


 

 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

(ฉบับที ่28 ) 
เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข กรณีหนี้ทีต่้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที่ 623) พ.ศ. ๒๕59 

  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 2) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ 2 หนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด หมายความว่า หนี้ที่ดําเนินการตาม
มาตรการหรือหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด 
 ข้อ 3 กรณีตามข้อ 2 สถาบันการเงินและลูกหนี ้ของสถาบันการเงินจะต้องร่วมกัน  
จัดทําหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องมี
ข้อความอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้  
   ลูกหนี้ของสถาบันการเงินต้องแจ้งหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต่ออธิบดี
กรมสรรพากรโดยให้ส ่งมอบหนังส ือร ับรองด ังกล่าวผ่านสรรพากรพื ้นที ่ในเขตท้องที ่ที ่ล ูกหนี้  
ของสถาบันการเงินมีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ 
   การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 623) พ.ศ. ๒๕59 โดยสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของสถาบันการเงิน 
ได้ร่วมกันจัดทําหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร (ฉบับที่ 2) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการ 
 

/ ปรับปรุง ... 
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ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสถาบันการเงินที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หนังสือรับรองดังกล่าวยังคง 
มีผลใช้ได้ต่อไป สําหรับหนังสือรับรองดังกล่าวที่ได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63  
  
 
 

    เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) 
 อธิบดีกรมสรรพากร 



หนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ 
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 623) พ.ศ. 2559 

วันที่………..............เดือน………………………พ.ศ. …………….. 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่…………………………………………) 

  ๑. หนังสือนี้ทําขึ้นโดย 
  (๑) ………………….......………………......... สถาบันการเงิน สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี.............…….....
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………………… 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าหนี้” 
 (๒) ………………………………………………………………………… เป็นลูกหนี้/ผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ 
ราย…………………………………….สํานักงานตั้งอยู่เลขที่…………………….ถนน………………………………………………… 
ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………….....ซึ่งต่อไปนี้ 
เรียกว่า “ลูกหนี้” 
 ๒. ตามที่ลูกหนี้มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้แต่ไม่สามารถชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามจํานวนเงินและ/หรือ 
ตามกําหนดเวลาที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ได้จึงต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ตามรายละเอียดในสัญญา 
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เลขที…่.............ลงวันที่….…………………………… 
 ๓. เจ้าหนี้ขอรับรองว่า หนี้แต่ละบัญชีของลูกหนี้เป็นหนี้ที่ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ตามมาตรการหรือหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กําหนด ตามรายละเอียดประเภทสินเชื่อ…………...เลขที่บัญชี…….จํานวนเงิน…………….บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น………………………...บาท 
 เจ้าหนี้และลูกหนี้ขอรับรองว่า รายการในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………… เจ้าหนี้ 
 (……………………………………….) 
  
 
 ลงชื่อ………………………………………… ลูกหนี้/ผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ 
 (………………………………………) 



 

 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

(ฉบับที ่29) 
เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข กรณีหนี้ทีต่้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 21) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน” หมายความถึง สถาบันการเงิน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 
“เจ้าหนี้อื่น” หมายความถึง เจ้าหนี้อื่น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 
“ลูกหนี้” ให้หมายความรวมถึงผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ด้วย 

 ข้อ 3 หนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด หมายความว่า หนี้ที่ดําเนินการตามมาตรการ
หรือหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 
 ข้อ 4 กรณีตามข้อ 3 เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เจ้าหนี้อื่น และลูกหนี้ จะต้องร่วมกัน
จัดทําหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีข้อความ 
อย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

 
/ ลูกหนี ้... 
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 ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ต้องแจ้งหนังสือรับรอง
ตามวรรคหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑) แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ส่งมอบหนังสือ
รับรองดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะจดทะเบียนสิทธิและ  
นิติกรรมตามกฎหมาย เว้นแต่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นประสงค์จะชําระ 
ภาษีอากรก่อนในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย ก็ไม่ต้องแจ้งและส่งมอบหนังสือ
รับรองดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน 
 (๒) แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรองดังกล่าวผ่านสรรพากรพ้ืนที่ 
ในเขตท้องที่ที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นมีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการ
ตั้งอยู่หรือในเขตท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่โอนตั้งอยู่  
 ข้อ 5 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 โดยเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เจ้าหนี้อื่น และลูกหนี้ 
ได้ร่วมกันจัดทําหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดตามประกาศอธิบดี 
กรมสรรพากร (ฉบับที่ 21) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หนังสือรับรองดังกล่าวยังคง 
มีผลใช้ได้ต่อไป สําหรับหนังสือรับรองดังกล่าวที่ได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป  

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63  
  
  
  
          เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
  (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) 
 อธิบดีกรมสรรพากร 



หนังสือรับรองหนี้ที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 
ของสถำบันกำรเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด ตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ (ฉบับที่ 709 ) พ.ศ. ๒๕63 

 
วันที่………..............เดือน………………………พ.ศ. …………….. 

 เจ้ำพนักงำนที่ดิน……………………………………. 

เรียน  

 อธิบดีกรมสรรพำกร (ผ่ำนสรรพำกรพื้นที่…………………………………………) 

  ๑. หนังสือนี้ท ำขึ้นโดย 
  (๑) ………………….......………………......... สถำบันกำรเงิน ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี.............…….....
ต ำบล/แขวง………………………………..อ ำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………………… 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “เจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน” 
 (๒) ………………………………….…………………...... ส ำนักงำน ตั้งอยู่เลขท่ี.…………....................... 
ต ำบล/แขวง………………........……….อ ำเภอ/เขต……........………………….จังหวัด…………………………….....ซึ่งต่อไปนี้ 
เรียกว่ำ “เจ้ำหนี้อ่ืน” 
 (3) ………………………………………………………………………… เป็นลูกหนี้/ผู้ค้ ำประกันของลูกหนี้ 
รำย…………………………………….ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่…………………….ถนน………………………………………………… 
ต ำบล/แขวง………………………….อ ำเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………….....ซึ่งต่อไปนี้ 
เรียกว่ำ “ลูกหนี้” 
 ๒. ตำมที่ลูกหนี้มีภำระหนี้กับเจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนี้ อ่ืน เนื่องจำกมีภำวะวิกฤติ 
ทำงเศรษฐกิจอันส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ท ำให้ไม่สำมำรถช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ที่เป็น 
สถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนี้อื่น ตำมจ ำนวนเงินและ/หรือตำมก ำหนดเวลำที่ตกลงไว้กับเจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน/
เจ้ำหนี้อ่ืนได้ จึงต้องด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของสถำบันกำรเงิน
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด ทั้งนี้ ตำมรำยละเอียดในสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้เลขที่…............. 
ลงวันที่….…………………………… 
 ๓. เจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนี้ อ่ืนขอรับรองว่ำ หนี้แต่ละบัญชีของลูกหนี้เป็นหนี้ 
ที่ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรหรือหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของสถำบันกำรเงิน 
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด ตำมรำยละเอียดประเภทสินเชื่อ….……………...เลขที่บัญชี……………….
จ ำนวนเงิน……………………….บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………………...บำท 
 
 
 
 

/ เจ้ำหนี้... 
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 เจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนี้อ่ืน และลูกหนี้/ผู้ค้ ำประกันของลูกหนี้ ขอรับรองว่ำ รำยกำร
ในหนังสือฉบับนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………… เจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน 
 (……………………………………….) 
  
 
 ลงชื่อ………………………………………. เจ้ำหนี้อ่ืน 
 (……………………………………….) 
 
 

 
 ลงชื่อ………………………………………… ลูกหนี้/ผู้ค้ ำประกันของลูกหนี้ 
 (………………………………………) 
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