ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 28 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข กรณีหนี้ทตี่ ้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 623) พ.ศ. ๒๕59
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๔ แห่ง พระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวล
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 หนี้ที่ดําเนิน การตาม
มาตรการหรือหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
ข้อ 3 กรณีต ามข้อ 2 สถาบัน การเงิน และลูกหนี้ข องสถาบัน การเงิน จะต้อ งร่ว มกัน
จัดทําหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบัน การเงิน ที่ธ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกํา หนด โดยหนัง สือ รับรองดังกล่า วต้อ งมี
ข้อความอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ลู ก หนี้ ข องสถาบั น การเงิ น ต้ อ งแจ้ ง หนั ง สื อ รั บ รองตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ อธิ บ ดี
กรมสรรพากรโดยให้ส ่ง มอบหนัง สือ รับ รองดัง กล่า วผ่า นสรรพากรพื ้น ที ่ใ นเขตท้อ งที ่ที ่ล ูก หนี้
ของสถาบันการเงินมีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการตั้งอยู่
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 623) พ.ศ. ๒๕59 โดยสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ได้ร่วมกันจัดทํ าหนั งสือรับรองหนี้ ที่ต้องดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ ของสถาบั น การเงิ น ที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกํ า หนดตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร (ฉบั บ ที่ 2) เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไข กรณี หนี้ ที่ ต้ องดํ าเนิ นการ
/ ปรับปรุง ...
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ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ของสถาบั น การเงิ น ที่ ธ นาคาร
แห่ งประเทศไทยประกาศกําหนด ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หนังสือรั บรองดังกล่าวยังคง
มีผลใช้ได้ต่อไป สําหรับหนังสือรับรองดังกล่าวที่ได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 623) พ.ศ. 2559
วันที่………..............เดือน………………………พ.ศ. ……………..
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่…………………………………………)
๑. หนังสือนี้ทําขึ้นโดย
(๑) ………………….......………………......... สถาบันการเงิน สํานักงานตั้งอยู่เลขที่.............…….....
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………………………………
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าหนี้”
(๒) ………………………………………………………………………… เป็นลูกหนี้/ผู้ค้ําประกันของลูกหนี้
ราย…………………………………….สํ า นั กงานตั้งอยู่เลขที่ …………………….ถนน…………………………………………………
ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………….....ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ลูกหนี้”
๒. ตามที่ ลู ก หนี้ มี ภ าระหนี้ กั บเจ้ า หนี้ แต่ ไม่ ส ามารถชํ า ระหนี้ ใ ห้ แก่ เ จ้ า หนี้ ต ามจํ า นวนเงิ น
และ/หรื อตามกํ าหนดเวลาที่ ตกลงไว้ กั บเจ้ าหนี้ ได้ จึ งต้ องดํ าเนิ นการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ ตามหลั กเกณฑ์
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ ตามรายละเอียด
ในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เลขที่…..................................ลงวันที่….……………………………
๓. เจ้ าหนี้ ขอรั บรองว่ า หนี้ แต่ ละบั ญชี ของลู กหนี้ เป็ นหนี้ ที่ ดํ าเนิ นการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้
ตามมาตรการหรื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ข องสถาบั น การเงิ น ที่ ธ นาคาร แห่ งประเทศไทย
ประกาศกํ า หนด ทั้ ง นี้ ตามรายละเอี ย ดประเภทสิ น เชื่ อ ………..............…...เลขที่ บั ญ ชี …….............................
จํานวนเงิน…….......……..............….บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………..............….......……...บาท
เจ้าหนี้และลูกหนี้ขอรับรองว่า รายการในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ……………………………………… เจ้าหนี้
(……………………………………….)

ลงชื่อ………………………………………… ลูกหนี้/ผู้ค้ําประกันของลูกหนี้
(………………………………………)

