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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดนิ สาหรับกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมการโอนและการจ านองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามประมวลกฎหมายที่ ดิน
สาหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ” หมายความว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๔) นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั งให้ เ ป็ น สถาบั น การเงิน ตามพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น
“เจ้าหนี้อื่น” หมายความว่า
(๑) เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน
(๒) เจ้าหนี้อื่นนอกจาก (๑) ซึ่งได้ดาเนินการเจรจาร่วมกับสถาบันการเงินในการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และได้ทาความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน
“บริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงินและประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(๒) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย
(๓) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับซึ่งเป็น
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

(๔) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับซึ่งเป็นกิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามกฎหมาย
(๕) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๖) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้ เช่าแบบลีสซิ่งที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(๗) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(๘) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่งที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(๙) บริษัทที่มิใช่สถาบันการเงินอื่นที่เข้าร่วมและดาเนินการตามโครงการช่วยเหลือลูกหนี้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
“บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ลูกหนี้” ให้หมายความรวมถึงผู้ค้าประกันและผู้จานองเป็นประกันของลูกหนี้ด้วย
ข้อ ๒ ให้ เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง สาหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลูกหนี้ ของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน
หรือลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่น
(๒) กรณีสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นโอนอสังหาริมทรัพย์ที่รับโอนมาตาม (๑) ให้แก่ลูกหนี้
ของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น
(๓) กรณีการจานองอสังหาริมทรัพย์ระหว่างลูกหนี้ของสถาบันการเงินกับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบัน
การเงิน หรือระหว่างลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นกับเจ้าหนี้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนจานองอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นหลักประกันอยู่เดิมหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งนามาเป็นหลักประกันใหม่
(๔) กรณีลูกหนี้ ของสถาบัน การเงินโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินนามา
จานองเป็นประกันหนี้ของสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนาเงินที่ได้
จากการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นไปชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน
(๕) กรณี ลู ก หนี้ ข องเจ้า หนี้ ที่ เป็นบริษั ทที่ มิใ ช่ สถาบันการเงินโอนอสั งหาริมทรัพ ย์ที่ลูกหนี้
ของเจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน นามาจานองเป็นประกันหนี้ของบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน
ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน เพื่อนาเงินที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น
ไปชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน
ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ตาม (๔) และ (๕) สาหรับจานวนเงินที่นาไปชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือ
เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบัน การเงิน แล้วแต่กรณี และให้เรียกเก็บตามอัตราปกติสาหรับราคา
ประเมินทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจานวนเงินที่นาไปชาระหนี้ดังกล่าว
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ข้อ ๓ เพื่อให้ ไ ด้รับประโยชน์ ต ามข้อ ๒ ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีหนังสือรับรองหนี้ที่ต้อง
ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยประกาศกาหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น สาหรับกรณี
ตามข้อ ๒ (๔) และ (๕) ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้
ของสถาบัน การเงิน ให้แ ก่ผู้อื่น ซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นบริษัท
ที่มิใช่สถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยเงินที่ได้นั้นต้องนาไป
ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี
เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น มาแสดงด้วย
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้บั งคับตั้งแต่วันถัด จากวั นประกาศในราชกิจจานุเ บกษาเป็นต้น ไป
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

