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ตัดหนี้สูญอยางไรใหเปนประโยชนแกกิจการ 
 

อาจารยกิตติชัย  ถาวรธรรมฤทธ์ิ 
ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม 

 

การดําเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมชะลอตัว แมวาลูกหนี้โดยสวนใหญยังจะชําระหนี้
เม่ือถึงกําหนด หรือตามท่ีคาดหมายไว แตก็มีลูกหนี้บางรายท่ีไมสามารถจะชําระหนี้ได และในทาง
ปฎิบัติก็ไมอาจจะระบุไดแนชัดวาลูกหนี้รายใดจะไมชําระหนี้จนกวาจะถึงกําหนดชําระหรือไดมี
การทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว  ทําใหมูลคาของลูกหนี้ท่ีจะแสดงในงบการเงินมีจํานวนสูงกวาความ
เปนจริง ดังนั้นจึงตองมีการประมาณจํานวนหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดข้ึนจํานวนหนึ่งกันไว
เปนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และถาหากลูกหนี้ใดท่ีไมสามารถเก็บเงินไดกิจการก็ตองมีการกําหนด
นโยบายบัญชีเกี่ยวกับการตัดบัญชีลูกหนี้ใหเปนหนี้สูญ  ปญหาที่เกิดข้ึนตามก็คือจะตัดหนี้สูญ
อยางไรเพ่ือใหกรมสรรพากรยอมรับ และใหกิจการไดรับผลประโยชนทางภาษีสูงสุด 
 กฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ การจําหนายหนี้สูญคือ มาตรา 65 ทวิ (9) แหงประมวล
รัษฎากรไดบัญญัติไววา “การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเม่ือเปนไปตาม
หลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับชําระหนี้ในรอบระยะเวลา
บัญชีใดใหนํามาคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 หนี้สูญรายใดไดนํามาคํานวณเปนรายไดแลว หากไดรับชําระในภายหลังก็มิใหนํามา
คํานวณเปนรายไดอีก’’ 
 เง่ือนไขขอนี้ เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับการจําหนายหนี้สูญท่ีจะถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล   โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 186 
(พ.ศ. 2534)  และท่ีแกไขเพิ่มเติมไดวางหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ไวดังนี้ 
 

1. หนี้สูญท่ีจะจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ตองเปนหนี้ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1)   ตองเปนหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ  หรือหนี้ท่ีได
รวมเปนเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิ  ท้ังนี้ ไมรวมถึงหนี้ท่ีผูเปน หรือเคยเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการเปนลูกหนี้  ไมวาหนี้นั้นจะเกิดข้ึนกอนหรือในขณะท่ีผูนั้นเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการ     

ตัวอยาง 

• บริษัท เอบีซี  จํากัด ไดจําหนายสินคาใหแกลูกคาเปนเงินเช่ือ และเม่ือถึงกําหนดเวลาชําระ
ลูกคาผิดนัดไมชําระ ดังนี้คาสินคาท่ีลูกคาไมชําระ  บริษัทสามารถตัดเปนหนี้สูญได
เนื่องจากเปนหนี้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ 

• นายเหลือง เปนกรรมการบริษัท เอบีซี จํากัด ไดซ้ือสินคาจากบริษัทของตนเปนเงินเช่ือ 
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 หากเปนหนี้อยางอ่ืนเชน พนักงานเก็บเงินของบริษัทไดรับชําระคาสินคาจากลูกหนี้ของ
บริษัทแลว พนักงานยักยอกเอาเงินดังกลาวไป กรณีนี้ไมถือวาเปนหนี้สูญเนื่องจากลูกหนี้ไดชําระ
หนี้แลว บริษัทตองถือเปนผลเสียหายอันเนื่องจากกิจการ ซ่ึงบริษัทสามารถถือเปนรายจายไดโดย
ตองมีหลักฐานประกอบเชน หลักฐานการดําเนินคดีและคําพิพากษาของศาล 

 
 (2)  ตองเปนหนี้ท่ียังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองรองลูกหนี้
ได 
 หนี้ท่ียังไมขาดอายุความ หมายถึง เปนหนี้ท่ียังไมลวงเลยเวลาท่ีกฎหมายกําหนดวาใหใช
สิทธิเรียกรองฟองบังคับได อายุความท่ีจะใชในการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยจะมีอยูหลายกรณี เชนอายุความ 6 เดือนใชสําหรับกรณีผูใหเชาฟองผูเชาเกี่ยวกับสัญญาเชา 
อายุความ 1 ปใชสําหรับผูซ้ือฟองผูขายในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีขายชํารุดบกพรอง     อายุความ 2 ปใช
สําหรับสัญญาซ้ือขาย       อายุความ 3 ป ใชสําหรับคดีฟองผูออกต๋ัวสัญญาใชเงินและผูรับรองต๋ัว
แลกเงิน     อายุความ 5 ป ใชสําหรับฟองเรียกหนี้ดอกเบ้ียท่ีคางชําระ และอายุความ 10 ปใชสําหรับ
การฟองเรียกหนี้ท่ีกฎหมายมิไดกําหนดอายุความไวเชน การฟองเรียกหนี้เงินกู 
 หลักฐานโดยชัดแจง ตองเปนส่ิงท่ีสามารถยืนยันไดวาลูกหนี้เปนหนี้อยูจริงและยังไมได
ชําระหนี้ เชนใบรับสินคาของลูกหนี้แตลูกหนี้ยังไมไดชําระคาสินคา หรือเช็คของลูกหนี้ท่ีธนาคาร
ปฏิเสธการชําระเงิน 
 

2. หลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ มี 3 กรณี 
2.1 ลูกหนี้ท่ีเปนหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน  500,000 บาท 

 ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน  500,000 บาท ข้ึนไป  ตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 (1) ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี  โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจง และไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา  
     (ก)  ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือ มีหลักฐานวาหายสาบสูญไป และไมมี
ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได  
 (ข)  ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของ
ลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ 
 กฎหมายกําหนดวา “หนี้ของลูกหนี้แตละราย” หมายถึงจํานวนหนี้ของลูกหนี้แตละรายเปน
หลัก แมวาลูกหนี้คนเดียวกันเปนหนี้เจาหนี้หลายจํานวนหรือหลายคร้ังก็ตาม เชน บริษัท ก. เปนหนี้
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 การจําหนายหน้ีสูญตามขอ 1 (ก) (ข)  เปนกรณีไมจําเปนตองฟองคดีตอศาล แตมีปญหาวา
จะตองเขาท้ัง (ก) และ (ข) หรือไม ซ่ึงถาพิจารณาจากหลักกฎหมายจะพบวา  กฎหมายไมไดใชคําวา 
“และ” ดังนั้นกรณีดังกลาวเวลาพิจารณาจึงสามารถแยกออกจากกันได   โดยกรณี (ก) ใชสําหรับ
ลูกหนี้ท่ีเปนบุคคลธรรมดาเน่ืองจากบุคคลธรรมดาเทานั้นท่ีตายหรือสาบสูญได และกรณี (ข) ใชกับ
ลูกหนี้ท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนื่องจากบุคคลธรรมดาก็สามารถเลิกกิจการไดและนิติ
บุคคลจะมีเฉพาะการเลิกกิจการเทานั้น    นอกจากนี้คําวา “เปนคนสาบสูญ” นั้นตองเปนกรณีท่ีศาล
มีคําส่ังใหเปนคนสาบสูญตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 61 สวนคําวา “มีหลักฐาน
วาหายสาบสูญไป”  แมจะไมมีคําส่ังศาลใหเปนคนสาบสูญหากแตมีหลักฐานเชนลูกหนี้โดยสารไป
กับเรือท่ีอับปางหรือเคร่ืองบินท่ีตก และไมมีใครพบลูกหนี้แมแตซากศพลักษณะเชนนี้ก็เขาขายมี
หลักฐานวาหายสาบสูญไป 
   
 (2) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉล่ียหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้ราย
อ่ืนฟองในคดีแพง และในกรณีนั้น ๆ  ไดมีคําบังคับหรือคําส่ังของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสิน
ใด ๆ จะชําระหนี้ได 
       หลักฐานท่ีจะใชในการจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ในคดีแพง   กรมสรรพากรได
วางหลักเกณฑไววาจะตองเปนหลักฐานท่ีสามารถพิสูจนไดวาไดดําเนินการบังคับคดีถึงท่ีสุดแลว
และลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้ไดมาประกอบการตัดหนี้สูญ เชนหนังสือยืนยันจากกรม
บังคับคดี หรือสําเนาการดําเนินการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี (กค 0802/1241 ลงวันท่ี  21 
มกราคม 2535) แตถาเปนเพียงรายงานของเจาหนี้ในการติดตามทรัพยสินของลูกหนี้และคําบังคับ
ของศาลท่ีใหลูกหนี้ปฏิบัติตามคําพิพากษามาเปนหลักฐานในการจําหนายหนี้สูญนั้นยังไมเพียงพอ
ในการจําหนายหนี้สูญตามกฎหมาย (กค 0802/18041 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2536) 
 การจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ไมวาจะเปนหนี้ของลูกหนี้ในประเทศหรือ
ตางประเทศจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 186 (พ.ศ. 2534) ดังนั้น
เจาหนี้ไมสามารถใชคําพิพากษา คําบังคับ หรือคําส่ังของศาลตางประเทศเปนหลักฐานในการ
จําหนายหน้ีสูญได (กค 0706/4678 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2547)   นอกจากนี้กรณีท่ีบริษัทมีการ
ปลดหนี้ใหกับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล  หนี้ท่ีบริษัทไดปลดใหลูกหนี้ไม
สามารถตัดเปนหนี้สูญได(กค 0706/12674 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2546) 
 
 (3) ไดดําเนินการฟองในคดีลมละลาย หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้
รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคําส่ัง
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 การประนอมหนี้ หมายถึง การท่ีลูกหนี้ขอทําความตกลงกับเจาหนี้ หลังจากศาลมีคําส่ัง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว โดยลูกหนี้จะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้แตเพียงบางสวน  
 เมื่อศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยกับประนอมหนี้ ผูฟองคดีลมละลายหรือโจทกยอมมีสิทธิ
จําหนายหนี้ท่ีนํามาฟองคดีลมละลายออกจากบัญชีลูกหนี้ไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได  และกรณี
ท่ีเจาหนี้ไมไดเปนโจทกฟองคดีเองแตมีเจาหนี้รายอ่ืนเปนผูฟองและเจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
แลว รวมถึงกรณีท่ีลูกหนี้ประนอมหน้ีไมสําเร็จ ศาลก็จะมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายซ่ึงหาก
เปนในกรณีนี้จะตองมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้คร้ังแรกกอนจึงจะจําหนายหนี้สูญออกจาก
บัญชีลูกหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการแบงทรัพยสินคร้ังแรกได  ดังนั้นเฉพาะสวนของหนี้ท่ี
ไมไดรับชําระเทานั้นเจาหนี้จึงมีสิทธิจําหนายเปนหนี้สูญได 
 หากเปนกรณีท่ีมีลูกหนี้รวมและผูคํ้าประกันถูกดําเนินคดีลมละลาย การจําหนายหนี้สูญจะ
กระทําไดตอเม่ือศาลพิพากษาใหลูกหนี้รวมทุกคนและผูคํ้าประกันเปนบุคคลลมละลายและไดมีการ
แบงทรัพยสินคร้ังแรกของลูกหนี้รวมทุกคนรวมท้ังผูคํ้าประกันดวย (กค 0802/374 ลงวันท่ี 7 
มกราคม 2537) 
 ตัวอยาง  

• บริษัทไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย เม่ือลูกหนี้ดังกลาวถูกศาลพิพากษาใหเปน
บุคคลลมละละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้นั้นคร้ังแรกไปแลวในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ก็ใหบริษัทจําหนายหน้ีสูญออกจากบัญชีลูกหนี้ไดในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น โดยไมตองรออายุความ 10 ป แตอยางใด  (กค.0802/12799 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2537) 

 
2.2  ลูกหนี้ท่ีเปนหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน  500,000 บาท 

 ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน  500,000 บาท  ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 (1)  ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี  โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจง และไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา  
     (ก)  ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือ มีหลักฐานวาหายสาบสูญไป และไมมี
ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได  
 (ข)  ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของ
ลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ 
 การจําหนายหน้ีสูญตามขอ 2.2 (1) จะมีหลักเกณฑเดียวกับการจําหนายหน้ีสูญตามขอ 2.1 
(1) 
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 (2)  ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง และศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองนั้นแลวหรือไดยื่นคํา
ขอเฉล่ียหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว 
 กฎหมายกําหนดเพียงแตใหศาลมีคําส่ังรับฟองคดีท่ีเจาหนี้ฟองหรือยื่นคําขอเฉล่ียหนี้   
เจาหนี้ก็สามารถจําหนายหนี้สูญไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น(รอบระยะเวลาบัญชีท่ีศาลรับฟอง
เทานั้น) ไดเลยโดยไมตองรอผลแหงคดีวาจะออกมาในรูปใด 
 
 (3)  ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย และศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองนั้นแลว หรือได
ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลายและศาลไดมีคําส่ังรับคําขอรับ
ชําระหนี้นั้นแลว 
 กฎหมายกําหนดใหสามารถจําหนายเปนหนี้สูญไดทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีศาลไดมี
คําส่ังรับคําฟองในคดีลมละลายหรือมีคําส่ังรับคําขอรับชําระหนี้ โดยไมตองรอใหมีการแบง
ทรัพยสินคร้ังแรกแตอยางไร 
 
 การจําหนายหนี้สูญตามกรณี 2.1 หรือ 2.2 กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลผูเปนเจาหนี้ตองมีคําส่ังอนุมัติใหจําหนายหน้ีเปนหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ภายใน 30 วัน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
 2.3 ลูกหนี้ท่ีเปนหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน  100,000 บาท 
 การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใชธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนดังกลาว ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน 100,000 บาทใหกระทํา
ไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 2.1 หรือ ขอ  2.2  ถาปรากฎวาไดมีหลักฐานติดตาม
ทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้จะตองเสีย
คาใชจายไมคุมกับหนี้ท่ีจะไดรับชําระ 
 สําหรับการจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ในกรณีหนี้ของลูกหนี้
แตละรายมีจํานวนไมเกิน 200,000 บาท การจําหนายหนี้สูญก็สามารถทําไดเชนเดียวกับการจาํหนาย
หนี้สูญของบริษัทท่ีมีหนี้ไมเกิน 100,000 บาท 
 ปญหาในการจําหนายหน้ีสูญในกรณีนี้ คือเร่ืองหลักฐานการติดตามทวงถามหน้ี กับเร่ือง
คาใชจายท่ีไมคุมกับหนี้ท่ีจะไดรับชําระ กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือดังนี้ คือ ตองมีหนังสือ
บอกกลาวทวงถามลูกหนี้ของทนายความและใบตอบรับของกรมไปรษณียโทรเลข และรายงานการ
ติดตามและสืบทรัพยของลูกหนี้โดยมีผูใหญบานหรือเพื่อนบานขางเคียงลงช่ือรับรอง ถือวาไดมี
หลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี้และหากจะ
ฟองลูกหนี้จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ท่ีจะไดรับชําระ (กค 0802/14905 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 
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 ตัวอยาง 

• บริษัทมีหนี้ของลูกหนี้ชาวตางประเทศจํานวนไมเกิน 100,000 บาท บริษัทไดพยายาม
ติดตามหาลูกหนี้แตไมพบจึงไปแจงความไวท่ีสถานีตํารวจ และไดตรวจสอบไปที่แผนก
ทะเบียนและสถิติกองตรวจคนเขาเมืองปรากฎวาลูกหนี้ไดเดินทางออกนอกประเทศแลว
เม่ือบริษัทมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลว แตไมไดรับ
ชําระหนี้บริษัทสามารถจําหนายหนี้สูญจากบัญชีของบริษัทได โดยไมจําเปนตองมีการฟอง
ลูกหนี้ (กค.0802/05023 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2535) 
 

 การจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการจะตอง
ดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 186 (พ.ศ. 2534) ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑการจําหนายหน้ีสูญไว 
มิใชวาพอลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ก็จําหนายหนี้สูญไดทันที โดยกฎกระทรวงฉบับดังกลาวได
แบงแยกลักษณะของลูกหนี้ท่ีจะตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหนี้อยู 3 กรณีดวยกันซ่ึงแตละกรณกีจ็ะ
มีขอกําหนดของกฎหมายท่ีแตกตางกันไป หากกิจการปฏิบัติไมถูกตองหรือไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑท่ีกําหนดก็จะสงผลใหกิจการตองมีการปรับปรุงกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี
อากรเสียใหมนั่นหมายถึงกิจการอาจจะตองเสียภาษีอากรหรือเงินเพ่ิมหรือเบ้ียปรับเพิ่มข้ึน 
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