




 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๗๒๑) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์   

ในบางกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล  

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้   

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 

รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๗๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ 

“ลูกหนี้”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินและให้หมายความ

รวมถึงเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันการช าระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบัน

การเงินนั้นด้วย 

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  ส าหรับเงินได้ ที่ ได้รับจากการปลดหนี้ 

ของสถาบันการเงินซึ่งรับโอนทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน  

เพ่ือช าระหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  ตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ  

และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   

พ.ศ.  ๒๕๖๔  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ตามหมวด  ๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  และสถาบันการเงิน  ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจาก  

การโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้า  และส าหรับการกระท าตราสาร  อันเนื่องมาจากการด าเนินการ  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ประกาศก าหนด  ตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่พระราชก าหนดการให้ 
ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ได้ก าหนดให้มีมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้   โดยให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่ งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิ นสามารถโอนทรัพย์สินหลักประกันเ พ่ือช าระหนี้ 
แก่สถาบันการเงินและให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันมีสิทธิซื้อทรัพย์สิน 
อันเป็นหลักประกันคืนได้  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีของผู้ประกอบธุรกิจ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้  
ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน  และยกเว้น 
ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและ 
สถาบันการเงิน  ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า  และส าหรับการกระท าตราสา ร   
อันเนื่องมาจากการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่ 375  (พ.ศ.  2564) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการจ าหน่ายหนี้สญูจากบัญชีลูกหนี้ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๑๓  และมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๙)  แห่งประมวล 
รัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๕   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๖  เตรส  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)   
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้   

“ข้อ  ๖  เตรส  การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน   
ในส่วนของหนี้ที่ เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ ให้แก่ลูกหนี้   อันเนื่องมาจากการรับโอนทรัพย์สิน 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ประกาศก าหนด  ตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
“ลูกหนี้”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  24  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ
และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  พ.ศ.  2564  
ได้ก าหนดให้มีมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้  โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
ซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินสามารถโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้แก่สถาบันการเงินและ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันมีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้   
สมควรก าหนดให้การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าของหนี้ซึ่ง เป็นสถาบันการเงินส าหรับหนี้ที่สถาบัน 
การเงินได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้  อันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ตามพระราชก าหนด  
ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔















 


