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เพ่ิมวงเงินและปรบัเปล่ียนหลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  

กฎกระทรวง (ฉบบัที ่374) พ  .ศ . 2564 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564 

เพื่อกําหนดการเพิม่วงเงนิและปรบัเปลี่ยนหลกัเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญจาก

บญัชีลูกหน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั สําหรบัการ

จําหน่ายหน้ีสูญในรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

เป็นตน้ไป เช่น 

1. ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารจําหน่ายหน้ีสูญในขอ้ 4 ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 

186 โดยเพิม่เพิม่วงเงนิจากเดมิกําหนดใหห้น้ีทีจ่ะจําหน่ายของลูกหน้ีแต่

ละรายมจีํานวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป เป็นมจีํานวนเกิน 2,000,000 

บาทขึ้นไป และกําหนดให้ต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

เช่น  

1.1 ตดิตามทวงถามให้ชําระหน้ีตามสมควร โดยมหีลกัฐานการติดตาม

ทวงถามอย่างชดัแจง้ แต่ไม่ไดร้บัชาํระหน้ี 

1.2 ฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่ง โดยมีหมายบังคับคดีของศาลแล้วและมี

รายงานการบังคับคดีครัง้แรกของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่ามีการ

บงัคบัคดแีลว้ แต่ลูกหน้ีไม่มทีรพัยส์นิใดจะชาํระหน้ีได ้

1.3 ฟ้องลูกหน้ีในคดลีม้ละลาย โดยมกีารประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีและศาลมี

คําสัง่ เห็นชอบด้วยกับการประนอมหน้ีนั ้น หรือลูกหน้ีถูกศาล
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พพิากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและมกีารแบ่งทรพัย์สนิของลูกหน้ี

ครัง้แรกหรอืศาลมคีาํสัง่ปิดคดแีลว้ 

1.4 กรณีการดําเนินการฟ้องลูกหน้ีที่ได้กระทําในต่างประเทศตาม 1.2 

หรอื 1.3  ต้องมเีอกสารหลกัฐานแห่งการดําเนินการทีผู่ม้อีํานาจตาม

กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ  ออกให ้ และหลกัฐานดงักล่าวตอ้งไดร้บั

การรับรองคําแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  ตาม

ระเบยีบของกระทรวงการต่างประเทศว่าดว้ยการรบัรองเอกสาร 

2. ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารจําหน่ายหน้ีสูญในขอ้ 5 ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 

186 โดยเพิม่วงเงนิสําหรบัจากเดมิกําหนดใหห้น้ีทีจ่ะจําหน่ายของลูกหน้ี

แต่ละรายมจีํานวนไม่เกนิ 500,000 บาท เป็นมจีํานวนไม่เกนิ 2,000,000 

บาท และกําหนดใหต้อ้งดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น  

2.1 ตดิตามทวงถามให้ชําระหน้ีตามสมควร โดยมหีลกัฐานการติดตาม

ทวงถามอย่างชดัแจง้ แต่ไม่ไดร้บัชําระหน้ี ฟ้องลูกหน้ีในคดแีพ่งและ

ศาลมคีาํสัง่รบัคาํฟ้องนัน้ 

2.2 ฟ้องลูกหน้ีในคดแีพง่และศาลมคีาํสัง่รบัฟ้องแลว้  

2.3 ฟ้องลูกหน้ีในคดลีม้ละลายและศาลมคีาํสัง่รบัคาํฟ้องนัน้แลว้ 

2.4 กรณีการดําเนินการฟ้องลูกหน้ีที่ได้กระทําในต่างประเทศตาม 2.2 

หรอื 2.3 ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานตามขอ้ 1.4 

3. ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารจําหน่ายหน้ีสูญในขอ้ 6 ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 

186 โดยเพิม่วงเงนิจากเดมิกําหนดให้หน้ีที่จะจําหน่ายของลูกหน้ีแต่ละ

รายมจีํานวนไม่เกนิ 100,000 บาท เป็นมจีํานวนไม่เกนิ 200,000 บาท 

และกําหนดให้การจําหน่ายหน้ีสูญที่มจีํานวนไม่เกิน 200,000 บาท ไม่

ต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 1 และขอ้ 2 ถ้าปรากฎว่ามหีลกัฐาน

การติดตามทวงถามตามสมควรแล้ว แต่ไม่ได้รบัชําระหน้ี และหากจะ

ฟ้องลูกหน้ีตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหน้ีทีจ่ะไดร้บัชําระ 

ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิม ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

เมื่ อ วันที่  14 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศ

กระทรวงการคลงั (ฉบบัที่ 5) ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและ

การชําระภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 และ 

ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36) เฉพาะแบบที่ยื่นผ่าน

ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. การยื่นแบบและชําระภาษีในเดือนกรกฎาคม 2564 จากกําหนดเดิมที่

ต้องยื่นภายในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 

ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 54) หรอื 23 กรกฎาคม 2564 (ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 

36) ขยายออกไปเป็นภายในวนัที ่30 กรกฎาคม 2564 

2. การยื่นแบบและชําระภาษใีนเดอืนสงิหาคม 2564 จากกําหนดเดมิทีต่้อง

ยื่นภายในวนัที่ 15 สงิหาคม 2564 (ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 



53 และ ภ.ง.ด. 54) หรือ 23 สิงหาคม 2564 (ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36) 

ขยายออกไปเป็นภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2564 
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