ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 29)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข กรณีหนี้ทตี่ ้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ยกเลิ กประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร (ฉบั บที่ 21) เรื่ อง กํ าหนดหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรั ษฎากร (ฉบั บที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 ลงวั นที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน” หมายความถึง สถาบันการเงิน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63
“เจ้าหนี้อื่น” หมายความถึง เจ้าหนี้อื่น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63
“ลูกหนี้” ให้หมายความรวมถึงผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ด้วย
ข้อ 3 หนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด หมายความว่า หนี้ที่ดําเนินการตามมาตรการ
หรือหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ข้อ 4 กรณีตามข้อ 3 เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เจ้าหนี้อื่น และลูกหนี้ จะต้องร่วมกัน
จัดทําหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีข้อความ
อย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้

/ ลูกหนี้ ...
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ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ต้องแจ้งหนังสือรับรอง
ตามวรรคหนึ่ง ดังนี้
(๑) แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ส่งมอบหนังสือ
รับรองดังกล่าวต่อเจ้าพนั กงานที่ดิน ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะจดทะเบียนสิทธิแ ละ
นิ ติ กรรมตามกฎหมาย เว้ นแต่ ลู กหนี้ ของสถาบั นการเงิ นและลู กหนี้ ของเจ้ าหนี้ อื่ นประสงค์ จะชํ าระ
ภาษีอากรก่อนในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย ก็ไม่ต้ องแจ้งและส่งมอบหนังสือ
รับรองดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
(๒) แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรองดังกล่าวผ่านสรรพากรพื้นที่
ในเขตท้องที่ที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นมีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการ
ตั้งอยู่หรือในเขตท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่โอนตั้งอยู่
ข้อ 5 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 โดยเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เจ้าหนี้อื่น และลูกหนี้
ได้ร่วมกันจัดทํ าหนั งสือรับรองหนี้ ที่ต้องดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุ ง
โครงสร้ า งหนี้ ข องสถาบั น การเงิ น ที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกํ า หนดตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร (ฉบับที่ 21) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ต ามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรั ษฎากร
(ฉบั บ ที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 ลงวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ ห นั ง สื อ รั บ รองดั ง กล่ า วยั ง คง
มีผลใช้ได้ต่อไป สําหรับหนังสือรับรองดังกล่าวที่ได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ของสถำบันกำรเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศกำหนด ตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ (ฉบับที่ 709 ) พ.ศ. ๒๕63
วันที่………..............เดือน………………………พ.ศ. ……………..
เจ้ำพนักงำนที่ดิน…………………………………….
เรียน
อธิบดีกรมสรรพำกร (ผ่ำนสรรพำกรพื้นที่…………………………………………)
๑. หนังสือนี้ทำขึ้นโดย
(๑) ………………….......………………......... สถำบันกำรเงิน สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.............…….....
ตำบล/แขวง………………………………..อำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………………………………
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “เจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน”
(๒) ………………………………….…………………...... สำนักงำน ตั้งอยู่เลขที่.………….......................
ตำบล/แขวง………………........……….อำเภอ/เขต……........………………….จังหวัด…………………………….....ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ “เจ้ำหนี้อื่น”
(3) ………………………………………………………………………… เป็นลูกหนี้/ผู้ค้ำประกันของลูกหนี้
รำย…………………………………….ส ำนั กงำนตั้งอยู่เลขที่ …………………….ถนน…………………………………………………
ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………….....ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ “ลูกหนี้”
๒. ตำมที่ ลู กหนี้ มี ภำระหนี้ กั บเจ้ ำหนี้ ที่ เป็ นสถำบั นกำรเงิ น/เจ้ ำหนี้ อื่ น เนื่ องจำกมี ภำวะวิ กฤติ
ทำงเศรษฐกิ จอั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถช ำระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ ำ หนี้
ที่ เ ป็ น สถำบั น กำรเงิ น /เจ้ ำ หนี้ อื่ น ตำมจ ำนวนเงิ น และ/หรื อ ตำมก ำหนดเวลำที่ ต กลงไว้ กั บ เจ้ ำ หนี้ ที่ เ ป็ น
สถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนี้อื่นได้ จึงต้องดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ของสถำบั นกำรเงิ น ที่ ธ นำคำรแห่ งประเทศไทยประกำศก ำหนด ทั้ งนี้ ตำมรำยละเอี ยดในสั ญญำปรั บปรุ ง
โครงสร้ำงหนี้เลขที…่ ........…………….………....ลงวันที่….……………………………
๓. เจ้ ำ หนี้ ที่ เ ป็ น สถำบั น กำรเงิ น/เจ้ ำ หนี้ อื่ น ขอรั บ รองว่ ำ หนี้ แต่ ล ะบั ญ ชี ข องลู ก หนี้ เป็ นหนี้
ที่ดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมมำตรกำรหรือหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของสถำบันกำรเงิน
ที่ ธนำคำรแห่ งประเทศไทยประกำศก ำหนด ทั้ งนี้ ตำมรำยละเอี ยดประเภทสิ นเชื่ อ ….…….......….......….......…...
เลขที่บัญชี……........….........…….จำนวนเงิน…….......…...………….บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น……………...…………..บำท

/ เจ้ำหนี้...
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เจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนี้อื่น และลูกหนี้/ผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ ขอรับรองว่ำ รำยกำร
ในหนังสือฉบับนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ลงชื่อ……………………………………… เจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน
(……………………………………….)

ลงชื่อ………………………………………. เจ้ำหนี้อื่น
(……………………………………….)

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

