
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 85) 

เรื่อง    ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ าหน่ายหนี้สูญ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการค านวณส่วนของหนี้สูญ เพื่อน ามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 แห่งประมวลรัษฎากร 

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

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 82/11 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ และได้น าภาษีขายไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต่อมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ 
และการจ าหน่ายหนี้สูญดังกล่าวได้เป็นไปตามจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด ให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนน าภาษีขายที่ค านวณจากส่วนของหนี้สูญดังกล่าว มาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีท่ีได้มีการจ าหน่ายหนี้สูญได้ 
  
                 การจ าหน่ายหนี้สูญและการค านวณส่วนของหนี้สูญเพ่ือน ามาหักออกจากภาษีขายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  
                 ข้อ 1 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งได้ออกใบก ากับภาษีเมื่อ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78 มาตรา 78/1 และมาตรา 78/3 แห่งประมวล
รัษฎากร และได้น าภาษีขายไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
ให้มีสิทธิน าภาษีขายที่ค านวณจากส่วนของหนี้สูญมาหักออกจากภาษีขายในเดือนภาษีท่ีได้มีการจ าหน่ายหนี้สูญ 
  
                 ข้อ 2  หนี้จากการขายสินค้าหรือให้บริการตามข้อ 1 ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะดังนี้ 
                         (1) เป็นหนี้จากการประกอบกิจการที่ได้น าไปรวมค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 
82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                        (2) เป็นหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         (3) เป็นหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งได้ออกใบก ากับภาษีตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5เฉพาะที่มีลักษณะเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป 
                        (4) เป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ และมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้ 
                         หนี้ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหนี้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ผู้เป็นหรือเคยเป็น
กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นลูกหนี้ ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่ผู้นั้นเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ 
  
 
 
 



 
 
                ข้อ 3  การจ าหน่ายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป 
ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                         (1) ได้ติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับช าระหนี้ โดยปรากฏว่า 
                                 (ก) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และ
ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะช าระหนี้ได้ 
                                 (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด
ของลูกหนี้อยู่ในล าดับก่อนเป็นจ านวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ 
                        (2) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นค าขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้
รายอ่ืนฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้น ๆ ได้มีค าบังคับหรือค าสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะ
ช าระหนี้ได้ หรือ 
                         (3) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก
เจ้าหนี้รายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้น ๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีค าสั่งเห็ นชอบ
ด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว 
  
                 ข้อ 4 การจ าหน่ายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                        (1) ได้ด าเนินการตามข้อ 3 (1) แล้ว 
                         (2) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง และศาลได้มีค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแล้ว หรือได้ยื่นค า
ขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและศาลได้มีค าสั่งรับค าขอนั้นแล้ว หรือ 
                       (3) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย และศาลได้มีค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแล้ว หรือได้
ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีที่ถูกเจ้าหนี้รายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย และศาลได้มีค าสั่งรับค าขอรับช าระหนี้นั้น
แล้ว 
                        ในกรณีตาม (2) หรือ (3) กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องมีค าสั่งอนุมัติให้จ าหน่ายหนี้นั้นเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
                 ข้อ 5 การจ าหน่ายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 100,000 บาท ให้
กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าปรากฏว่าได้มีหลักฐานการติดตามทวง
ถามให้ช าระหนี้ตามสมควรแก่กรณีแล้ว แต่ไม่ได้รับช าระหนี้ และหากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้ม
กับหนี้ที่จะได้รับช าระ 
  
 
 
 



                 ข้อ 6  “การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้ที่
เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ข้อ 4 หรือ
ข้อ 5 
                        “สถาบันการเงิน” หมายความถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน และบริษทับริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์” 
                    “การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ในส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยน า
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดย
อนุโลม ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 ทั้งนี้ ทั้งนี้ เฉพาะการปลด
หนี้ที่ได้กระท าในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
                        “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                       (1) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
                       (2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                        (3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
                        (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                       “เจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับ
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และได้ท าความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็น
สถาบันการเงิน 
                    “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินด้วย และ 
ให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้นั้นด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 206) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) 
 
               “ข้อ ๖/๑ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน
ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย เฉพาะการปลดหนี้ตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ที่ได้กระท าในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558อัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ข้อ 4 หรือ
ข้อ 5 
                       “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                         (1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                        (2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                          (3) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
                          (4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 



 
                 “ข้อ 6/2 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน ในส่วนของหนี้ที่ได้
ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ซึ่งได้ด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ข้อ 4 
หรือข้อ 5 ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้กระท าในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
                        “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                        (1) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
                         (2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                         (3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
                         (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                        (5) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
                        (6) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                         “เจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับ
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และได้ท าความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็น
สถาบันการเงิน 
                       “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด 
                         “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของ
เจ้าหนี้อ่ืน ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินด้วย และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของ
ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืนด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 188) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) 
 
                 ข้อ 7 เมื่อด าเนินการครบถ้วนตาม ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 แล้วในเดือนภาษีใด ให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร น าภาษีขายที่ค านวณ
จากส่วนของหนี้สูญดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได้มีการจ าหน่ายหนี้สูญ เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 4 (2)(3) และข้อ 6 วรรคหนึ่ง ให้น าภาษีขายที่ค านวณจากส่วนของหนี้สูญดังกล่าวมาหักออกจากภาษี
ขายของตนในเดือนภาษีที่ศาลได้มีค าสั่งรับค าฟ้อง ค าขอเฉลี่ยหนี้ ค าขอรับช าระหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ 
                        การค านวณหาภาษีขายจากส่วนของหนี้สูญตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่วนของหนี้สูญนั้นคูณ
ด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมหารด้วยร้อยบวกด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  



                 ข้อ 8  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย 
  
                 ข้อ 9  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
 
 
 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 


