
กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 186 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

  
--------------------------------------------- 

  
                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  25) พ.ศ.  2525 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
                 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 181 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 
  
                “ข้อ 2 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้กระท าได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 261 (พ.ศ. 2549) ใช้บังคับ 11 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 3 หนี้สูญที่จะจ าหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                       (1)  ต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ หรือหนี้ที่ได้รวม
เป็นเงินได้ในการค านวณก าไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่รวมหนี้ที่ผู้เป็น หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นลูกหนี้ 
ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่ผู้นั้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
                       (2)  ต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้ 
  
                 ข้อ 4 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนเกิน 500,000 บาท
ขึ้นไป ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                       (1)  ให้ติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับช าระหนี้ โดยปรากฏว่า 
                             (ก)  ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และไม่มี
ทรัพย์สินใด ๆ จะช าระหนี้ได้ 
                             (ข)  ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด
ของลูกหนี้อยู่ในล าดับก่อนเป็นจ านวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ 



                       (2)  ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นค าขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ราย
อ่ืนฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้น ๆ ได้มีค าบังคับหรือค าสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะช าระหนี้
ได้ หรือ 
                       (3)  ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก
เจ้าหนี้รายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้น ๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วย
กับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้ง
แรกแล้ว 
  
                 ข้อ 5 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 
500,000 บาท ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                       (1)  ได้ด าเนินการตามข้อ 4 (1) แล้ว 
                       (2)  ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศาลได้มีค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแล้วหรือได้ยื่นค าขอ
เฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและศาลได้มีค าสั่งรับค าขอนั้นแล้ว หรือ 
                       (3)  ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายและศาลได้มีค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแล้วหรือได้ยื่น
ค าขอรับช าระหนี้ในคดีท่ีถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และศาลได้มีค าสั่งรับค าขอรับช าระหนี้นั้นแล้ว 
                       ในกรณีตาม (2) หรือ (3) กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องมีค าสั่งอนุมัติให้จ าหน่ายหนี้นั้นเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 
  
                 ข้อ 6 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 
200,000 บาท ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 หรือข้อ 5 ถ้าปรากฏว่าได้มีหลักฐานการ
ติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ตามสมควรแก่กรณีแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหนี้ และหากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับช าระ 
                       ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับส าหรับการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนที่มิใช่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าว ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 
100,000 บาทด้วย 
  
                 “ข้อ 6 ทวิ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่
เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป อันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
                       “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                       (1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                       (2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 



                       (3) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                       “ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน” ให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 321 (พ.ศ. 2559) ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559) 
  
                 “ข้อ 6 ตรี การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในส่วนที่ได้ปลดหนี้หรือประนอมหนี้ให้ลูกหนี้ตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลได้มีค าสั่งเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ให้กระท าได้โดยไม่ ต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 216 (พ.ศ. 2541) ใช้บังคับ 10 เมษายน 2541 เป็นต้นไป) 
  
                 “ข้อ 6 จัตวา การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้
ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 อันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้ อ่ืน ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม ให้กระท าได้โดยไม่
ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
                       “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                       (1) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
                       (2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                       (3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
                       (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                       (5) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                       “เจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับ
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และได้ท าความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็น
สถาบันการเงิน 
                       “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ อ่ืน ซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินด้วยและให้
หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 306 (พ.ศ. 2557) ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
  
                 “ข้อ ๖ เบญจ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เป็นลูกหนี้
จัดชั้นสูญและลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้กันเงินส ารองครบร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศก าหนด ส าหรับหนี้ในส่วนที่ได้กันเงินส ารองไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
                       การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญ
และลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้กันเงินส ารองครบร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด ส าหรับหนี้ในส่วนที่ได้กันเงินส ารองไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2534 จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดย 



                       (1) ในส่วนของหนี้ที่ได้กันเงินส ารองไว้และได้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ให้จ าหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ได้โดยไม่ ต้องด าเนินการ
ตามหลังเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
                       (2) ในส่วนของหนี้ที่ได้กันเงินส ารองไว้แต่ไม่อาจถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได้ การจ าหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป) 
                       “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                           (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
                           (2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
                        (3) บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้น
ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้  การถือหุ้นโดยอ้อมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด 
                          (4) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 225 (พ.ศ. 2542) ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป) 
  
                  “ข้อ ๖ ฉ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่
เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 
4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
                         “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                         (1)  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
                       (2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
                         (3) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                         (4) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                        “ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติ
ภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 
และจังหวัดสตูล ที่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยของทางราชการ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้นั้นด้วย 



  
                   ข้อ ๖  สัตต การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าว
ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ซึ่งด าเนินการโดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม ให้กระท าได้โดยไม่
ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4  ข้อ 5 หรือข้อ 6  
                       “เจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับ
เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยและได้ท าความตกลง
เป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน 
                        “ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 
และจังหวัดสตูล ที่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางราชการ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้นั้นด้วย 
                         “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                      (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
                         (2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน 
   (3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
  (4) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน 
 (5) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
  (6) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                        (7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 
                   (8) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 
(แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ. 2549) ใช้บังคับ 11 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป) 
  
                 “ข้อ ๖ อัฏฐ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้
ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 
6 ทั้งนี้ ส าหรับการปลดหนี้ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 
                   “เกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรตามที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่เข้ากระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรก าหนด 
 



                        “คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
                     “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 262 (พ.ศ. 2549) ใช้บังคับ 28 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป) 
  
                 “ข้อ ๖ นว การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้า หรือผู้ฝากขาย
สินค้ากับลูกหนี้ และสินค้านั้นได้ถูกเพลิงไหม้หรือได้รับความเสียหายจากหรือเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้จนไม่
สามารถน าไปขายต่อได้ โดยเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับช าระเงินค่าสินค้า และเจ้าหนี้ได้ปลดหนี้ให้แก่ลู กหนี้ภายหลังจาก
สินค้าถูกเพลิงไหม้หรือได้มีการท าลายสินค้านั้น ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 
หรือข้อ 6 ทั้งนี้ เจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องน ารายได้ที่ได้จากการขายสินค้าหรือการฝากขายสินค้านั้นไปรวมค านวณ
เป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 
                “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับฝากขายสินค้าที่มีสถาน
ประกอบการขายสินค้านั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่  
1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 284 (พ.ศ. 2554) ใช้บังคับ 26 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป) 
  
                 “ข้อ ๖ ทศ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบัน
การเงิน ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด และได้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ที่ได้กระท าในระหว่างวันที่  
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ใน 
ข้อ 4 ข้อ 5 หรือขอ้ 6 
                        “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                         (1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                         (2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                         (3) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
                       (4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                        (5) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                       “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และ
ให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยด้วย 



 
                 “ข้อ ๖ เอกาทศ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน ในส่วนของ
หนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้
อ่ืนซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม และได้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่  
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ที่ได้กระท าในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
               “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                         (1) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
           (2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
   (3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
       (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                 (5) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
                      (6) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                    (7) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                       “เจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับ
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย และได้ท าความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับ
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 
                      “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
                      “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน 
ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินด้วย และให้หมายความรวมถึงผู้ ค้ าประกันของลูกหนี้ที่ประสบ
อุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืนด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 298 (พ.ศ. 2556) ใช้บังคับ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) 
  
                 “ข้อ 7 หนี้ของลูกหนี้รายใดที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ครบถ้วนแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้จ าหน่ายเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเป็นรายจ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่กรณีตามข้อ 5 (2) และ (3) ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้มี
ค าสั่งรับค าฟ้อง ค าขอเฉลี่ยหนี้ หรือค าขอรับช าระหนี้ กรณีตามข้อ 6 ตรี ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ศาลได้มีค า สั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ และกรณีตามข้อ 6 นว ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ฝากขายสินค้าได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับฝากขาย
สินค้า แล้วแต่กรณี” 



(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ใช้บังคับ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 8  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป 
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 
  

วีระพงษ์ รามางกูร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  
___________________________________________________________________ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการ
ค านวณก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 


