
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษมูีลค่าเพิม่ (ฉบับที ่85) 

เร่ือง    ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการจ าหน่ายหนีสู้ญ และหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการค านวณส่วน
ของหนีสู้ญ เพือ่น ามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 แห่งประมวลรัษฎากร 

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

  
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 82/11 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการ และไดน้ าภาษีขายไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ ต่อมาหากมี
หน้ีสูญเกิดข้ึนจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ และการจ าหน่ายหน้ีสูญดงักล่าวไดเ้ป็นไปตามจ านวน หลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนน าภาษีขายท่ีค านวณจากส่วนของหน้ีสูญดงักล่าว มาหกั
ออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีท่ีไดมี้การจ าหน่ายหน้ีสูญได ้
  
                การจ าหน่ายหน้ีสูญและการค านวณส่วนของหน้ีสูญเพ่ือน ามาหกัออกจากภาษีขายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 
  
                ข้อ 1  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ซ่ึงไดอ้อกใบก ากบัภาษีเม่ือความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนตามมาตรา 78 มาตรา 78/1 และมาตรา 78/3 แห่งประมวลรัษฎากร และไดน้ าภาษีขายไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ ใหมี้สิทธิน าภาษีขายท่ีค านวณจากส่วนของหน้ีสูญ
มาหกัออกจากภาษีขายในเดือนภาษีท่ีไดมี้การจ าหน่ายหน้ีสูญ 
  
                ข้อ 2  หน้ีจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการตามขอ้ 1 ตอ้งเป็นหน้ีท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
                           (1) เป็นหน้ีจากการประกอบกิจการท่ีไดน้ าไปรวมค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวล
รัษฎากรแลว้ 
                           (2) เป็นหน้ีท่ีเกิดจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 
                           (3) เป็นหน้ีท่ีเกิดจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ซ่ึงไดอ้อกใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร และใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/5เฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป 
                           (4) เป็นหน้ีท่ียงัไม่ขาดอายคุวาม และมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถฟ้องลูกหน้ีได ้
                           หน้ีตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงหน้ีจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีผูเ้ป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการเป็นลูกหน้ี ไม่วา่หน้ีนั้นจะเกิดข้ึนก่อนหรือในขณะท่ีผูน้ั้นเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
  
                ข้อ 3  การจ าหน่ายหน้ีสูญในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนเกิน 500,000 บาทข้ึนไป ตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 



                           (1) ไดติ้ดตามทวงถามใหช้ าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลกัฐานการติดตามทวงถามอยา่งชดัแจง้และ
ไม่ไดรั้บช าระหน้ี โดยปรากฏวา่ 
                                 (ก) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่หายสาบสูญไป และไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ จะ
ช าระหน้ีได ้
                                 (ข) ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมีหน้ีของเจา้หน้ีรายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ีอยูใ่น
ล าดบัก่อนเป็นจ านวนมากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 
                           (2) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพง่หรือไดย้ืน่ค  าขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดี
แพง่ และในกรณีนั้น ๆ ไดมี้ค าบงัคบัหรือค าสัง่ของศาลแลว้แต่ลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้หรือ 
                           (3) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายหรือไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืน
ฟ้องในคดีลม้ละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมี้การประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีโดยศาลมีค าสัง่เห็นชอบดว้ยกบัการประนอมหน้ีนั้น 
หรือลูกหน้ีถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายและไดมี้การแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว้ 
  
                ข้อ 4  การจ าหน่ายหน้ีสูญในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
                           (1) ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 (1) แลว้ 
                           (2) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพง่ และศาลไดมี้ค าสัง่รับค าฟ้องนั้นแลว้ หรือไดย้ืน่ค  าขอเฉล่ียหน้ีใน
คดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีแพง่และศาลไดมี้ค าสัง่รับค าขอนั้นแลว้ หรือ 
                           (3) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย และศาลไดมี้ค าสัง่รับค าฟ้องนั้นแลว้ หรือไดย้ืน่ค  าขอรับช าระ
หน้ีในคดีท่ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลาย และศาลไดมี้ค าสัง่รับค าขอรับช าระหน้ีนั้นแลว้ 
                           ในกรณีตาม (2) หรือ (3) กรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูเ้ป็นเจา้หน้ี
ตอ้งมีค าสัง่อนุมติัใหจ้ าหน่ายหน้ีนั้นเป็นหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
                ข้อ 5  การจ าหน่ายหน้ีสูญในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 100,000 บาท ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ถา้ปรากฏวา่ไดมี้หลกัฐานการติดตามทวงถามใหช้ าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี
แลว้ แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี และหากจะฟ้องลูกหน้ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหน้ีท่ีจะไดรั้บช าระ 
  
                ข้อ 6  “การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงิน ในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ีดงักล่าวได้
ปลดหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีในระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อนัเน่ืองมาจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๓ ขอ้ ๔ หรือขอ้ ๕ 
                            “สถาบนัการเงิน” หมายความถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน และบริษทั
บริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย”์ 
                            “การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ในส่วนของหน้ีท่ีไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี อนั
เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงไดด้ าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยน าหลกัเกณฑก์าร
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม ใหก้ระท าไดโ้ดย
ไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๓ ขอ้ ๔ หรือขอ้ ๕ ทั้งน้ี ทั้งน้ี เฉพาะการปลดหน้ีท่ีไดก้ระท าในระหวา่งวนัท่ี ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 



                           “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 
                           (๑) สถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน 
                           (๒) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                           (๓) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
                           (๔) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์
                           “เจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน ซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบัสถาบนัการเงินใน
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี และไดท้ าความตกลงเป็นหนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน 
                           “ลูกหน้ี” หมายความวา่ ลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของสถาบนัการเงินดว้ย และ ใหห้มายความ
รวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีนั้นดว้ย” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๒๐๖) ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เป็นตน้ไป) 
                        “ ขอ้ ๖/๑ การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงินในส่วนของ
หน้ีท่ีเจา้หน้ีดงักล่าวไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยั เฉพาะการปลดหน้ีตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีได้
กระท าในระหวา่งวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนดใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๓ ขอ้ ๔ หรือขอ้ ๕ 
                              “ สถาบนัการเงิน ” หมายความวา่ 
                              (๑) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                              (๒) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์
                              (๓) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมิใช่สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                              (๔) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                       “ ขอ้ ๖/๒ การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีอ่ืน ในส่วนของหน้ีท่ีไดป้ลดหน้ี
ใหแ้ก่ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยั อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงไดด้ าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีโดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้
โดยอนุโลม ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๓ ขอ้ ๔ หรือขอ้ ๕ ทั้งน้ี เฉพาะการปลดหน้ีตาม
สญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีไดก้ระท าในระหวา่งวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                              “ สถาบนัการเงิน ” หมายความวา่ 
                              (๑) สถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน 
                              (๒) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                              (๓) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
                               (๔) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์
                              (๕) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมิใช่สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                              (๖) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 



                              “เจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน ซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบัสถาบนัการเงินใน
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี และไดท้ าความตกลงเป็นหนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน 
                              “ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยั” หมายความวา่ ลูกหน้ีท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
                              “ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงเป็น
ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของสถาบนัการเงินดว้ย และใหห้มายความรวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของ
เจา้หน้ีอ่ืนดว้ย” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๑๘๘) ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป) 
                ข้อ 7  เม่ือด าเนินการครบถว้นตาม ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6 แลว้ในเดือนภาษีใด ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนท่ี
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร น าภาษีขายท่ีค านวณจากส่วนของหน้ีสูญดงักล่าวมาหกัออกจาก
ภาษีขายของตนในเดือนภาษีท่ีไดมี้การจ าหน่ายหน้ีสูญ เวน้แต่กรณีตามขอ้ 4(2)(3) และขอ้ 6 วรรคหน่ึง ใหน้ าภาษีขายท่ี
ค านวณจากส่วนของหน้ีสูญดงักล่าวมาหกัออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีท่ีศาลไดมี้ค าสัง่รับค าฟ้อง ค าขอเฉล่ียหน้ี ค  า
ขอรับช าระหน้ี หรือเห็นชอบแผนฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 
                           การค านวณหาภาษีขายจากส่วนของหน้ีสูญตามวรรคหน่ึง ใหน้ าส่วนของหน้ีสูญนั้นคูณดว้ยอตัรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหารดว้ยร้อยบวกดว้ยอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
                ข้อ 8  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบติั ใหอ้ธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวนิิจฉยัและค าวนิิจฉยัของอธิบดี
กรมสรรพากรใหถื้อเป็นหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดตามประกาศน้ีดว้ย 
  
                ข้อ 9  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 
ร้อยเอกสุชาต ิเชาว์วศิิษฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


