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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หก ระทําไดโ ดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติ แ หงกฎหมาย จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับกับหนี้ที่ตองดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่ลูกหนี้ไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในทองที่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(๒) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(๔) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน
(๕) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(๖) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(๗) สถาบัน การเงิน ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สําหรับ ใหกูยืมเงิน
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(๘) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
“เจาหนี้อื่น” หมายความวา เจาหนี้ที่มิใชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจารวมกับเจาหนี้
ที่เปนสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย และไดทําความตกลง
เปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน
“ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย” หมายความวา ลูกหนี้ซึ่งไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในทองที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ที่ไดลงทะเบียนกับศูน ยหรือหนวยงานชวยเหลือผูประสบภัยของ
ทางราชการ และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้นั้นดวย
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มาตรา ๕ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยของสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดที่ไดรับ
จากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งดําเนินการตามหลักเกณฑ
การปรับ ปรุง โครงสรางหนี้ ของสถาบัน การเงิน ที่ธ นาคารแหง ประเทศไทยประกาศกํ าหนด ทั้ง นี้
เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๖ ให ยกเว น ภาษี เ งิน ได ตามส วน ๒ และส วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมู ลค าเพิ่ ม
ตามหมวด ๔ ภาษี ธุร กิ จ เฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป ต ามหมวด ๖ ในลั ก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแ กลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยของสถาบัน การเงิน และสถาบันการเงิน
สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสาร
อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินซึ่งดําเนินการตามหลักเกณฑการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน
การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๗ ใหย กเวน ภาษี เงิน ได ตามสว น ๒ และส วน ๓ หมวด ๓ ในลัก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแ กลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยของเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่ไดรับจาก
การปลดหนี้ของเจาหนี้อื่น อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งดําเนินการโดยนําหลักเกณฑ
การปรับ ปรุ ง โครงสร างหนี้ข องสถาบัน การเงิน ที่ ธนาคารแห ง ประเทศไทยประกาศกํ าหนดมาใช
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๘ ให ยกเว น ภาษี เ งิน ได ตามส วน ๒ และส วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมู ลค าเพิ่ ม
ตามหมวด ๔ ภาษี ธุร กิ จ เฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป ต ามหมวด ๖ ในลั ก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยของเจาหนี้อื่น และเจาหนี้อื่น สําหรับเงินได
ที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสารอันเนื่องมาจาก
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อื่นซึ่งดําเนินการโดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะการโอน
ทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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มาตรา ๙ ใหยกเวนภาษีเงิน ไดตามสวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามหมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้
ที่ประสบธรณีพิบัติภัยของสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดหรือรายรับที่ไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพย
ซึ่งลูกหนี้ดังกลาวนํามาจํานองเปนประกันหนี้ตอสถาบันการเงิน ใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบัน
การเงิน และการกระทํ าตราสารอัน เนื่อ งมาจากการโอนอสั งหาริม ทรัพย ดังกลาว โดยเงิน ไดนั้ น
ตองนําไปชําระหนี้แกเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินซึ่งดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑ
การปรับ ปรุง โครงสรางหนี้ ของสถาบัน การเงิน ที่ธ นาคารแหง ประเทศไทยประกาศกํ าหนด ทั้ง นี้
เฉพาะสวนที่ไมเกินกวาหนี้ที่คางชําระอยูกับสถาบันการเงิน หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้
กับสถาบัน การเงิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
และเฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพย และการกระทําตราสารที่กระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากเกิดธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ในทองที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
อันสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของภาคเอกชน ทําใหเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่น
ตองปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยดังกลาว
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่นในกรณีที่ลูกหนี้
ประสบธรณีพิบัติภัย สมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกลูกหนี้
ที่ประสบธรณีพิบัติภัย สถาบันการเงิน และเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น ซึ่งไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

