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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้ ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจากบทความวิชาการ 
กฎหมายที่เกี่ยวของ และหนังสือตอบขอหารือของกรมสรรพากรที่เกี่ยวของกับการ          
ตัดจําหนายหนี้สูญทั้งน้ีเฉพาะที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น และถือเปนองค
ความรูที่รวบรวมใหกับกิจการที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ                
ตัดจําหนายหนี้สูญ และไดเล็งเห็นความสําคัญของสิทธิประโยชนในการตัดจําหนายหนี้
สูญใหถูกตองตามกฎหมายของภาษีอากร จากการศึกษาพบวา การตัดจําหนายหนี้สูญ         
ทางบัญชีและภาษีอากรมีความแตกตางกัน กลาวคือ ในทางบัญชีจะตัดจําหนายหนี้สูญ
โดยยึดถือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ แต
ในทางภาษีอากร กิจการจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญในทางกฎหมาย
ประกอบดวย ดังนั้น ไมไดหมายความวากิจการจะสามารถนําหนี้สูญในทางบัญชี
ดังกลาวมาถือเปนคาใชจายในทางภาษีอากรไดทุกครั้งไป และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด              
แกกิจการในการจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้  กิจการควรวางแผนการ                    
ตัดจําหนายหนี้สูญโดยศึกษากฎหมาย ขอหารือ คําพิพากษา และอื่นๆที่เกี่ยวของให
เขาใจอยางถองแทอันสงผลใหผูประกอบการฯสามารถชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลให
สอดคลองกับผลประกอบการจริง ถูกตองตามหลักการของภาษีอากร และไมตอง
ปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีใหเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากรในแบบ ภ.ง.ด. 50 เกี่ยวกับ
หนี้สูญที่ไมสามารถถือเปนคาใชจายทางภาษีอากรอีกดวย เนื่องจากกรมสรรพากรมี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจําหนายหนี้สูญจํานวนมาก และการตีความตามตัวกฎหมาย
ก็อาจจะยากเกินไปสําหรับผูประกอบการฯที่จะทําความเขาใจไดอยางถูกตอง ดังนั้น 
กรมสรรพากรควรจะตระหนักและใหความสําคัญกับการใหความรูกับผูประกอบการที่
เปนนิติบุคคล รวมทั้ง หาแนวทางที่งายขึ้นใหกับผูประกอบการฯในการถือปฏิบัติตาม
กฎหมายไดอยางเต็มใจลดปญหาการจายเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการกระทําผิด
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กฎหมายภาษีอากรและลดระยะเวลาในการตรวจสอบของเจ าพนักงานของ
กรมสรรพากร ซึ่งถือวาสอดคลองกับมาตรการการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม 
 

คําสําคัญ : หนี้สูญ  หนี้สูญทางภาษีอากร  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 

Abstract 
 This paper intends to study and collect information from 
academic papers, relevant laws and discusses tax ruling of the Revenue 
Department which related to bad debts amortization under Corporate 
Income Tax (CIT) in order to give knowledge to entrepreneurs who are 
subject to corporate income tax. The entrepreneurs should realize the 
importance and advantages of bad debts amortization in terms of tax 
compliance. According to studies, it has been found that bad debts 
amortization in accounting and taxation is different. Bad debts are written 
off in accounting held by the accounting standard No. 101 Doubtful and 
bad debts; on the other hand, bad debts amortization in taxation must 
consider in legal basis. Therefore, it doesn’t mean that the bad debts 
which is an expense included in financial statement can also be a taxable 
expense. In order to maximize utilities for the entrepreneurs to write off 
the bad debts, they should well plan and clearly understand how bad 
debts are allowed by tax legislation, tax ruling, judgments and other 
documents for the purpose of correctness in tax compliance. As the 
result, the entrepreneurs will be able to pay appropriate corporate 
income tax which matching with their performance and not necessary to 
adjust financial profit to be taxable profit in P.N.D. 50 in terms of bad 
debts prohibited. Due to the fact that there are many tax rules related to 
bad debts and may be difficult for the entrepreneurs to understand 
correctly, therefore; the Revenue Department should realize and concern 
by giving clearly knowledge to the entrepreneurs as well as setting a 
good guidelines that is easier to understand for the entrepreneurs to 
follow willingly and it can reduce fine and surcharge of tax illegally. 
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Moreover, it can save time monitoring of the Revenue Department 
officers which compliance with Pre-Assessment Agreement (PAA). 
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บทนํา 

หนาท่ีของรัฐบาลในปจจุบันมีดวยกันหลายประการ เชน การทําใหประชาชน
มีความเปนอยูที่ดี การรักษาความสงบภายในประเทศ การดูแลและสงเสริมการ
สาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม และการพาณิชยอื่นๆ ซึ่งในการ
ดําเนินงานของรัฐบาลตามหนาที่ที่กลาวมาแลวนั้นจําเปนที่จะตองมีคาใชจายจํานวน
มาก ดังนั้น รัฐบาลจึงตองพยายามหารายไดมาเพื่อใหเพียงพอกับคาใชจายตางๆ ซึ่ง
แหลงรายไดของรัฐบาลสามารถมาจากหลายแหลง เชน การเก็บภาษีอากร การขาย
สินคา การใหบริการ การรับบริจาค การกูยืมเงิน หรือการพิมพธนบัตร เปนตน อยางไร
ก็ตาม รายไดที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลไดมาจากการเก็บภาษีอากร  และภาษีอากรที่
รัฐบาลจัดเก็บไดมากที่สุด ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ตามลําดับ และมีแนวโนมวาจะเปนแหลงรายไดหลักของรัฐบาลที่มากขึ้น
ทุกๆ ป (กลุมนักวิชาการภาษีอากร, 2559) 
 หนวยงานท่ีทําหนาที่จัดเก็บภาษีของประเทศไทยมาจาก 3 หนวยงานหลัก ๆ 
ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร โดยกรมสรรพากรเปน
หนวยงานท่ีจัดเก็บภาษีไดมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1    
 

ตารางท่ี 1 ผลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล ตั้งแตปงบประมาณ 2555 – 2558 (หนวย: 
ลานบาท) 

 ปงบประมาณ  
2555 

ปงบประมาณ  
2556 

ปงบประมาณ  
2557 

ปงบประมาณ  
2558 

กรมสรรพากร 1,617,294 1,729,819 1,729,819 1,729,203 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 659,804 698,087 711,556 708,905 
 ภาษีเงินไดนิตบิคุคล 544,591 592,499 570,118 566,150 
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 266,203 299,034 280,945 302,491 
 ภาษีเงินไดปโตรเลียม 94,097 113,291 102,165 83,522 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 41,057 48,771 53,034 54,175 
 อากรแสตมป  11,180 12,735 11,663 13,572 
 รายไดอื่น 362 290 338 388 
กรมสรรพสามติ 379,651 432,897 382,731 439,093 
กรมศลุกากร 118,974 113,393 108,841 115,488 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2555 – 2558 
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 ถาพิจารณาแนวโนมในการจัดเก็บรายไดเฉพาะภาษีเงินไดนิติบุคคล จะพบวา  
รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดลดลงโดยเริ่มจากปงบประมาณ 2557 เปนตนมา ซึ่งสาเหตุ
เกิดจากผลประกอบการของภาคธุรกิจต่ํากวาที่คาดการณไวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว และภัยพิบัติธรรมชาติจากน้ําทวม เปนตน  (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
2555 – 2558) นอกจากนี้ รัฐบาลไดออกนโยบายดานภาษีอากร เชน การลดอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคล หรือกําหนดเงินไดที่นิติบุคคลมีสิทธิหักคาใชจายไดมากขึ้น เปนตน         
อีกทั้งการดําเนินธุรกิจในปจจุบันนี้ไดอยูภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ตึงเครียด และปญหา
หนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้น ดังปรากฏในรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 
2558 ของธนาคารแหงประเทศไทยที่ระบุวากําไรสุทธิของภาคสถาบันการเงินในป 
2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปกอนๆ เนื่องจากมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่ดอยลง (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) 
ดังนั้น จึงเห็นไดวาปญหาหนี้สูญกลายเปนปญหาในการประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้นมา
อยางตอเนื่อง และยิ่งจะสรางปญหามากยิ่งขึ้นหากผูประกอบการขาดความรูอยาง           
ถองแทในการตัดจําหนายหนี้สูญใหถูกตอง  

แนวทางหนึ่ งที่ ก รมสรรพากรไดดํ า เนิ นการเพื่ อ เป นการช วย เหลือ
ผู ป ระกอบการคื อ  ก ารจั ด ให มี ก ารบ ริห ารการจั ด เก็ บ ภ าษี อ าก รแนวให ม                       
(Pre-Assessment Agreement: PAA) โดยมุงเนนใหผูเสียภาษีเกิดความสมัครใจใน
การเสียภาษีใหมากที่สุด เพื่อใหการเสียภาษีและการนําสงภาษีอากรมีความถูกตองและ
ครบถวน ตั้งแตชวงกอนการยื่นแบบแสดงรายการ โดยสาเหตุหลักที่กรมสรรพากร            
นํานโยบายดังกลาวมาใชคือ  

1. ระบบการจัดเก็บภาษีอากรแบบเกาทําใหกรมสรรพากรตองทําการ
ตรวจสอบภาษีภายหลังจากผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการแลว สงผลใหกรมสรรพากร
มกีารทํางานที่คางสะสม ท้ังงานดานการตรวจสอบและการเรงรัดภาษี เพราะเจาหนาที่
กรมสรรพากรตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบภาษีนาน 

2. ตองการจัดการกับปญหาที่ทําใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบให      
หมดไปหรือใหเหลือนอยที่สุด 

3. การจัดเก็บภาษีแนวใหมจะทําใหการจัดเก็บภาษีเกิดความเปนธรรมแกผูมี
หนาที่เสียภาษ ีและเพื่อใหไดขอมูลการเสียภาษีท่ีถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด  

ดวยนโยบายใหมนี้ กรมสรรพากรจะใชเครื่องมือที่ทําใหผูเสียภาษีเกิดความ
สมัครใจในการเสียภาษีใหมากที่สุด โดยการใหความรูในดานภาษีอากร การกํากับดูแล 
การคืนภาษีอากรอยางเปนธรรมและรวดเร็ว และการใหคําปรึกษาอยางทันทวงทีเปนตน 
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ดังนั้น หนึ่งในมาตรการการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม คือ การสงเสริมใหความรู
ดานภาษีอากรใหกับผูเสียภาษีใน 2 ระดับ ไดแก (1) ผูเสียภาษีอากรรายใหญ ที่มีผูทํา
บัญชีของกิจการเอง และเปนผูยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีใหกับกรมสรรพากร
ดวยตนเอง และ (2) ผูเสียภาษีอากรรายยอย ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่ง
ขาดความรูในการจัดทําบัญชีและเสียภาษีอากรที่ดี ดังนั้น ผูเสียภาษีอากรกลุมนี้จึง
จําเปนตองจางสํานักงานบัญชี เปนผูทําบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีใหนั่นเอง 
(ศศิกานต จัตุปา, 2557) 

บทความนี้จึงตองการเสนออีกมุมมองหนึ่งในการใหความรูดานภาษีอากรกับ
ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลในการใชสิทธิประโยชนทางภาษีใหเต็มเม็ดเต็มหนวยและ
ถูกตองจากการนําหนี้สูญซึ่งถือเปนคาใชจายในการประกอบกิจการทางบัญชีอยางหนึ่ง 
มาถือเปนคาใชจายทางภาษีอากรไดโดยไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร และสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร อันสงผลให
ผูประกอบการสามารถชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลใหสอดคลองกับผลประกอบการจริง
และถูกตองตามกฎหมายของภาษีอากรอีกดวย 
 
หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สญูในทางบัญชี 
 ในการประกอบกิจการซื้อขายสินคาหรือใหบริการตาง ๆ ผูประกอบการที่
เปนนิติบุคคล อาจขายสินคาหรือใหบริการเปนเงินเชื่อเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มกลุมลูกคา 
หรือแขงขันกับคูแขงทางการคาอื่น ๆ เปนตน ซึ่งการขายสินคาหรือใหบริการเปนเงิน
เชื่อนั้น อาจทําใหกิจการมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น แตไมไดหมายความวากิจการจะมีกระแส
เงินสดไหลเขามาในกิจการอยางครบถวนตามจํานวนการขายเชื่อดังกลาว เพราะเมื่อถึง
กําหนดชําระเงินคาสินคาหรือบริการ ลูกหนี้อาจไมนําเงินสดมาชําระหนี้คืนใหกับกิจการ  
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (2549) ไดออกมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ และอธิบายวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ
ลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได (บัญชี “หนี้สงสัยจะสูญ”) และลูกหนี้ท่ีเรียกเก็บเงิน
ไมได (บัญชี “หนี้สูญ”) โดยใหนิยามไวดังนี ้
 “หนี้สูญ” หมายถึง ลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามถึงที่สุดแลว แตไมไดรับชําระ
หนี้และไดตัดจําหนายออกจากบัญช ี

“หนี้สงสัยจะสูญ” หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได และถือเปน
คาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
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เนื่องจากในทางปฏิบัติ ผูประกอบการฯไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวามี
ลูกหนี้รายใดบางที่จะไมชําระเงินคาสินคาหรือบริการใหกับผูประกอบการฯจนกวาจะถึง
กําหนดเวลา (Credit Term) หรือไดมีการติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว ดังนั้น เพื่อให
ผูประกอบการฯจัดทํางบการเงินโดยไมแสดงมูลคาของลูกหนี้สูงกวาความเปนจริง 
มาตรฐานฉบับนี้จึงกําหนดใหผูประกอบการฯตองประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียก
เก็บเงินไมไดขึ้นมาจํานวนหนึ่ง เพื่อนําไปปรับลดกับบัญชีลูกหนี้ ใหบัญชีลูกหนี้แสดง           
มูลคาท่ีใกลเคียงกับมูลคาที่กิจการจะไดรับชําระเงินคืนอยางแทจริง 
  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 

แนวปฏิบัติในทางบัญชีในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ตามมาตรฐานการ
บัญชฉีบับที่ 101 เรื่อง หน้ีสงสัยจะสูญ และหนี้สูญ ไดแก 

1. คํานวณเปนรอยละของยอดขาย ซึ่งอาจใชยอดขายรวม หรือยอดขายเชื่อ 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และสอดคลองกับประสบการณที่ผานมาของกิจการ เชน หาก
ลักษณะการขายสวนใหญของกิจการเปนการขายเชื่อ กิจการอาจใชวิธีการประมาณหนี้
สงสัยจะสูญจากยอดขายรวมแทนยอดขายเชื่อ 

2. คํานวณเปนรอยละของยอดลูกหนี้ โดยอาจคํานวณเปนรอยละของลูกหนี้
ทั้งหมด หรือคํานวณโดยการจัดกลุมลูกหนี้จําแนกตามอายุของหนี้ท่ีคางชําระ 

3. คํานวณโดยพิจารณาลูกหนี้แตละราย และจะบันทึกหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะ
ลูกหนี้รายที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดเทานั้น 
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจําหนายหนี้สูญ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ ไดกําหนด
แนวปฏิบัติในทางบัญชีเกี่ยวกับการจําหนายหนี้สูญไวดังนี้  

1. หากกิจการไดติดตามทวงถามลูกหนี้จนถึงที่สุดแลว แตลูกหนี้ยังไมไดชําระ
หนี้ ผูประกอบการฯ ก็สามารถตัดจําหนายหนี้สูญได โดยบันทึกไวในบัญชี “หนี้สูญ” 
เมื่อมีการดําเนินการที่สอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ซึ่ง
บทความน้ีจะเนนในแนวทางนี้โดยเฉพาะ 

2. หากกิจการมีการดําเนินการยังไมสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฎหมายภาษีอากร แตผูประกอบการฯ ตองการตัดจําหนายลูกหนี้ เปนสูญ เมื่อ
คาดหมายไดคอนขางแนนอนวาจะไมไดรับชําระหนี้ ซึ่งในกรณีเชนนี้ ผูประกอบการฯ 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

- 250 - 

อาจลดบัญชี “ลูกหนี้” และบัญชี “คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ” หรือยังคงบัญชีดังกลาวไวอยู
เหมือนเดิมก็ได เนื่องจากไมไดทําใหมูลคาของลูกหนี้สุทธเิปลี่ยนแปลงไป 
 อยางไรก็ตาม หากผูประกอบการฯ ไดตัดจําหนายหนี้สูญดังกลาวเปน
คาใชจายในทางบัญชีแลว ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ผูประกอบการฯ จะตองปรับปรุงยอดกําไรสุทธิทางบัญชีโดยนํา
รายการหนี้สูญที่ไมสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรไปบวกกลับ
เปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย (กรมสรรพากร, 
2549ก) ซึ่งสอดคลองกับขอหารือกรมสรรพากร (2557) 
 
แนวปฏิบัติในการจําหนายหนี้สูญที่สอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย          
ภาษีอากร 

มาตรา 65 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ไดบัญญัติไวใหบริษัทหรือ              
หางหุนสวนนิติบุคคลใชเกณฑสิทธิในการคํานวณรายไดและคาใชจาย ดังนั้น เมื่อมี
รายไดเกิดขึ้นผูประกอบการฯจะตองนํารายไดนั้นมารวมคํานวณเปนรายไดในการ
คํานวณกําไรสุทธิแมวาผูประกอบการฯจะยังไมไดรับชําระหนี้ก็ตาม อยางไรก็ตาม 
เมื่อใดที่ผูประกอบการฯ ไมอาจใชสิทธิในการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ได หรือเสียสิทธิใน
การรับชําระหนี้  กรณี ดังกลาวเรียกวาการเกิด “หนี้สูญ” กฎหมายกําหนดวา
ผูประกอบการฯ สามารถนําหนี้สูญนั้นมารวมคํานวณเปนรายจายในรอบระยะเวลาที่มี
การจําหนายหนี้สูญไดและสงผลใหผูประกอบการฯชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง 
(กรมสรรพากร, 2552ก) 

นอกจากนี้ ในการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเมื่อเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ. 2534 
แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 261 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 
2549 เปนตนไป (กรมสรรพากร, 2534) ดังนี้คือ 

ขอ 1 หนี้สูญท่ีจะจําหนายจากบัญชีลูกหน้ีตองเปนหน้ีที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 
 1) ตองเปนหนี้จากการประกอบกิจการ (ซึ่งในทางบัญชีเรียกวา 

“ลูกหนี้การคา”) หรือเนื่องจากการประกอบกิจการ (ในทางบัญชีเรียกวา “ลูกหนี้อื่น”           
ซึ่งไมไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ) หรือหนี้ที่ไดรวมเปนเงินไดในการ
คํานวณกําไรสุทธิ ท้ังนี้ ไมรวมถึงหนี้ที่ผูเปน หรือเคยเปนกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการ
เปนลูกหนี้ ไมวาหนี้นั้นจะเกิดขึ้นกอนหรือในขณะที่ผูนั้นเปนกรรมการหรือหุนสวน
ผูจัดการ และ 
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 2) ตองเปนหนี้ที่ยังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงที่
สามารถฟองลูกหนี้ได 

ขอ 2 การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมี
จํานวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

 1) ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี  โดยมี
หลักฐานการติดตามทวงถามอยางชัดแจงและไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา 

  ก. ลูกหนี้ถึ งแกความตาย เปนคนสาบสูญ  หรือมี
หลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมีทรัพยสินใดๆจะชําระหนี้ได หรือ 

  ข. ลูกหนี้ เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมี
บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสิน
ของลูกหนี ้

2) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ใน
คดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพง และในกรณีนั้นๆ ไดมีคําบังคับหรือคําสั่ง        
ของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้ได หรือ 

 3) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับ
ชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้นๆ ไดมีการ
ประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้น้ัน หรือลูกหนี้ถูก
ศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว 

จากกฎหมายขางตน ไดมีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน
ขึ้นดังน้ี  

1. คําวา “หนี้จากการประกอบกิจการ (1) หรือเนื่องจากการประกอบ
กิจการ (2) หรือหนี้ที่ไดรวมเปนเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิ (3)” โดยสรรพากร
สาสน (2552ก) ไดแบงออกเปน 2 แนวทางดังนี้  

แนวทางท่ี 1 ในการจําหนายหนี้สูญนั้นจะเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ไดโดย
ไมจําเปนตองเขาหลักเกณฑทั้ง 3 ขอนี้เชน การที่ผูประกอบการฯ ไดนําเงินของกิจการ
ไปใหพนักงานกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย หากตอมาเกิดหนี้สูญ ถาหนี้นั้นเปนหนี้จากการ
ประกอบกิจการ ก็สามารถนํามาตัดจําหนายเปนหนี้สูญไดเชนเดียวกัน แมวาจะเปนหนี้
ที่ไมไดรวมเปนเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิก็ตาม แตก็ถือวาเปนหนี้จากการประกอบ
กิจการไดเชนกัน ซึ่งผู เขียนบทความมีความเห็นวาหากผูประกอบการฯไดกําหนด
ระเบียบสวัสดิการเกี่ยวกับการใหพนักงานกูยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ยไวแลว ก็ถือเปนหนี้
ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการได   
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แนวทางที่ 2 ในการจําหนายหนี้สูญนั้น ถาหากเปนหนี้จากการประกอบ
กิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ แตยังไมไดรวมเปนเงินไดในการคํานวณกําไร
สุทธิ หนี้น้ันจะตัดจําหนายเปนหนี้สูญไมได 

อยางไรก็ตาม การจําหนายหนี้สูญตามแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร       
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ.2534 
จะตองเปนหนี้ท่ีผูประกอบการฯไดรับรูเปนรายไดและนําไปเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว
เทานั้น ดังนั้น ตามแนวทางขางตนจึงถือวาเปนผลเสียหายจากการประกอบกิจการ ไมใช
หนี้สูญจากการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามขอ 3 (1) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186           
(พ.ศ. 2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 (กรมสรรพากร, 2552ข) 

2. คําวา “ยังไมขาดอายุความ”ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(2552) ไดกําหนด “อายุความ” ไวหลายประเภทดังนี ้

อายุความ 10 ป เชน 

 สิทธิเรียกรองของรัฐที่จะเรียกเอาคาภาษีอากร 

 สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นโดยคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือโดย
สัญญาประนีประนอมยอมความ  

 ถาไมมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่น
กําหนดไว เชน วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หน้ีเงินกูที่ตามสัญญา
กําหนดใหชําระเงินตนคืนท้ังหมดในครั้งเดียว 

อายุความ 5 ป เชน 
 ดอกเบี้ยคางชําระ 

 เงินที่ตองชํ าระเพื่ อผอนทุนคืนเปนงวดๆ เชน หนี้สินเชื่ อ            
สวนบุคคล และหนี้บัตรกดเงินสด 

 คาเชาทรัพยสินคางชําระ 
 เงินคางจาย เชน เงินเดือน เงินป เงินบํานาญ เงินคาอุปการะ

เลี้ยงดู หรอืเงินท่ีมีการกําหนดจายเปนระยะเวลา 
อายุความ 2 ป เชน 

 คาของที่ไดสงมอบ คาบริการที่ไดทําให หรือคารับจางดูแลกิจการ
ใหผูอื่น  เชน คาสินคา คาบริการ คาขนสง คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาที่พัก หรือคาเชา ที่ผูประกอบการไดสงมอบหรือ
ใหบริการไปแลว เชน หนี้บัตรเครดิต หนี้ท่ีเกิดจากสัญญาเชาซ้ือ 
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 เงินคาจาง ไมวาจะเปนพนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 
หรือลูกจางรายวัน   

 เงินที่ผูประกอบวิชาชีพไดเรียกเอาคาบริการที่ไดทําให  
อยางไรก็ตาม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139/9                

ซึ่งกําหนดไววา “สิทธิเรียกรองใดๆ ถามิไดบังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
สิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ซึ่งกําหนดไวเพิ่มเติมวา 
“สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
นั้น” สํานักงานจรัสทนายความและการบัญชี (2553) ไดอธิบายวา ถึงแมวาในคดีแพง
จะถือวาหนี้น้ันขาดอายุความแลว แตก็เปนเพียงเหตุที่ลูกหนี้จะเอามาถือเปนการปฏิเสธ
การชําระหนี้ไดเทานั้น แตในฐานะเจาหนี้ยังคงสามารถฟองรองบังคับคดีกับลูกหนี้ได
เชนเดิมโดยไมเสียสิทธิ นั่นหมายความวา แมวาหนี้นั้นจะขาดอายุความไปแลว แตหนี้
นั้นก็ยังคงถือวาเปนหนี้กันอยูแมวาเวลาจะผานไปนานเทาไรก็ตาม นอกจากนี้ สํานัก
กฎหมายสรรพเนติ (2559) ยังแนะนําเพิ่มเติมวาการนับอายุความ ใหเริ่มนับอายุความ
นับจากวันที่ผิดนัดชําระครั้งสุดทายจนถึงวันที่ฟองรองบังคับคดี ไมใชนับจากวันที่จาย
เงินงวดครั้งสุดทายจนถึงวันท่ีฟองรองบังคับคดี  

3. คําวา “หลักฐาน” ที่สามารถนําไปใช ในการฟองลูกหนี้ ไดนั้น ไม
จําเปนตองจัดทําเปนสัญญาอยางชัดเจนก็ได แตตองเปนหลักฐานที่สามารถทําให             
เจาพนักงานเชื่อถือได เชน ใบสงของที่มีลายมือชื่อของลูกหนี้หรือตัวแทนของลูกหนี ้          
ลงนามรับสินคาแลว หนังสือรับสภาพหนี้ หรือเช็คที่นําไปขึ้นเงินไมได เปนตน ยกเวน 
การฟองรองบังคับหนี้บางประเภทที่กฎหมายกําหนดใหตองมีหนังสือเปนหลักฐาน
เทานั้นจึ งจะสามารถฟองบั งคับคดีและตัดจําหนายหนี้สูญ ได  เชน สัญญาเช า
อสังหาริมทรัพย หรือสัญญาใหกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาท ขึ้นไป เปนตน (สุรียลักษณ 
ธนากิจไพศาล, 2554) อยางไรก็ตาม หากเปนการจําหนายหนี้สูญที่มีมูลคาหนี้มากกวา 
500,000 บาท การที่จะพิสูจนวาผูประกอบการฯไดฟองลูกหนี้และศาลมีคําพิพากษา
และคําบังคับแลว แตลูกหนี้ไมไดปฏิบัติตามคําบังคับของศาลนั้น ผูประกอบการฯ
จะตองมีหลักฐานมาพิสูจนวา ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะมาชําระได โดยอาจใชสําเนา
รายงานการยึดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดีที่แสดงวาลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ ที่จะ
ชําระหนี้ได โดย เจาพนักงานบังคับคดีจะตองรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว
ดวย หรือผูประกอบการฯ อาจใชรายงานการติดตามสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ที่
ทนายความเปนผูเขียนรายงานก็ได โดยแนบรายงานดังกลาวเปนหนังสือแกเจาพนักงาน



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

- 254 - 

บังคับคดี  และมีหลักฐานการรับทราบของเจาพนักงานบังคับคดี เปนหลักฐาน
ประกอบการจําหนายหนี้สูญดวย (กรมสรรพากร, 2548)    

4.  คําวา “ลูกหนี้แตละราย” หมายความวา จํานวนหนี้ของลูกหนี้แตละราย
เปนหลัก โดยนับรวมหนี้ทุกรายการในลูกหนี้คนเดียวกัน เชน ลูกหนี้คนเดียวกันแต           
ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อกับกิจการจํานวน 4 ครั้ง แมวาการซื้อเชื่อแตละครั้งจํามีจํานวนหนี้
ไมเกิน 500,000 บาท แตถารวมจํานวนหนี้ทั้ง 4 ครั้งแลวเกิน 500,000 บาท ก็ถือวา 
“ลูกหนี้รายนั้น” มีจํานวนหนี้มากกวา 500,000 บาท ขึ้นไป แตทั้งนี้ ใหรวมเฉพาะ         
ยอดหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลวเทานั้น (กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์, 2559) นอกจากนี้ 
จะตองถือตามมูลหนี้ในขณะที่ยื่นฟองตอศาลเปนเกณฑในการจําหนายหนี้สูญอีกดวย 
(กรมสรรพากร, 2545ก) 

5.  คําวา “ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ” จะใชสําหรับกรณีที่
ลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดาเทานั้น เพราะบุคคลธรรมดาเทานั้นจึงจะตายหรือหายสาบสูญ
ได และตองเปนการสาบสูญตามคําสั่งของศาลเทานั้น 

6.  คําวา “ลูกหนี้เลิกกิจการ” คํานี้ จะหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ก็ได  

7.  คําวา “ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟอง            
ในคดีลมละลาย” จะตองปรากฏหลักฐานขอเท็จจริงวา ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปน
บุคคลลมละลาย และไดมี การแบ งทรัพยสินของลูกหนี้ ครั้ งแรกแล ว เท านั้ น 
ผูประกอบการฯจึงจะมีสิทธิจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได (กรมสรรพากร, 2552ค) 

นอกจากนี้ กรมสรรพากร (2541) ไดวินิจฉัยการจําหนายหนี้สูญที่มีหนี้เกิน 
500,000 บาท ไววา  การที่ลูกหนี้เลิกกิจการและหลบหนีไป ทําใหไมสามารถตรวจสอบ
หรือหาตัวลูกหนี้ได กรณีดังกลาวยังไมเขากรณีที่ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ 
หรือมีหลักฐานที่แสดงวาหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ
ลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ และไมเขากรณีที่ได
ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่น
ฟองในคดีแพง และไดมีคําสั่งแลวลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือได
ดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก
เจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในคดีนั้น ๆ ศาลเห็นชอบกับการประนอมหนี้
หรือมีการแบงทรัพยสินกันของลูกหนี้แลว ดังนั้น ผูประกอบการจึงไมสามารถจําหนาย
หนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ได กลาวคือ หลักฐานที่จะใชพิสูจนไดวานิติบุคคลนั้นได
ดําเนินการบังคับคดีถึงที่สุดแลวและลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆจะชําระหนี้ได และสามารถ
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ตัดจําหนายหนี้สูญไดนั้นจะตองเปนหนังสือยืนยันจากกรมบังคับคดี หรือสําเนาการ
ดําเนินการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดีก็ได อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 61 ไดอธิบายคําวา “มีหลักฐานวาหายสาบสูญไป” วา แมจะไมมี
คําสั่งศาลใหเปนบุคคลสาบสูญ แตหากมีหลักฐานเชิงประจักษ เชน ลูกหนี้โดยสารไปกับ
เครื่องบินที่ตกหรือไมมีใครพบซากศพของลูกหนี้ ในกรณีเชนนี้ก็เขาขายวามีหลักฐานวา
หายสาบสูญไปไดเชนเดียวกัน (กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ ์, 2559)  

กรมสรรพากร (2547) ยังมีคําวินิจฉัยเพิ่มเติมวา การดําเนินการตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ. 2534 ใน
กรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไปน้ัน ไมจํากัดวาลูกหนี้นั้น
จะเปนลูกหนี้ในประเทศไทยหรือตางประเทศ กลาวคือ กฎหมายไดกําหนดใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกันนั่นเอง และเนื่องจากในปจจุบันยังไมมีกฎหมายหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศกําหนดใหศาลไทยยอมรับคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศใหมีผล
บังคับใชในประเทศไทย นั่นหมายความวา ผูประกอบการฯ ที่เปนเจาหนี้ไมสามารถใช
คําพิพากษา คําบังคับ หรือคําสั่งของศาลตางประเทศมาใชเปนเอกสารหลักฐานในการ
จําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได ดังนั้น หากผูประกอบการฯ ตองการที่จะจําหนายหนี้
สูญสําหรับลูกหนี้ตางประเทศ ผูประกอบการฯ จะตองดําเนินการฟองลูกหนี้ที่เปนลูกคา
ตางประเทศและไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทยในคดีแพงในศาลไทย และในกรณีนั้นไดมี
คําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ ที่อยูในประเทศไทยที่จะ
สามารถนํามาชําระหนี้ไดแลว ผูประกอบการฯจึงสามารถตัดจําหนายหนี้สูญไดตาม
กฎหมายซึ่งสอดคลองกับกรมสรรพากร (2545ข) และ กรมสรรพากร (2549ข) 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือคดีลมละลายหรือ
ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหน้ีรายอื่นฟอง จะตองเปนกรณีที่เจาหนี้ตอง
ฟองลูกหนี้ดวยตนเอง หรือเจาหน้ีไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้น้ันถูกเจาหนี้รายอื่น
ฟองในคดีแพงหรือคดีลมละลาย แตหากเปนกรณีที่บริษัทของลูกหนี้ประสบกับปญหา
ขาดทุน และผูชําระบัญชีของบริษัทลูกหนี้ไดยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งวา บริษัทฯ 
ของลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย กรณีนี้จึงไมเขาเงื่อนไขตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 
(พ.ศ. 2534) เนื่องจากบริษัทของเจาหนี้ไมไดเปนผูฟองบริษัทของลูกหนี้ในคดีแพงดวย
ตนเอง หรือบริษัทของเจาหนี้ดังกลาวไมไดยื่นคําขอเฉลี่ยในคดีท่ีบริษัทของลูกหนี้น้ันถูก
เจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพงนั่นเอง (กรมสรรพากร, 2549ค) 
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ขอ 3 การจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้  ในกรณีหนี้ของลูกหนี ้      
แตละรายมีจํานวนเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท ตองดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

1) ไดดําเนินการตามขอ 2 (1) แลว  
2)  ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงและศาลไดรับคําสั่งรับฟอง

นั้นแลว หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่น 
3)  ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย หรือศาลไดมีคําสั่ง

รับคําฟองนั้นแลว หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดี
ลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งรับคําขอรับชําระหนี้น้ันแลว 

ในกรณี 2) หรือ 3) หลักฐานที่ผูประกอบการฯ สามารถนํามาพิสูจนวาได
ดําเนินการฟองรองแลว ไดแก สําเนาภาพถายคําฟอง หรือเลขคดีที่ฟอง เพื่อเสนอให
กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีคําสั่งอนุมัติให
จําหนายเปนหนี้สูญภายใน 30 วัน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (กรมสรรพากร, 
2541) 

ขอ 4 ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน 100,000 บาทให
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูเปนเจาหนี้ ตัดจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้
เมื่อปรากฏวาไดมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลว แต
ไมไดรับชําระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหน้ีที่จะไดรับชําระ 

คําวา “การติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควร” นั้น กฎหมายกําหนดให
ผูประกอบการฯ ตองดําเนินการไมนอยกวา 2 ครั้ง และตองมีหลักฐานนาเชื่อถือที่ไดรับ
จากทนายความหรือนักกฎหมายของผูประกอบการฯ ซึ่ งแสดงให เห็นวาหาก
ผูประกอบการฯ จะฟองลูกหนี้จะเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ ในกรณี
ดังกลาวน้ี ผูประกอบการฯก็สามารถจําหนายหนี้สูญไดทั้งจํานวน (กรมสรรพากร, 2541 
และ กรมสรรพากร, 2546) 
 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลไดใหบริการแกบุคคล
ซึ่งไดนําสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูอื่น หรือปลอมแปลงมาใชบริการ
จากผูประกอบการฯ อันเปนเหตุใหผูประกอบการฯ ไมสามารถเก็บคาบริการไดนั้น หาก
มีการพิสูจนไดวาผูประกอบการฯ มีการใหบริการจริง และไดดําเนินการตามกฎหมาย
ตามสมควร โดยมีหลักฐานที่นาเชื่อถือวาผูประกอบการฯ ถูกฉอโกงจริง กรณีดังกลาว 
จะถือเปนความเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการที่ไมมีหลักประกัน ไมใชเปน
หนี้สูญจากการประกอบกิจการ ดังนั้น ผูประกอบการฯจึงมีสิทธินําผลเสียหายดังกลาว
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มาหักเปนรายจายได ตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร โดยไมตองหามตามมาตรา 
65 ตรี (12) แหงประมวลรัษฎากร (กรมสรรพากร, 2546)  

 
บทสรุป 
 การประกอบกิจการในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่เต็มไปดวยปญหาความ              
ไมแนนอนมากมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแขงขัน และภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เปนตน ลวนสงผลทําใหการประกอบกิจการมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แมวา            
บางกิจการจะมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น แตไมมีอะไรรับประกันไดวากิจการจะมีสภาพคลอง
ที่ดีจากกระแสเงินสดที่จะไหลเขามาในกิจการอยางครบถวนตามจํานวนการขายเชื่อ 
เพราะเมื่อถึงกําหนดชําระเงินคาสินคาหรือบริการ ลูกหนี้อาจไมนําเงินสดมาชําระหนี้คืน
ใหกับกิจการก็ได แมวาผูประกอบการจะมีการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้กอนอนุมัติการขายเชื่อแลวก็ตาม  

ลูกหนี้ที่ผูประกอบการฯ ไดติดตามทวงถามถึงที่สุดแลว แตไมไดรับชําระหนี้
และไดตัดจําหนายออกจากบัญชี หรือ ที่เรียกวา “หนี้สูญ” นั้น ผูประกอบการฯ 
จําเปนตองเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดจําหนายหนี้สูญ และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของสิทธิประโยชนในการตัดจําหนายหนี้สูญใหถูกหลักตามเงื่อนไขของภาษีอากร 
เนื่องจากในการจัดทํางบการเงินนั้น แมวากิจการจะนําหนี้สูญที่ตัดจําหนายนั้นมาถือ
เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับกิจการได แตก็ไมไดหมายความวากิจการจะสามารถนําหนี้
สูญดังกลาวมาถือเปนคาใชจายทางภาษีอากรไดทุกครั้งไป เนื่องจากการถือปฏิบัติในการ
ตัดจําหนายหนี้สูญในทางบัญชีและภาษีอากรมีความแตกตางกัน กลาวคือ ในทางบัญชี
จะตัดจําหนายหนี้สูญโดยยึดถือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะ
สูญและหนี้สูญ แตในทางภาษีอากร กิจการจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑการจําหนายหนี้
สูญในทางกฎหมายประกอบดวย ดังนั้น เพื่อใหกิจการสามารถนําคาใชจายในการ
จําหนายหนี้สูญมาถือเปนคาใชจายไดท้ังทางบัญชีและทางภาษีอากร ผูประกอบการควร
วางแผนการตัดจําหนายหนี้สูญดังนี ้คือ  

1. ศึกษากฎหมาย ขอหารือ คําพิพากษา และอื่นๆที่เกี่ยวของใหเขาใจอยาง
ถองแท 

2. ในการจําหนายหนี้สูญ ผูประกอบการฯจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ. 2534 และพิจารณา
ตามจํานวนหนี้ของลูกหนี้แตละรายเปนหลักโดยแบงออกเปน (1) กรณีหนี้ของลูกหนี้แต
ละรายมีจํานวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป (2) กรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน 
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100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท และ (3) กรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวน
ไมเกิน 100,000 บาท ซึ่งแตละกรณีก็จะมีวิธีการถือปฏิบัติและความเขมขนของ
หลักฐานที่จะตองใชประกอบการจําหนายหนี้สูญท่ีแตกตางกันไป ตามมูลคาของหนี้  

3. การจําหนายหนี้สูญตามแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ. 2534 จะตองเปนหนี้
ที่ผูประกอบการฯไดรับรูเปนรายไดและนําไปเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวเทานั้น ดังนั้น 
ผูประกอบการจะตองแยกระหวางผลเสียหายจากการประกอบกิจการและหนี้สูญจาก
การประกอบกิจการออกจากกันใหได เพราะแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) 
นี้จะถือใชบังคับกับกรณีการจําหนายหนี้สูญเทานั้น แตหากเปนผลเสียหายจากการ
ประกอบกิจการ จะไมอยูในบังคับของกฎกระทรวงฉบับน้ี แตใหพิจารณาวาเปนหนี้จาก
การประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการก็สามารถนํามาถือเปนคาใชจาย
ไดโดยไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร   

4. การจําหนายหนี้สูญตามแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ. 2534 ผูประกอบการ
ที่เปนเจาหนี้จะตองดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับ
ชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพงหรือคดีลมละลายดวยตนเอง
เทานั้น หากลูกหนี้ ได เปนผูยื่นคํารองตอศาลขอใหตนเองเปนบุคคลลมละลาย 
ผูประกอบการฯจะนําคํารองของลูกหนี้มาเปนเหตุผลในการจําหนายหนี้สูญไมได   

 
ขอเสนอแนะ 
 จากขอหารือของกรมสรรพากรจํานวนมากมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่
เกี่ยวกับการจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ก็ทําใหเห็นวายังมีผูประกอบการ            
นิติบุคคลเปนจํานวนมากที่ยังไมเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 186) พ.ศ. 2534 และอาจยัง
สับสนระหวาง “หนี้สูญ” และ “ผลเสียหายจากการประกอบกิจการ” ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่
แตกตางกัน อีกทั้ง กรมสรรพากรมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจําหนายหนี้สูญมากมาย 
และการตีความตามตัวกฎหมายก็อาจจะยากเกินไปสําหรับผูประกอบการฯที่จะทําความ
เขาใจไดอยางถูกตอง ดังนั้น กรมสรรพากรควรจะตระหนักและใหความสําคัญกับการให
ความรู กับผูป ระกอบการที่ เปนนิ ติบุ คคล รวมทั้ งหาแนวทางที่ ง ายขึ้ น ให กั บ
ผูประกอบการฯในการถือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางเต็มใจ ซึ่งสอดคลองกับการบริหาร
การจัดเก็บภาษีอากรแนวใหมของกรมสรรพากรอีกดวย 
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