
329 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ความแตกต่างในการจําหน่ายหนีสู้ญตามหลกัการบัญชี 

กบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร 

DIFFERENTIAL OF WRITE OFF A BAD DEBT AS ACCOUNTING 

PRINCIPLES AND TAXATION CRITERIA 

อรวรรณ วานิชาชีวะ1   ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล2    

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างในการจาํหน่ายหน้ีสูญ

จากบญัชีลูกหน้ีตามมาตรฐานการบญัชีกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากรท่ีมีผลกระทบกบั

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเพื่อเป็นแนวทางของเจา้หน้าท่ีบญัชีในการ

จาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบัญชีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

จาํนวน 7 คน และเจา้หน้าท่ีสรรพากรท่ีกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการและตรวจสอบภาษี

อากรบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จาํนวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured 

selection interview) นาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) และใช้

สถิติในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  กฎหมาย และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จาก

หน่วยงานต่างๆ  

ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างในการจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการ

บญัชีกบัหลกัเกณฑท์างภาษีอากร ทั้งลกัษณะของหน้ี และวธีิการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

ส่งผลกระทบต่อเจา้หนา้ท่ีบญัชี บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล และเจา้หนา้ท่ี 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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สรรพากร ผลกระทบได้แก่ การทาํงานและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ความยุ่งยากในการ

ปฏิบติั การสะทอ้นฐานะทางการเงินและผูใ้ชง้บการเงินของบริษทั ในทางบญัชีเม่ือ

เจา้หน้ีไดติ้ดตามหน้ีจนถึงท่ีสุดแลว้แต่ลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ีจะถือเป็นรายจ่ายท่ีหักออก

จากรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดหน้ีสูญข้ึน แต่ทางภาษีอากรหน้ีนั้นจะเป็น

รายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นได้จะต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) ท่ีออกตามความในมาตรา 

65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากรอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าผูท้าํบญัชีไม่ปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑข์องกฎหมายภาษีอากรท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผูท้าํบัญชีจะต้อง

ปรับปรุงรายจ่ายหน้ีสูญทางบญัชีให้เป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิทางภาษีอากร  

การศึกษาความแตกต่างในเร่ืองการจาํหน่ายหน้ีสูญตามหลกัการบญัชีและ

หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรมีประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีบญัชี  

ผูบ้ริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีสรรพากร ในการพิจารณาเพื่อสามารถนําหน้ีสูญมาเป็น

รายจ่ายทางภาษีได ้และขอ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติัเพื่อประหยดัเวลา ความสะดวกใน

การจาํหน่ายหน้ีสูญ เพื่อความถูกตอ้งในการยื่นแบบเพื่อคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ป้องกนัถูกเรียกตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ีสรรพากรแลว้มีภาษีท่ีชาํระเพิ่มข้ึนพร้อมเงิน

เพิ่มยอ้นหลงั 

คําสําคัญ มาตรฐานการบญัชี กฎกระทรวง หน้ีสงสัยจะสูญ หน้ีสูญ 

 

ABSTRACT 

This research has objective to study differential of write off a bad debt as 

accounting principle and taxation criteria, has influenced with company or juristic 

person partnership. Moreover, as method of accountant in write off a bad debt from 

accounts receivable as criteria of taxation law. Sample group of this research is 

accountant of company of juristic person partnership for 7 persons and revenue 

officer was supervise entrepreneur and audit company tax or juristic person 
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partnership for 10 persons. Tools of this research is semi structured selection 

interview, specific sample group correspondence and descriptive analysis and 

collection data from same way or similar and leading as content analysis. 

Result of study found that differential of write off a bad debt as accounting 

standard and taxation criteria for debt and method of write off, effect to accountant 

officer, company or juristic person partnership and revenue officer. Effect to 

officers is working and more expense, difficult to performance, reflex to financial 

position and financial statement user of company. In accounting when creditor has 

follow up debt to the last but  debtor is not pay a debt regarded as deduction expense 

from income for accounting cycle and must compliance as principle, condition and 

method was determined by Ministerial Regulations, volume 186 (1991), issued by 

statement in section 65 bis (9) of Revenue Code is strictly. Because if accountant 

not following criteria of taxation law was defined and application juristic person tax 

income from (P.N.D. 50) of company or juristic person partnership, accountant must 

improve expense of bad debt is income for calculation net profit of tax. 

Key words: Accounting Standards, Ministerial regulations, Doubtful debts, Bad 

debts 

ความสําคัญและความเป็นมา 

 การประกอบธุรกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ  กิจการมกัจะมีการให้เครดิต

หรือให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ในการจ่ายชาํระค่าสินคา้หรือบริการ เพราะถา้ขายสินคา้หรือ

บริการเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถรักษากลุ่มลูกค้าและรายได้ของ

กิจการไวไ้ด ้เน่ืองจากปัจจุบนัมีคู่แข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน ถึงแมบ้างธุรกิจจะมี

การวิเคราะห์ลูกหน้ีถึงความสามารถในการชาํระหน้ี แต่ก็ไม่อาจทราบไดว้า่เม่ือครบ

กาํหนดแลว้ ลูกหน้ีจะมาชาํระหน้ีให้แก่กิจการไดอ้ยา่งครบถว้น ดงันั้นมาตรฐานการ

บญัชีจึงไดมี้แนวทางให้กิจการประมาณการจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ไดข้ึ้น

จาํนวนหน่ึงกันไวเ้ป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นบญัชีปรับมูลค่าหักลดยอด
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บญัชีลูกหน้ี เพื่อให้ลูกหน้ีแสดงมูลค่าสุทธิท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าความเป็นจริง และเม่ือ

กิจการไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ี กิจการก็จะตดัหน้ีนั้นเป็น

หน้ีสูญ ซ่ึงเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชี แต่ในทางภาษีอากรหน้ี

สูญท่ีจะนาํไปเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได ้ก็ต่อเม่ือกิจการได้

ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่งครัด 

ไม่เช่นนั้นแลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการตอ้งบวกกลบัรายจ่ายหน้ีสูญ

ทางบญัชีไปเป็นรายไดใ้นทางภาษีอากร  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

แตกต่างกนักบัหลกัเกณฑท์างภาษีอากร   

2.   เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่างกนัในการจาํหน่ายหน้ีสูญ

ตามหลกัการบญัชีกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายภาษีอากร 

3.   เพื่อเป็นแนวทางของเจา้หนา้ท่ีบญัชีในการจาํหน่ายหน้ีสูญให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร ป้องกนัผลกระทบในการปรับปรุงการคาํนวณ

กาํไรสุทธิทางภาษีใหม่จนทาํใหต้อ้งเสียภาษีเพิ่มเติม 

สมมติฐานของการวจัิย 

เจ้าหน้าท่ีบัญชีจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีตามมาตรฐานการบัญชี

แตกต่างจากเจา้หน้าท่ีกรมสรรพากรท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษี

อากร ส่งผลกระทบให้กําไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีกับทางภาษีอากรมีความ

แตกต่างกนั  

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 และส่วนท่ี 2 หลกัเกณฑ์ทาง

ภาษีอากรตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) 

ท่ีออกตามความในมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร และศึกษาเฉพาะท่ี
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เก่ียวกบับริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่รวมถึงสถาบนัการเงิน บริษทัเงินทุน 

บริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ และทาํการศึกษาเฉพาะการ

จาํหน่ายหน้ีสูญท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่านั้น ไม่รวมการจาํหน่าย

หน้ีสูญท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  

2.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ 

 ประชากรท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีคือเจา้หนา้ท่ีสรรพากรท่ีมีประสบการณ์การ

ทาํงานดา้นการกาํกบัดูแลและตรวจสอบภาษีอากรในตาํแหน่งนกัตรวจสอบภาษีไม่

น้อยกว่า 6 ปี และเจ้าหน้าท่ีบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตาํแหน่งพนกังานบญัชี 

หวัหนา้แผนกบญัชี หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้งส้ิน 17 คน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เจ้าหน้า ท่ีบัญชีเข้าใจถึงความแตกต่างในการจําหน่ายหน้ีสูญจาก

บญัชีลูกหน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขทางภาษีอากร  

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จาํหน่ายหน้ีสูญของบริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร เพื่อป้องกัน

ผลกระทบท่ีเกิดจากการการปรับปรุงรายการในการคาํนวณกาํไรสุทธิหรือขาดทุน

สุทธิทางภาษีอากรใหม่ 

3. เจา้หน้าท่ีของกรมสรรพากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คาํปรึกษา

แก่ผูเ้สียภาษี  เพื่อให้ผู ้เสียภาษีมีความเข้าใจและจาํหน่ายหน้ีสูญให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ฎหมายภาษีอากร 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือ เจา้หน้าท่ี

สรรพากรในสังกดัสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2 สํานกังานสรรพากร

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3 ท่ีทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลผูเ้สียภาษีประเภทบริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคล จาํนวน 10 คน และกลุ่มท่ี 2 คือ เจา้หน้าท่ีบญัชีท่ีทาํบญัชีให้แก่

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จาํนวน 7 คน  ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เจา้หนา้ท่ี
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สรรพากรต้องปฏิบัติงานกํากับดูแลผูป้ระกอบการและตรวจสอบภาษีอากร ใน

ตาํแหน่งนักตรวจสอบภาษีไม่น้อยกว่า 6 ปี  สําหรับเจา้หน้าท่ีบญัชีของบริษทัหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ในตาํแหน่งพนกังานบญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี หรือผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวมรวมขอ้มูลผลการสัมภาษณ์แลว้นาํมาเสนอ

ขอ้มูลการวิเคราะห์อภิปรายผลในเชิงคุณภาพ (Content Analysis)และการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured selection interview) ทาํการ

สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสรรพากรท่ีกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการและตรวจสอบภาษีอากร และ

เจา้หนา้ท่ีบญัชีของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  

2.การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

หนงัสือวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ส่ือ ส่ิงพิมพ ์ ตาํรา เอกสารทางราชการ 

ขอ้กาํหนด กฎหมาย และขอ้มูลออนไลน์ จากหน่วยงานต่างๆ  

  แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1,  แนวคิดทฤษฎี 

1.1) แนวคิดเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ  ได้มีการ

เปล่ียนเฉพาะเลขระบุฉบบัมาตรฐานจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เป็น มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 101 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระแต่อยา่งไร ในมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ี ไดว้างแนวปฏิบติัในเร่ืองการประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ี

สูญใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีไดย้ึดถือปฏิบติั โดยกล่าวไวว้า่ในสภาพความเป็นจริงแมลู้กหน้ี

ส่วนใหญ่จะชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด และในทางปฏิบติัแลว้กิจการไม่สามารถระบุได้

แน่ชดัวา่ลูกหน้ีรายใดจะไม่ชาํระหน้ีจนกวา่จะครบกาํหนดชาํระหน้ี ดงันั้นกิจการควร
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มีการตั้งประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญในบญัชีและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็น

บญัชีปรับมูลค่าลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะไดรั้บจริง เพื่อให้งบการเงินแสดงมูลค่าลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง ตามหลกัการบญัชีวิธีการตั้งประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญท่ี

เป็นท่ีนิยมมี 3 วิธีคือ 1) วิธีประมาณโดยการคาํนวณเป็นร้อยละของยอดขาย  2) วิธี

ประมาณโดยคาํนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี  3) คาํนวณโดยพิจารณาลูกหน้ีแต่ละ

ราย โดยบนัทึกบญัชี เดบิต หน้ีสงสัยจะสูญ เครดิต ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ซ่ึงเป็น

บญัชีค่าใช้จ่ายในงบการเงินของกิจการ และเม่ือกิจการได้ติดตามทวงถามหน้ีจาก

ลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแล้ว ลูกหน้ีก็ยงัไม่ชําระ ถ้ากิจการได้ดาํเนินการตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดแลว้กิจการก็สามารถตดัจาํหน่ายเป็นหน้ีสูญและเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากร

ได ้แต่ถา้ยงัปฏิบติัไม่ครบหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร ก็เป็นรายจ่ายทางกฎหมายภาษี

อากรไม่ได ้กิจการก็ตอ้งบวกกลบัรายจ่ายหน้ีสูญทางบญัชีเป็นรายไดใ้นการคาํนวณ

กาํไรสุทธิทางภาษีอากร  

 1.2) แนวคิดเกีย่วกบักฎหมายภาษีอากร ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการที่

กาํหนดในกฎกระทรวงฉบับที ่186 (พ.ศ.2534) 

ประมวลรัษฎากรไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลไวใ้นมาตรา 65ว่า “เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีตามความในส่วนน้ี  คือ  

กาํไรสุทธิซ่ึงคาํนวณจากรายได้จากกิจการ  หรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระทาํในรอบ

ระยะเวลาบญัชีหักดว้ยรายจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา 65 ทวิ และมาตรา  65 

ตรี และมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ได้กาํหนดเง่ือนไขในการคาํนวณ

กาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิไว ้คือ การจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี จะกระทาํได้

ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี  

186 (พ.ศ.2534) แต่ถา้ไดรั้บชาํระหน้ีในรอบระยะเวลาบญัชีใดให้นาํมาคาํนวณเป็น

รายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น หน้ีสูญรายใดไดน้าํมาคาํนวณเป็นรายไดแ้ลว้  หาก

ไดรั้บชาํระในภายหลงัก็มิใหน้าํมาคาํนวณเป็นรายไดอี้ก”  และในกฎกระทรวงฉบบัท่ี

1 8 6  ( พ . ศ . 2 5 3 4 ) ไ ด้ กํ า ห น ด ลั ก ษ ณ ะ ห น้ี จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์  

2  ประการ 1)  ตอ้งเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ  
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หรือหน้ีท่ีไดร้วมเป็นเงินไดใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิ 2) ตอ้งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ขาดอายุ

ความและมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถฟ้องร้องลูกหน้ีได ้และไดก้าํหนดวิธีการ

จาํหน่ายหน้ีสูญตามจาํนวนวงเงินท่ีลูกหน้ีแต่ละรายเป็นหน้ีโดยกาํหนดจาํนวนวงเงิน

ไว ้ 3 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี  1  ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีมีจาํนวนเกิน      500,000  บาท 

ระดบัท่ี  2  ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีมีจาํนวนไม่เกิน  500,000  บาท 

ระดบัท่ี  3  ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีมีจาํนวนไม่เกิน  100,000  บาท 

 2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ืองความแตกต่างในการจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการบญัชี

กบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร ผลการศึกษาน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัเร่ืองการศึกษาการ

เปรียบเทียบการจดัทาํบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษี

อากร พบว่า โดยทัว่ไปถา้ไม่มีเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวเ้ป็นกรณีพิเศษ การบนัทึกรายการ

ตามหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร จะใช้หลกัการเดียวกบัการบนัทึกตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป จะมีบางรายการเท่านั้นท่ีหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากรไดก้าํหนดเง่ือนไข

การคาํนวณไวเ้ป็นการเฉพาะ ได้แก่ หลกัเกณฑ์ในการตีราคาสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

เง่ือนไขดา้นรายได ้และเง่ือนไขดา้นรายจ่ายบางกรณี เช่น เง่ือนไขหน้ีสูญ ซ่ึงกิจการ

ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร จึงจะสามารถ

นํามาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ทั้ งน้ีเพื่อ

ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีและเพื่อความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี (กาญจน์กนก 

เพิ่มสันติธรรม, 2544) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองปัญหาการจาํหน่ายหน้ีสูญ

ตามกฎหมายไทย ขอ้แตกต่างระหวา่งการจาํหน่ายหน้ีสูญทางภาษีอากรและทางบญัชี

และการปรับปรุงกาํไรสุทธิเก่ียวกบัหน้ีสูญเพื่อเสียภาษีอากร เกิดจากวตัถุประสงค์ท่ี

แตกต่างกัน ซ่ึงวตัถุประสงค์ของหลักบญัชีการเงินมุ่งเน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ

ฐานะการเงินท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ผลการดําเนินงาน และการ

เปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการโดยมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบ

การเงินทุกประเภทเพื่อนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ส่วน

วตัถุประสงค์ของบญัชีภาษีอากรมุ่งเน้นการปฏิบติัให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
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กฎหมายภาษีอากรเพื่อคาํนวณจาํนวนภาษีอากรท่ีต้องเสียให้ถูกตอ้งครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด และหลีกเล่ียงโทษจากการปฏิบติั

ไม่ถูกตอ้ง เช่น เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา เป็นตน้ (สุจิตรา คีรี, 2555)  

ผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีบญัชีทั้งหมดเป็นเพศหญิง และจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบญัชีส่วนใหญ่ทาํงานในตาํแหน่ง

ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการแผนกบญัชี  คิดเป็นร้อยละ 57.14 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 42.86  มีอายรุะหวา่ง 25-34  ปี ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีสรรพากรเป็นเพศหญิง

ร้อยละ 80 ระดบัการศึกษาจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 70  ส่วนใหญ่ร้อยละ 

80 ทาํงานในตาํแหน่งนกัตรวจสอบภาษีชาํนาญการ มีประสบการณ์การทาํงาน 10 ปีข้ึน

ไป (ร้อยละ 64.71 ) และร้อยละ 60  มีอายุ 45 ปีข้ึนไป   

1. ผลการวจัิย 

 1.1) ความแตกต่างในการจําหน่ายหนีสู้ญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชี

กบักฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากร 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าการจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการบญัชีมี

ความแตกต่างจากหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากร คือในทางบญัชีเม่ือกิจการได้ทวงถาม

ลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแลว้ คาดหมายแน่นอนวา่กิจการจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ี อาจ

เป็นการสมควรท่ีกิจการจะตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ เพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะ

ของสินทรัพยท่ี์แทจ้ริง แต่ทางภาษีอากร การจาํหน่ายหน้ีสูญเป็นรายจ่ายในการหัก

ออกจากรายไดใ้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น ตอ้งปฏิบติัให้

ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข ตามกฎหมายกระทรวงฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534)  

ท่ีมีลกัษณะแห่งหน้ี  จาํนวนหน้ี ขั้นตอน และวิธีการท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของ

จาํนวนหน้ีนั้นๆ ดงัตารางท่ี 1 และวิธีดาํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญแยกตามจาํนวนหน้ี

ตามตารางท่ี 2  
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ตารางที ่1 ความแตกต่างของหน้ีสูญตามหลกับญัชีและภาษีอากร 

หลกัการบัญชี หลกัการทางภาษีอากร 

1. ลกัษณะของรายการ 

หน้ีสูญ  หมายถึงลูกหน้ีท่ีได้

ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บ

ชาํระหน้ีและไดต้ดัจาํหน่ายออกจากบญัชี  

 

ลกัษณะของรายการ 

1)  ตอ้งเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการ                                                                 

     หรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ หรือ     

     หน้ีท่ีไดร้วมเป็นเงินไดใ้นการคาํนวณ 

     กาํไรสุทธิ   ทั้งน้ีไม่รวมถึงหน้ีท่ีผูเ้ป็น  

     หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน  

     ผูจ้ดัการเป็นลูกหน้ีไม่วา่หน้ีนั้นจะ 

     เกิดข้ึนก่อนหรือในขณะท่ีผูน้ั้นเป็น 

     กรรมการหรือในขณะท่ีผูน้ั้นเป็น 

     กรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

2)  ตอ้งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ขาดอายคุวามและ 

     มีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถ        

     ฟ้องร้องลูกหน้ีได ้

2. รายจ่ายจากการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

     เม่ือมีการทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีจนถึง

ท่ีสุดแลว้ กิจการไม่ไดรั้บชาํระ 

รายจ่ายจากการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

       ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.

2534) 

 

 

ตารางที ่2 วธีิการดาํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญแยกตามจาํนวนหน้ี 

จาํนวน

หน้ี 

วธีิการติดตามทวงถาม การฟ้องร้องในคดีแพง่ การฟ้องร้องในคดีลม้ละลาย 

ลูกหน้ีมี 

จาํนวน 

ไม่เกิน 

100,000 

บาท 

ติดตามทวงถามให้

ชาํระหน้ีตามสมควร

แก่กรณี โดยมีหลกัฐาน

การติดตามทวงถาม

อยา่งชดัแจง้และไม่ได้

ไม่ตอ้งดาํเนินการฟ้องร้องคดีเม่ือมีหลกัฐานการติดตามทวง

ถามใหช้าํระหน้ีตามสมควรแก่กรณีแลว้ แต่ไม่ไดรั้บชาํระ

หน้ีและหากมีการฟ้องลูกหน้ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบั

หน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 



339 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

 

 

ลูกหน้ีมี 

จาํนวน

ไม่เกิน  

500,000 

บาท 

รับชาํระหน้ี โดย

ปรากฏวา่ 

     (1) ลูกหน้ีถึงแก่

ความตาย สาบสูญ 

หรือมีหลกัฐานวา่หาย

สาบสูญไป และไม่มี

ทรัพยสิ์นใดๆ จะชาํระ

หน้ีได ้

    (2) ลูกหน้ีเลิกกิจการ 

และมีหน้ีของเจา้หน้ี

รายอ่ืนมีบุริมสิทธิ

เหนือทรัพยสิ์นทั้งหมด

ของลูกหน้ีอยูใ่นลาํดบั

ก่อนเป็นจาํนวน

มากกวา่ทรัพยสิ์นของ

ลูกหน้ี 

 

 กรณีท่ีเจา้หน้ีไดย้ืน่ฟ้อง

ลูกหน้ีในคดีแพง่ หรือ

เจา้หน้ีไดย้ืน่คาํเฉล่ียหน้ี 

ในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ี

รายอ่ืนฟ้องในคดีแพง่

และศาลไดมี้คาํสัง่รับ

ฟ้องแลว้ 

เม่ือเจา้หน้ีไดฟ้้องลูกหน้ีเป็นคดี

ลม้ละลายหรือเจา้หน้ีไดย้ืน่คาํ

ขอรับชาํระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ี

ถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดี

ลม้ละลาย และศาลไดมี้คาํสัง่

รับคาํฟ้องนั้นแลว้  

หุน้ส่วนผูจ้ดัการของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูเ้ป็น

เจา้หน้ีตอ้งมีคาํสัง่อนุมติัใหจ้าํหน่ายเป็นหน้ีสูญจาก

บญัชีลูกหน้ีภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

 

 

ลูกหน้ีมี

จาํนวน

เกิน 

500,000 

บาท 

เจา้หน้ีไดด้าํเนินการฟ้อง

ลูกหน้ีในคดีแพง่หรือได้

ยืน่คาํขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ี

ลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืน

ฟ้องในคดีแพง่ และไดมี้

คาํบงัคบัหรือคาํสัง่ของ 

ศาลแลว้แต่ลูกหน้ีไม่มี

ทรัพยสิ์นใด ๆ จะชาํระ

หน้ีได ้ 

                         

 

เจา้หน้ีไดด้าํเนินการฟ้องลูกหน้ี

ในคดีลม้ละลายหรือไดย้ืน่คาํ

ขอรับชาํระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ี 

ถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดี

ลม้ละลาย และไดมี้การ

ประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีโดยศาล

มีคาํสัง่เห็นชอบดว้ยกบัการ

ประนอมหน้ีนั้น หรือลูกหน้ีถูก

ศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล

ลม้ละลายและไดมี้การแบ่ง

ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

คร้ังแรกแลว้ 

 1.3) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความแตกต่างในการจําหน่ายหนีสู้ญระหว่าง

มาตรฐานการบัญชีกบักฎหมายภาษีอากร 

ปัญหาความแตกต่างจากการจาํหน่ายหน้ีสูญ ส่งผลกระทบต่อเจา้หนา้ท่ีบญัชี 

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เจา้หน้าท่ีสรรพากร ในด้านต่างๆและเจ้าหน้าท่ี

บญัชี ร้อยละ 57.14 ไม่เห็นด้วยกบัการบวกกลบัหน้ีสูญท่ีเป็นรายจ่ายทางบญัชีเป็น

รายไดต้ามกฎหมายภาษีอากร เน่ืองจากส่งผลกระทบหลายดา้น  
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ดา้นการปฏิบติั  เม่ือกิจการไม่สามารถตดัจาํหน่ายหน้ีสูญตามหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายภาษีอากรได ้กิจการตอ้งบวกกลบัรายจ่ายไปเป็นรายไดใ้นการยื่นแบบแสดง

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(ภ.ง.ด.50) ส่งผลให้กาํไรสุทธิทางภาษีจะมากกวา่ทางบญัชี และ

กรณีกิจการสามารถตดัจาํหน่ายหน้ีสูญไดต้ามหลกัเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร ตอ้งเร่ง

ดาํเนินการให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการอนุมติัภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ย

ของรอบระยะเวลาบญัชี เพราะมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการ

คาํนวณในการยื่นแบบภาษีอากรได ้ ส่วนเจา้หน้าท่ีสรรพากรตอ้งกาํกบัดูแลการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีอากรของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการบันทึกบัญชี

รายจ่ายหน้ีสูญท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑภ์าษีอากร แลว้ทาํใหก้าํไรสุทธิลดลงส่ง 

ผลต่อภาษีท่ีชาํระก็ลดลงตามไปดว้ย 

  ดา้นงบการเงิน งบการเงินจะไม่สะทอ้นฐานะทางการเงินของกิจการใกลเ้คียง

ความเป็นจริงมากท่ีสุด ทาํให้เกิดความสับสนต่อผูใ้ชง้บการเงิน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกั

ลงทุน และบุคคลภายนอก  

 ดา้นวธีิการพิจารณา ในการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญกิจการพิจารณาจากลูกหน้ีทนัที

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่กิจการจะไม่ไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ี เจา้หนา้ท่ีสรรพากรพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) ท่ี

ออกตามความในมาตรา65 ทว ิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร   

 ด้านค่าใช้จ่าย 1)เจ้าหน้าท่ีบัญชีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนกรณีมีการถูกเรียก

ตรวจสอบ 2) กรณีมีการถูกเรียกตรวจสอบ บริษทัมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการตอ้งยื่น

แบบแสดงรายการเพื่อชาํระภาษีและเงินเพิ่ม 3) หน้ีท่ีกิจการเรียกเก็บไม่ได ้ทาํให้

กิจการตอ้งเสียผลประโยชน์ เน่ืองจากทางบญัชีได้บนัทึกตน้ทุนและได้บนัทึกรับรู้

รายไดน้าํส่งภาษีอากรไวแ้ลว้ แต่ไม่สามารถตดัจาํหน่ายหน้ีสูญเป็นค่าใชจ่้ายได ้และ

ถ้าจาํนวนหน้ีมีมากตอ้งมีการฟ้องร้องคดีกว่าศาล จะตดัสินจนถึงท่ีสุด อาจต้องมี

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีจาํนวนมาก 

 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีผลกระทบหลายด้าน ในการจาํหน่ายหน้ีสูญ

เจ้าหน้าท่ีบัญชีก็ต้องศึกษาวิธีการ และเง่ือนไข และถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

หลกัเกณฑท์างภาษีอากร เพื่อมิใหมี้ผลกระทบต่อตนเองและกิจการ 
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 1.4) การดําเนินการและแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกดิขึน้จากความแตกต่างใน

การจําหน่ายหนีสู้ญ 

ในการจาํหน่ายหน้ีสูญบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควรปฏิบติัให้ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายภาษีอากร เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ประเด็นคือถ้ามีการตดั

จาํหน่ายหน้ีสูญในทางบญัชี และตรวจสอบแลว้พบว่าปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข วิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ.2534) ควรบวกกลบั

รายจ่ายหน้ีสูญไปเป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิในยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลเพื่อป้องกนัการถูกเรียกเก็บภาษียอ้นหลงั และเจา้หน้าท่ีสรรพากรตอ้ง

คอยกาํกบัดูแลกิจการท่ีอยู่ในการกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัการตดัจาํหน่าย

หน้ีสูญท่ีไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายภาษีอากร และป้องกนัผูเ้สียภาษีหลีกเล่ียงการ

เสียภาษีอากร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวจัิยไปใช้ 

การจาํหน่ายหน้ีสูญตามมาตรฐานการบญัชีมีความแตกต่างจากหลกัเกณฑ์

ทางภาษีอากรทั้งลกัษณะแห่งหน้ี  ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

เจ้าหน้าท่ีบญัชี บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเจ้าหน้าท่ีสรรพากร ดังนั้น

เจา้หนา้ท่ีบญัชีของบริษทัหรือนิติบุคคลควรมีการศึกษาขอ้หารือ และคาํพิพากษาของ

ศาลในกรณีต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษี

อากร และกรมสรรพากรควรมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่เจา้หน้าท่ีกรมสรรพากร

เพื่อจะไดใ้หค้าํปรึกษาและแนะนาํแก่ผูเ้สียภาษีอากรต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

  2.1  ผูว้ิจยัควรมีการศึกษาเพิ่มเติมสําหรับการคน้ควา้ขอ้มูล ทบทวน

ตาํรา หนงัสือท่ีหลากหลายมากข้ึน  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน ครบถว้น  

  2.2  ควรมีการเก็บขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีบญัชีท่ีทาํบญัชีในประเภท

ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัเพิ่มข้ึน สําหรับเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลูกคา้ วิธีการควบคุม

และติดตามหน้ี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ท่ีดําเนินธุรกิจ และควรมีการเก็บข้อมูล
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