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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๕)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับกับหนี้ที่ตองดําเนิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(๒) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(๔) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(๕) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๖) สถาบัน การเงิน ที่มี กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สําหรับใหกูยืมเงิ น
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(๗) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
“เจาหนี้อื่น” หมายความวา เจาหนี้ที่มิใชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจารวมกับ
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแ กลูกหนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับ
เจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
“ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน” ใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย
“ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินดวย
และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย
มาตรา ๕ ให ย กเวน ภาษี เ งิน ได ต ามส ว น ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ในลั กษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแ กลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการปลดหนี้ของ
สถาบัน การเงิน โดยสถาบัน การเงินนั้น ไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ
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สถาบั น การเงิน ที่ ธนาคารแห งประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้ งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ได กระทํ า
ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๖ ให ย กเว น ภาษี เ งิ น ได ต ามส ว น ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
ตามหมวด ๔ ภาษี ธุร กิ จ เฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป ต ามหมวด ๖ ในลั ก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดที่ไดรับจาก
การโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารอัน เนื่องมาจาก
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑ
การปรับ ปรุง โครงสรางหนี้ ของสถาบัน การเงิน ที่ธ นาคารแหง ประเทศไทยประกาศกํ าหนด ทั้ง นี้
เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารที่ไดกระทํา
ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๗ ให ย กเวน ภาษี เ งิน ได ต ามส ว น ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ในลั กษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการปลดหนี้ของเจาหนี้อื่น
ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทํา
ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๘ ให ย กเว น ภาษี เ งิ น ได ต ามส ว น ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
ตามหมวด ๔ ภาษี ธุร กิ จ เฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป ต ามหมวด ๖ ในลั ก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น และเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอน
ทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ของเจาหนี้อ่ืนที่ไดดําเนินการโดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบัน
การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน
การขายสินคาหรือการใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๙ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
หมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของ
สถาบันการเงิน สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินนํามาจํานอง
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เปน ประกันหนี้ของสถาบัน การเงิน ใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปน สถาบันการเงิน และสําหรับการ
กระทําตราสารอันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินตองนํา
เงิน ไดนั้น ไปชําระหนี้แ กเจาหนี้ที่เปน สถาบัน การเงิน ซึ่งไดดําเนิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนี้ที่คางชําระอยูกับสถาบันการเงิน หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้
กับสถาบันการเงิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด และใหใชบังคับ
สําหรับการโอนอสังหาริมทรัพยและการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
อันสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของภาคเอกชน ทําใหสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นตองปรับปรุง
โครงสร างหนี้ เพื่อให สอดคลองกับความสามารถในการชํ าระหนี้ ของลู กหนี้ จึ งไดมี การตราพระราชกฤษฎี กา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากรแกลูกหนี้และเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ซึ่งมีผลใช บั งคั บถึงวั นที่ ๓๑ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แตโดยที่ ในขณะนี้ การปรั บปรุ งโครงสร างหนี้ของ
สถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น จําเปนตองใหสทิ ธิประโยชนทางภาษีอากรตอไปอีกระยะหนึง่
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่น และเพื่อเปนการ
ชวยเหลือและบรรเทาภาระภาษีอากรในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น อันจะชวย
สนับสนุนการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเติบโตอยางตอเนื่องภายใตสภาวการณเศรษฐกิจโลก
ที่ยังมีความผันผวน สมควรกําหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกลูกหนี้และเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
หรือเจาหนี้อื่น บางกรณี ที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

