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ยกเว้นภาษีสาํหรบัการปรบัปรงุโครงสร้างหน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่742) ลงวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 กําหนดใหย้กเวน้

ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหน้ีและ

เจ้าหน้ี สําหรบัเงนิได้ที่ได้รบัจากการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงนิ

หรอืเจา้หน้ีอื่น บางกรณี ทีไ่ดด้ําเนินการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑ์ที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ

ปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

ระบาดโรคโควดิ-19 สาระสําคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที่ 742) สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี  

• ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงินและ

สถาบนัการเงนิ สําหรบัเงนิได้ที่ได้รบัจากการโอนทรพัย์สนิ การขายสนิค้า

หรือการให้บริการ และการกระทําตราสาร อันเน่ืองมาจากการปรับปรุง

โครงสรา้งหน้ีของสถาบนัการเงนิทีไ่ดด้ําเนินการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีตาม

หลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทัง้น้ี เฉพาะสําหรบัการโอน

ทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการและการกระทําตราสารที่ได้

กระทาํในระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 

• ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่เจ้าหน้ีอื่น ซึ่งเป็นบรษิัทที่มิใช่

สถาบนัการเงนิ และลูกหน้ีของเจา้หน้ีดงักล่าว สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการ

https://www2.deloitte.com/th/en.html


โอนทรพัยส์นิ การขายสนิค้า หรอืการใหบ้รกิาร และการกระทําตราสารอนั

เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยนําหลักเกณฑ์การปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงนิมาใช้โดยอนุโลม ทัง้น้ี เฉพาะสําหรบัการ

โอนทรพัย์สนิ การขายสนิค้าหรอืการใหบ้รกิารและการกระทําตราสารทีท่ํา

ขึ้นระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2569 และสําหรบั

ธุรกรรมเกี่ยวกบัการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีของเจ้าหน้ีบางประเภท เช่น ผู้

ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซื้อและใหเ้ช่าแบบลสีซิง่นัน้ การยกเวน้ภาษดีงักล่าวจะ

มีผลสําหรบัธุรกรรมระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2569 

• ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลใหแ้ก่ลูกหน้ีของ

เจา้หน้ีอื่น ซึ่งเป็นบรษิทัทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ สําหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการ

ปลดหน้ี อนัเน่ืองมาจากการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีโดยนําหลกัเกณฑ์การ

ปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินมาใช้โดยอนุโลม ทัง้น้ี เฉพาะ

สําหรบัการปลดหน้ีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2569 และสําหรับการปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีอันเน่ืองมาจากการปรับปรุง

โครงสรา้งหน้ีของเจา้หน้ีบางประเภท เช่น ผูป้ระกอบธุรกจิใหเ้ช่าซื้อและให้

เช่าแบบลีสซิ่งนัน้ การยกเว้นภาษีดังกล่าวจะมีผลสําหรับการปลดหน้ี

ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 

• ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

และอากรแสตมป์ใหแ้ก่ลูกหน้ีของสถาบนัการเงนิ สําหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจาก

การโอนอสงัหารมิทรพัยท์ีลู่กหน้ีของสถาบนัการเงนินํามาจาํนองเป็นประกนั

หน้ีของสถาบนัการเงนิใหแ้ก่ผูอ้ื่นซึง่มใิช่เจา้หน้ีทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิและการ

กระทําตราสารอนัเน่ืองมาจากการโอนอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว โดยลูกหน้ี

ของสถาบันการเงินต้องนําเงินได้นัน้ไปชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีที่เป็นสถาบัน

การเงนิซึง่ไดด้าํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี ทัง้น้ี เฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิกว่า

หน้ีทีค่า้งชําระอยู่กบัสถาบนัการเงนิหรอืมภีาระผกูพนัตามสญัญาประกนัหน้ี

กับสถาบันการเงิน หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับสําหรับการโอน

อสงัหารมิทรพัย์และการกระทําตราสารตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 จนถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2569 

ทัง้น้ีการใช้สทิธดิงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดี

ประกาศกําหนด 

 

กาํหนดแบบคาํขอพิจารณาให้มูลนิธิเป็นองคก์ารหรือสถานสาธารณกศุล 

 

เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2564 กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงั

ว่าดว้ยภาษีเงนิได้และภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบบัที่ 782) ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2564 

ซึ่งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของกรมสรรพากรเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยเป็น

การแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศกระทรวงการคลงัว่าดว้ยภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีลูค่าเพิม่ 



(ฉบบัที่ 704) กําหนดให้มูลนิธทิี่ประสงค์จะขอให้พจิารณาประกาศเป็นองค์การ

หรอืสถานสาธารณกุศล ตอ้งยื่นคําขอต่ออธบิดกีรมสรรพากรเพื่อพจิารณาเสนอ

กระทรวงการคลงั ตามแบบคาํขอใหพ้จิารณาเป็นองคก์ารหรอืสถานสาธารณกุศล 

(แบบ อ.ส.ก.) ทีก่ําหนดบนเวบ็ไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดย

ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

การเช่ือมโยงระบบการรบับริจาคของหน่วยรบับริจาคกบัระบบบริจาค

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Donation)  

 

เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2565 กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง 

การบรจิาคผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที ่2) ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิ

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบรจิาคผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่

9 พฤศจกิายน 2561 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2565 กําหนดให้

หน่วยรบับริจาคสามารถยื่นคําขอเชื่อมโยงระบบการรบับริจาคของหน่วยรับ

บรจิาคกบัระบบบรจิาคอเิล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรได้ โดย

หน่วยรบับรจิาคที่ได้ยื่นคําขอและได้รบัอนุมตัจิากกรมสรรพากร สามารถบนัทกึ

และส่งข้อมูลการรบับรจิาคผ่านระบบบรจิาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ตาม

รปูแบบและวธิกีารสง่ขอ้มลูทีห่น่วยรบับรจิาคนัน้ไดต้กลงไวก้บักรมสรรพากร 
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Dbriefs 
A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 
Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 
Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 
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