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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย
บั ญญั ติ ใ ห ก ระทํ าได โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบั ญญั ติ แ ห งกฎหมาย จึ ง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให ใชบังคับกับหนี้ที่ตองดํ าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(๒) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(๔) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(๕) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๖) สถาบั น การเงิ น ที่ มี กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจั ดตั้ งขึ้ น สํ าหรั บ ให กู ยื มเงิ น
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(๗) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
“เจาหนี้อื่น” หมายความวา เจาหนี้ที่มิใชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจารวมกับสถาบัน
การเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซึ่งเปน
สถาบันการเงิน
“ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน” ใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย
“ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินดวย
และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย
มาตรา ๕ ให ย กเว น ภาษี เ งิ น ได ต ามส วน ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแก ลูกหนี้ของสถาบั นการเงิ น สําหรับเงิน ไดที่ ไดรั บจากการปลดหนี้ ของ
สถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินนั้นไดดําเนิ นการตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําในระหวาง
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๖ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ให แ ก ลู กหนี้ของสถาบัน การเงิ น และสถาบั นการเงิ น สํ าหรั บเงิน ได ที่ ได รั บจากการโอนทรั พย สิ น
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การขายสินคาหรือการใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ของสถาบันการเงินที่ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคา
หรือการใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๗ ให ย กเว น ภาษี เ งิ น ได ต ามส วน ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการปลดหนี้ของเจาหนี้อื่น
ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช โดยอนุโลม ทั้ งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ ที่ไดกระทํ า
ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๘ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อื่นและเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน การขายสินคา
หรือการใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อื่น
ที่ไดดําเนินการโดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้ งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิ น การขายสินคาหรือการให บริการ
และสําหรับการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๙ ให ยกเว น ภาษี เงิ น ได ตามส วน ๒ และส วน ๓ หมวด ๓ ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ
ตามหมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรใหแกลูกหนี้ของ
สถาบันการเงิน สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยท่ลี ูกหนี้ของสถาบันการเงินนํามาจํานอง
เปนประกันหนี้ของสถาบันการเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน และสําหรับการกระทํา
ตราสารอันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินตองนําเงินไดนั้น
ไปชําระหนี้แก เจาหนี้ที่เปน สถาบั นการเงิน ซึ่ งไดดํ าเนินการปรั บปรุงโครงสร างหนี้ ตามหลั กเกณฑ
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะสวน
ที่ไมเกินกวาหนี้ที่คางชําระอยูกับสถาบันการเงิน หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับสถาบัน
การเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด และใหใชบังคับสําหรับการโอน
อสังหาริมทรัพยและการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยประสบภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจอันสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของภาคเอกชน ทําใหสถาบันการเงิน
และเจาหนี้อื่นตองปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และ
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ดังนั้น
เพื่อเปนการชวยเหลือและบรรเทาภาระภาษีในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่น
สมควรกําหนดให สิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกลูก หนี้และเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่ น
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

