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มาตรการภาษีเพือบรรเทาผลกระทบจากไวรสั COVID-19 
รฐับาลไดม้มีาตรการขยายระยะเวลาในการยื�นแบบภาษแีละมาตรการทางภาษตี่าง ๆ เพื�อบรรเทาผลกระทบจากไวรสั COVID-19 ดงันี, 
 

 การยืนรายการและชาํระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
ประกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 31 มนีาคม 2563 ไดอ้อกมาเพื�อขยายกาํหนดเวลายื�นแบบแสดงรายการและชาํระภาษตีาม
แบบ ภงด. 90 ภงด. 91 และ ภงด. 95 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประจาํปี 2562 ที�ตอ้งยื�นรายการและชาํระภาษภีายในวนัที� 31 
มนีาคม 2563 หรอื ภายในวนัที� 8 เมษายน 2563 (สาํหรบัการยื�นรายการและชาํระภาษผีา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต) ออกไป
เป็นภายในวนัที� 31 สงิหาคม 2563 ทั ,งนี,ผูเ้สยีภาษยีงัสามารถขอผ่อนชาํระภาษไีดส้ามงวด โดยไม่มเีงนิเพิ�ม 
ประกาศกระทรวงการคลงั ฉบบัลงวนัที� 31 มนีาคม 2563 ไดอ้อกมาเพื�อแทนที� ประกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์
2563 ซึ�งขยายกาํหนดระยะเวลาการยื�นแบบแสดงรายการและชาํระภาษขีองบุคคลธรรมดาออกไปเป็นวนัที� 30 มถิุนายน 2563 
 

 การยืนรายการและชาํระภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ประกาศกระทรวงการคลงั ฉบบัที� 2 ลงวนัที� 31 มนีาคม 2563 ไดอ้อกมาเพื�อขยายกาํหนดเวลายื�นแบบแสดงรายการและชาํระ
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลประจาํปี ตามแบบ ภงด.50 และแบบรายงานประจาํปีสาํหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลที�มคีวามสมัพนัธ์
กนั (Disclosure Form) ของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล สาํหรบัการยื�นรายการและชําระภาษทีี�ถงึกาํหนดภายในเดอืน
เมษายน 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวนัที� 31 สงิหาคม 2563 แบบแสดงรายการและชาํระภาษเีงนิไดนิ้ติ
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บุคคลประจาํปี ตามแบบ ภงด.50 ซึ�งถงึกาํหนดยื�นระหวา่งวนัที� 24 สงิหาคม 2563 และ วนัที� 31 สงิหาคม 2563 ยงัคงไดร้บัการ
ขยายระยะเวลายื�น 8 วนั สาํหรบัการยื�นรายการและชาํระภาษผีา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 
อกีทั ,งยงัขยายกาํหนดเวลายื�นรายการและชาํระภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ตามแบบ ภงด. 51 ของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 
สาํหรบัการยื�นรายการและชาํระภาษทีี�ถงึกาํหนดภายในเดอืนเมษายน 2563 ถงึเดอืนกนัยายน 2563 ออกไปเป็นภายในวนัที� 30 
กนัยายน 2563 แบบแสดงรายการและชาํระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ตามแบบ ภงด.51 ซึ�งถงึกาํหนดยื�นระหวา่งวนัที� 23 กนัยายน 
2563 และ วนัที� 30 กนัยายน 2563 ยงัคงไดร้บัการขยายระยะเวลายื�น 8 วนั สาํหรบัการยื�นรายการและชาํระภาษผีา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 
การขยายระยะเวลาในการยื�นรายการและชาํระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลประจาํปี การยื�นแบบรายงานประจาํปีสาํหรบับรษิทัหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิตบิุคคลที�มี�ความสมัพนัธ์กนั (Disclosure Form) และ การยื�นแบบแสดงรายการและชาํระภาษสีาํหรบัเงนิไดนิ้ตบุิคคลครึ�ง
ปีนั ,น ไม่รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึ�งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
 

 การยืนรายการ การนําส่งและชาํระภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ภาษีธรุกิจเฉพาะภาษีมลูค่าเพิม และอากรแสตมป์ 
ประกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 3 เมษายน 2563  ไดอ้อกมาเพื�อขยายกาํหนดเวลายื�นรายการ การนําสง่ภาษแีละชาํระภาษ ี
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการโดยทั �วไป ดงันี, 
- ขยายเวลาสาํหรบัการยื�นรายการและชาํระภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่ายตามแบบ ภงด. 1 ภงด. 2 ภงด. 3 ภงด. 53 ภงด. 54 สาํหรบั

เดอืนมนีาคมและเดอืนเมษายน 2563 ที�ตอ้งยื�นและชาํระภาษภีายในวนัที� 7 เมษายน 2563 และ วนัที� 7 พฤษภาคม 2563 
หรอื วนัที� 15 เมษายน 2563 และ วนัที� 15 พฤษภาคม 2563 (สาํหรบัการยื�นผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต) ซึ�งขยายออกไป
ถงึวนัที� 15 พฤษภาคม 2563 

- ขยายเวลาสาํหรบัการยื�นรายการและชาํระภาษมีลูคา่เพิ�มตามแบบ ภพ. 36 สาํหรบัเดอืนมนีาคมและเมษายน 2563 ที�ตอ้งยื�น
และชาํระภาษภีายในวนัที� 7 เมษายน 2563 และ วนัที� 7 พฤษภาคม 2563 หรอื วนัที� 15 เมษายน 2563 และ วนัที� 15 
พฤษภาคม 2563 (สาํหรบัการยื�นผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต)  ซึ�งขยายออกไปถงึวนัที� 15 พฤษภาคม 2563 

- ขยายเวลาสาํหรบัการยื�นรายการและชาํระภาษมีลูคา่เพิ�มตามแบบ ภพ.30 และภาษธีรุกจิเฉพาะตามแบบ ภธ.40 สาํหรบั
เดอืนมนีาคมและเมษายน 2563 ที�ตอ้งยื�นและชาํระภาษภีายในวนัที� 15 เมษายน 2563 และ วนัที� 15 พฤษภาคม 2563 หรอื 
วนัที� 23 เมษายน 2563 และ วนัที� 23 พฤษภาคม 2563 (สาํหรบัการยื�นผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต)  ซึ�งขยายออกไปถงึ
วนัที� 23 พฤษภาคม 2563  แต่ไม่รวมถงึกรณีขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทางคา้หรอืหากาํไรที�กาํนหดใหช้าํระภาษใีนขณะที�จด
ทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 

- ขยายเวลาสาํหรบัการยื�นรายการและชาํระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิตามแบบ อส. 4 อส. 4ก และ อส.4ข สาํหรบักรณทีี�ตอ้งยื�น
และชาํระตั ,งแต่วนัที� 1 เมษายน 2563 ถงึ วนัที� 15 พฤษภาคม 2563 ซึ�งขยายออกไปเป็นภายในวนัที� 15 พฤษภาคม 2563  

 
 การยืนรายงานตามกฎหมาย e-payment 

ประกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 2 เมษายน 2563  ไดข้ยายเวลาการยื�นรายงานสาํหรบัสถาบนัการเงนิที�มหีน้าที�ย ื�นรายงาน
ขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลที�มธีรุกรรมลกัษณะเฉพาะ ที�จะตอ้งยื�นภายในวนัที� 31 มนีาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวนัที� 30 มถินุายน 
2563 ธุรกรรมลกัษณะเฉพาะ หมายถงึ ธุรกรรมที�มกีารฝากหรอืรบัโอนเงนิทุกบญัชรีวมกนั (1) ตั ,งแต่ 3,000 ครั ,งขึ,นไป หรอื (2) 
ตั ,งแต่ 400 ครั ,งและมยีอดเงนิรวมกนัตั ,งแต่ 2 ลา้นบาทขึ,นไป 
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 ลดอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย 
กฎกระทรวง ฉบบัที� 361 ลงวนัที� 27 มนีาคม 2563 ไดล้ดอตัราภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่ายสาํหรบัการจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิ
ดงัต่อไปนี, 
- การจ่ายเงนิไดเ้นื�องจากการรบัทํางานใหต้ามมาตรา 40(2) และ เงนิไดจ้ากคา่แหง่กู๊ดวลิล ์ ค่าแหง่ลขิสทิธิ Z หรอืสทิธอิยา่งอื�น

ตามมาตรา 40(3) ใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล 
- การจ่ายเงนิไดจ้ากวชิาชพีอสิระตามมาตรา 40(6) และ เงนิไดจ้ากการรบัเหมาที�ผูร้บัเหมาตอ้งลงทุนดว้ยดว้ยการจดัหา

สมัภาระในสว่นสาํคญันอกจากเครื�องมอืตามมาตรา 40(7) ใหแ้ก่ผูเ้สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  
- การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(8) เฉพาะที�เป็นเงนิไดจ้ากการจา้งทาํของ การจ่ายรางวลั สว่นลด หรอืประโยชน์ใด 

ๆ เนื�องจากการสง่เสรมิการขายและการใหบ้รษิทั นอกเหนือจากการจา่ยคา่แสดงใหน้ักแสดง คา่โฆษณา คา่เบี,ยประกนัวนิาศ
ภยั ค่าขนสง่ ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ (3) (15) (16) (17) ของกฎกระทรวง ฉบบัที� 144 ซึ�งไม่รวมถงึการจา่ยคา่บรกิารของ
โรงแรม คา่บรกิารของภตัตาคาร และคา่เบี,ยประกนัชวีติ ใหแ้ก่ผูม้หีน้าที�เสยีภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคล  

กฎกระทรวงฉบบัดงักลา่วไดล้ดอตัราภาษเีงนิได ้หกั ณ ที�จ่าย ดงัต่อไปนี, 
- การจ่ายเงนิไดต้ั ,งแต่วนัที� 1 เมษายน 2563 ถงึวนัที� 30 กนัยายน 2563 อตัราหกัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย ลดจาก 3% เหลอื 

1.5% สาํหรบัการยื�นแบบปกต ิและ การยื�นผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   
- การจ่ายเงนิไดต้ั ,งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 อตัราหกัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย ลดจาก 3% เหลอื 2 

% ทั ,งนี,เฉพาะกรณีการนําสง่ภาษตีามวธินํีาสง่ที�ไดก้าํหนดตามมาตรา 3 ปัณรส แหง่ประมวลรษัฎากร (e-Withholding Tax 
System) เท่านั ,น   
 
การลดอตัราภาษตีามกฎกระทรวงฉบบันี,ไม่รวมถงึการจา่ยเงนิไดใ้หม้ลูนิธหิรอืสมาคมที�ประกอบกจิการซึ�งมรีายไดแ้ละมูลนิธิ
หรอืสมาคมที�รฐัมนตรกีระทรวงการคลงัประกาศกาํหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แหง่ประมวลรษัฎากร 

 
 มาตรการทางภาษีอืน ๆ  

นอกจากนี, คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัมิาตรการภาษเีมื�อวนัที� 10 มนีาคม 2563 และ วนัที� 24 มนีาคม 2563 เพื�อบรรเทาผลกระทบ
จากไวรสั COVID-19 ดงันี, 
- ใหบุ้คคลธรรมดา บรษิทั หรอื หา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล ที�บรจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิใหร้าชการเพื�อสนับสนุนการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคตดิต่อเชื,อไวรสั COVID-19 สามารถนําเงนิบรจิาคไปหกัเป็นคา่ลดหย่อนหรอืคา่ใชจ้่ายในการคาํนวณภาษไีด้
แต่ตอ้งไม่เกนิอตัราที�กาํหนด 

- ยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิ�มสาํหรบัผูป้ระกอบการจดทะเบยีนที�บรจิาคเพื�อสนบัสนุนการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื,อไวรสั 
COVID-19 

- เพิ�มวงเงนิหกัลดหย่อนคา่เบี,ยประกนัสขุภาพจากเดมิตามที�จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท เป็นไม่เกนิ 25,000 บาท และเมื�อ
รวมกบัการหกัลดหยอ่นคา่เบี,ยประกนัชวีติและเงนิฝากประเภทสงเคราะหช์วีติแลว้ตอ้งไม่เกนิ 100,000 บาท ทั ,งนี, ตั ,งแต่ปี
ภาษ ี2563 เป็นตน้ไป  

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัคา่ตอบแทนในการเสี�ยงภยัของบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ โดยยกเวน้
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิที�ไดร้บัในปีภาษ ี2563  
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มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัเงินสนับสนุนเพือส่งเสริมการท่องเทียว 
กฎกระทรวง ฉบบัที� 358 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2563 เพื�อยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิสนับสนุนและเงนิชดเชย
ที�ไดร้บัอนัเนื�องมาจากการซื,อสนิคา้หรอืรบับรกิารจากผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารผา่นระบบการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยภาครฐัตาม
มาตรการสง่เสรมิการท่องเที�ยวภายในประเทศ  
 
 
มาตรการยกเว้นภาษีสาํหรบัการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม 
กฎกระทรวง ฉบบัที� 357 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2563 เพื�อยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื�อ
การเลี,ยงชพี และกองทุนรวมเพื�อการออม โดยสรปุไดด้งันี, 

 ยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที�จดัตั ,งขึ,นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ แต่
ไมร่วมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที�ไดร้บัเนื�องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาว สาํหรบัหน่วยลงทุนที�
ไดซ้ื,อมาก่อนวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรอืกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชพี หรอืกองทุนรวมเพื�อการออม ที�จดัตั ,งขึ,นตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 เพิ�มการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัการซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชพี (RMF) ซึ�งไดจ้า่ยตั ,งแต่วนัที� 1 มกราคม 
2563 เดมิใหย้กเวน้ไดไ้ม่เกนิ 15% ของเงนิไดพ้งึประเมนิแต่ไมเ่กนิ 500,000 บาท เพิ�มเป็นยกเวน้ไม่เกนิ 30% ของเงนิไดพ้งึ
ประเมนิแต่ไม่เกนิ 500,000 บาท สาํหรบัปีภาษนัี ,น ผูเ้สยีภาษจีะตอ้งถอืหน่วยลงทุนไม่น้อยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัที�ซื,อหน่วยลงทุน
และไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั ,นเมื�อผูม้เีงนิไดม้อีายไุม่ตาํกว่าหา้สบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

 ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัการซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการออม (SSF) ซึ�งไดจ่้ายระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 
2563 ถงึ วนัที� 31 ธนัวาคม 2567 ไม่เกนิ 30% ของเงนิไดพ้งึประเมนิแต่ไม่เกนิ 200,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีั ,น โดยผูม้เีงนิได้
ตอ้งถอืกองทนุไม่น้อยกว่า 10 ปีนบัแต่วนัที�ซื,อหน่วยลงทนุ เวน้แต่กรณทุีพพลภาพหรอืตาย  

 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที� 369 ลงวนัที� 13 มนีาคม 2563 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการยกเวน้ภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัการซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการออมระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2563 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2567 สรปุ
ไดด้งันี, 

 กรณผีูม้เีงนิไดซ้ื,อหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 กองทุน ผูม้เีงนิไดจ้ะไดร้บัยกเวน้ภาษตีามเงนิไดท้ี�ซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนทั ,งหมดไม่
เกนิ 30% ของเงนิไดพ้งึประเมนิ สาํหรบัสว่นที�ไม่เกนิ 200,000 บาทในปีภาษนัี ,น เงนิไดท้ี�ไดร้บัยกเวน้เมื�อรวมกบัเงนิสะสม
กองทุนสาํรองเลี,ยงชพี เงนิสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการหรอื เงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายวา่
ดว้ยโรงเรยีนเอกชน เบี,ยประกนัภยัสาํหรบัการประกนัชวีติแบบบาํนาญ และ กองทนุการออมแหง่ชาต ิ ตอ้งไม่เกนิ 500,000 
บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

 กรณผีูม้เีงนิไดใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษสีาํหรบัการซื,อหน่วยลงทุนไปแลว้ ต่อมาปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไขที�กาํหนด
ตามประกาศฉบบันี, ผูม้เีงนิไดห้มดสทิธทิี�จะไดร้บัยกเวน้ภาษแีละ ผูม้เีงนิไดต้อ้งเสยีภาษเีงนิไดเ้พิ�มเตมิสาํหรบัปีภาษทีี�ไดนํ้า
เงนิคา่ซื,อหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงนิไดเ้พื�อยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าแลว้ที�อยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปีนับตั ,งแต่วนัที�ไดย้ื�น
แบบแสดงรายการภาษเีงนิไดข้องปีภาษนีั ,น ๆ และชาํระเงนิเพิ�ม 

 การไดร้บัยกเวน้ภาษ ีจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการออมจากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
รวม 

 ในกรณทีี�ผูม้เีงนิไดม้กีารโอนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื�อการออมจากกองทุนหนึ�งไปอกีกองทุนหนึ�ง กองทุนรวมที�ไดร้บั
คาํส ั �งโอนจากผูม้เีงนิไดจ้ะตอ้งจดัทาํหนงัสอืเพื�อสง่มอบใหก้องทุนรวมที�รบัโอน  ผูม้เีงนิไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนภายใน 5 วนัทาํ
การนบัตั ,งแต่วนัที�กองทุนรวมที�ไดร้บัคาํสั �งโอนจากผูม้เีงนิได ้ จงึจะถอืวา่ระยะเวลาในการถอืหน่วยลงทุนในกรณีดงักลา่วมี
ระยะเวลาต่อเนื�องกนั และหนงัสอืดงักลา่วตอ้งเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื�อใหพ้นักงานประเมนิสามารถตรวจสอบได ้
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การจาํหน่ายหนี>สญูตามกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
คณะรฐัมนตร ีไดอ้นุมตัริา่งกฎกระทรวงสาํหรบัการจาํหน่ายนี,สญูตาม พรบ. ภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม เมื�อวนัที� 17 มนีาคม 2563 โดยสรปุได้
ดงันี, 

 หนี,สญูที�จะจาํหน่ายจากบญัชลีกูหนี,ไดต้อ้งเป็นหนี,ดงัต่อไปนี, 
- หนี,สญูซึ�งเกดิจากการประกอบกจิการปิโตรเลยีมแต่ไม่รวมถงึหนี,ที�ผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการเป็นลกูหนี,  
- ตอ้งเป็นหนี,ที�ยงัไม่ขาดอายคุวาม 

 การจําหน่ายหนี,สูญจากบญัชลีูกหนี,ในกรณีหนี,ของลูกหนี,แต่ละรายมจีํานวนเกนิ 2,000,000 บาทขึ,นไป ต้องมกีารดําเนินการ
ดงัต่อไปนี,ก่อนมกีารจาํหน่ายหนี,สญู 
- ตดิตามทวงถามใหช้ําระหนี,แต่ไม่ไดร้บัชําระหนี, โดยปรากฏลูกหนี,ถงึแก่ความตาย หรอื ลูกหนี,เลกิกจิการ และมหีนี,ของ

เจา้หนี,รายอื�นมบีุรมิสทิธเิหนือทรพัยส์นิทั ,งหมดของลกูหนี,อยูใ่นลาํดบัก่อนเป็นจาํนวนมากกว่าทรพัยส์นิของลกูหนี, 
- ฟ้องลกูหนี,ในคดแีพ่งและมรีายงานการบงัคบัคดคีร ั ,งแรกของเจา้พนักงานบงัคบัคด ีแต่ลกูหนี,ไม่มทีรพัยส์นิใด ๆ จะชาํระหนี,

ได ้
- ฟ้องลกูหนี,ในคดลีม้ละลายและไดม้กีารแบ่งทรพัยส์นิของลกูหนี,คร ั ,งแรกหรอืศาลไดม้คีาํส ั �งปิดคดแีลว้   

 การจําหน่ายหนี,สูญจากบัญชีลูกหนี, ในกรณีหนี,ของลูกหนี,แต่ละรายมีจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องมีการดําเนินการ
ดงัต่อไปนี,ก่อนมกีารจาํหน่ายหนี,สญู  
- ตดิตามทวงถามใหช้าํระหนี,และไม่ไดร้บัชาํระหนี, 
- ฟ้องลกูหนี,ในคดแีพง่และศาลไดม้คีาํสั �งรบัคาํฟ้อง  
- ฟ้องลกูหนี,ในคดลีม้ละลายและศาลไดม้คีาํสั �งรบัคาํขอนั ,นแลว้   

 หนี,ของลูกหนี,รายใดที�ไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไวใ้นร่างกฎกระทรวงฉบบันี,ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ใหจ้ําหน่าย
เป็นหนี,สญู และใหถ้อืเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชนีั ,น เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี,จะไม่ถอืใหเ้ป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี
นั ,น 
- กรณมีกีารฟ้องลกูหนี,ในคดแีพง่หรอืคดลีม้ละลาย ใหถ้อืเป็นรายจา่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีี�ศาลไดม้คีาํสั �งรบัคาํฟ้องคาํขอ

เฉลี�ยหนี,  
- กรณมีกีารปลดหนี, หรอืประนอมหนี,ตามแผนฟื,นฟูกจิการของลกูหนี, ใหถ้อืเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีี�ศาลไดม้คีาํส ั �ง

เหน็ชอบแผนฟื,นฟูกจิการของลกูหนี, แลว้แต่กรณี 



Tax & Legal Services Newsletter April 2020 

06 

 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities 

(collectively, the “Deloitte organisation”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally 

separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and 

related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see 

www.deloitte.com/about to learn more. 

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax & legal and related services. Our global 

network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories (collectively, the “Deloitte organisation”) serves four out of 

five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com. 

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their 

related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including 

Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Shanghai, Singapore, Sydney, 

Taipei, Tokyo and YangonAbout Deloitte Thailand  

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities 

(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or 

taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte 

Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. 

© 2020 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. 

 

Anthony Visate Loh             

International Tax & Indirect Tax 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112 

Email: aloh@deloitte.com  

 

Chairak Trakhulmontri          

Transfer Pricing  

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40157 

Email: ctrakhulmontri@deloitte.com 

Darika Soponawat 

Business Tax (Japanese Services Group)  

& Tax Compliance 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40115 

Email: dsoponawat@deloitte.com 

Dr. Kancharat Thaidamri             

Transfer Pricing & Business Tax 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40118 

Email: kthaidamri@deloitte.com 

Korneeka Koonachoak             

Business Tax (Business 

Model Optimization) 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40122 

Email: kkoonachoak@deloitte.com 

 

Mark Kuratana             

Global Employer Services 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125 

Email: mkuratana@deloitte.com 

Mike Fiore  

Business Process Solution 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40126 

Email: mfiore@deloitte.com 

 

Stuart Simons             

Transfer Pricing & Customs Services 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40135 

Email: ssimons@deloitte.com 

 

Thirapa Glinsukon 

Business Tax & Tax Compliance 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40159 

Email: tglinsukon@deloitte.com 

 

Wanna Suteerapornchai             

Business Tax (M&A) & FSI 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40144 

Email: wsuteerapornchai@deloitte.com 


