดวย 

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๓





(๔) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการก ากับซึ่งเปนกิจการที่ตอง
ขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๕) บริษัทที่ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(๖) บริษัทที่ประกอบธุรกิจใหเชาแบบลีสซิ่งที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 
“ลูกหนี้”  ใหหมายความรวมถึงผูค้ าประกันและผูจ านองเปนประกันของลูกหนี้ดวย 
ขอ ๒ ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจ านองหองชุดทั้งหมด 

ในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  และหองชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  รอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง  ส าหรับกรณีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงินโอนหองชุดเพ่ือช าระหนี้ใหแกสถาบันการเงินหรือลูกหนี้
ของเจาหนี้อื่นโอนหองชุดเพื่อช าระหนี้ใหแกเจาหนี้อื่น 

(๒) กรณีสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่นโอนหองชุดที่รับโอนมาตาม  (๑)  ใหแกลูกหนี้ 
ของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น   

(๓) กรณีการจ านองหองชุดระหวางลูกหนี้ของสถาบันการเงินกับเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน  
หรือระหวางลูกหนี้ของเจาหนี้อื่นกับเจาหนี้อื่น  ไมวาจะเปนการจดทะเบียนจ านองหองชุดซึ่งเปน
หลักประกันอยูเดิมหรือหองชุดซึ่งน ามาเปนหลักประกันใหม 

(๔) กรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงินโอนหองชุดที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินน ามาจ านอง 
เปนประกันหนี้ของสถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน  เพ่ือน าเงินที่ไดจาก  
การโอนหองชุดนั้นไปช าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน 

(๕) กรณีลูกหนี้ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงินโอนหองชุดที่ลูกหนี้ของเจาหนี้ 
ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  น ามาจ านองเปนประกันหนี้ของบริษัทที่มิใชสถาบันการเงินใหแกผูอื่น
ซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  เพ่ือน าเงินที่ไดจากการโอนหองชุดนั้นไปช าระหนี้ใหแก
เจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน 

ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนหองชุด  รอยละศูนยจุดศูนยหนึ่งของราคาประเมินทุนทรัพย
ตาม  (๔)  และ  (๕)  ส าหรับจ านวนเงินที่น าไปช าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้ 
ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  แลวแตกรณี  และใหเรียกเก็บตามอัตราปกติส าหรับราคาประเมิน  
ทุนทรัพยสวนที่เกินจ านวนเงินที่น าไปช าระหนี้ดังกลาว 

ขอ ๓ เพ่ือใหไดรับประโยชนตามขอ  ๒  ผูขอจดทะเบียนตองมีหนังสือรับรองหนี้ที่ตอง
ด าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวย 
การยกเวนรัษฎากร  เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่น  ส าหรับกรณี

้หนา   ๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ตามขอ  ๒  (๔)  และ  (๕)  ผูขอจดทะเบียนตองมีหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ 
ของสถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใช
สถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน  โดยเงินที่ไดนั้นตองน าไปช าระหนี้
ใหแก เจาหนี้ที่ เปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้ที่ เปนบริษัทที่มิใชสถาบันการเงิน   แลวแตกรณี   
เพ่ือขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวย
การยกเวนรัษฎากร  เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นมาแสดงดวย 

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเปนตนไป 
ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๓


