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คํานํา 
 
  การจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 161) 
กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่ไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และมีเงินไดพึงประเมิน ตาม
มาตรา 40(5)-(8) แหงประมวลรัษฎากร  จัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย กรมสรรพากรจึงได
จัดทําเอกสารเผยแพร “รายงานเงินสดรับ-จาย” เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs และผูสนใจทั่วไป ไดทราบถึง
วิธีปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับจัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในการ
เสียภาษีไดอยางถูกตอง  

  กรมสรรพากรหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเผยแพร “รายงานเงินสดรับ-จาย” จะเปนประโยชน          
แกผูประกอบการธุรกิจ SMEs และผูสนใจทั่วไปไดเปนอยางดี 
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ธันวาคม 2551 
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รายงานเงินสดรับ-จาย 
 

1. วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานเงนิสดรับ-จาย 
รายงานเงินสดรับ-จาย เปนรายงานที่อธิบดกีรมสรรพากรไดประกาศกําหนดใหผูมีหนาที่เสีย

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม มีหนาที่จัดทําบัญชี หรือ
รายงานแสดงรายไดและรายจายเปนประจาํวนั โดยไดกําหนดใหผูประกอบการเริม่จดัทํารายงานเงินสดรับ-จาย 
ตั้งแตวนัที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย เพื่อใหผูประกอบการทราบถึงรายได รายจาย 
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประกอบกิจการ สามารถใชขอมูลควบคุมบริหารงานภายในของกิจการ ใชเปน
หลักฐานประกอบการพิจารณายืน่ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดา 
 

2. ผูมีหนาท่ีจัดทํารายงานเงนิสดรับ-จาย 
ผูท่ีมีหนาท่ีจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย ตองเปนผูประกอบการที่มีลักษณะ  ดังนี ้ 

2.1 เปนผูมีหนาที่เสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา และมไิดเปนผูประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ซ่ึงไดแก  

(1) บุคคลธรรมดา 
(2) หางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล (รวมถึงวิสาหกจิชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548) 
(3) ผูถึงแกความตายระหวางปภาษ ี 
(4) กองมรดกที่ยังมิไดแบง  

2.2  เปนผูประกอบการตามขอ 2.1 และมีเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แหงประมวล 
รัษฎากร  

(1) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรษัฎากร เปนเงินหรือประโยชนอยางอื่นที่
ไดเนื่องจาก  
                 (ก) การใหเชาทรัพยสิน  
                 (ข) การผิดสัญญาเชาซ้ือทรัพยสิน 
                 (ค) การผิดสญัญาซื้อขายเงินผอนซ่ึงผูขายไดรับคืนทรพัยสินที่ซ้ือ ขายนั้น โดย ไมตองคืน 
เงินหรือ ประโยชนที่ไดรับไวแลว  
                 ในกรณ ี(ก) ถาเจาพนักงานประเมินมเีหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไป ไม
ถูกตองตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงนิไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้น
สมควรใหเชาไดตามปกต ิและใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้
จะอุทธรณการประเมินกไ็ด ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช
บังคับโดยอนโุลม  
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                 ในกรณ ี(ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวนัทําสัญญาจนถึงวันผิด
สัญญาทั้งส้ิน เปนเงินไดพึงประเมินของปทีม่ีการผิดสัญญานั้น  

(2) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(6) แหงประมวลรษัฎากร เปนเงินไดจากวิชาชพีอิสระ 
ไดแก วิชาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือ
วิชาชีพอิสระอื่น ซ่ึงจะไดมพีระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว  

(3) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(7) แหงประมวลรษัฎากร เปนเงินไดจากการรบัเหมาที่
ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ  

(4) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรษัฎากร เปนเงินไดจากการธรุกิจ การ
พาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือเงินไดอ่ืน ๆ ที่มิใชเงินไดพึงประเมินตามมาตรา40 (1) - 
(7) แหงประมวลรัษฎากร 

 
3. รูปแบบรายงานเงนิสดรับ-จาย 

รูปแบบรายงานเงินสดรับ-จาย ที่ผูประกอบการใชจัดทํา เพื่อแสดงรายไดและรายจายประจําวนั 
ตองมีรูปแบบลักษณะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ 161) เร่ือง กําหนดใหผูมี
หนาที่เสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา และมไิดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม จัดทําบญัชีหรือ
รายงานแสดงรายไดและรายจาย 

รูปแบบรายงานมีลักษณะ ดงันี้ 
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รายงานเงินสดรับ-จาย 
 

    ช่ือผูประกอบการ                                                 เลขประจําตัวประชาชน                                                       - - - - 

     ช่ือสถานประกอบการ                                          เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   
  

รายจาย (บาท) 

วัน/เดือน/ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) ซื้อสินคา คาใชจาย 

อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
         
         
         

 

     คําอธิบาย รายงานเงนิสดรับ-จาย 
 
 1. ชอง “วัน/เดือน/ป ใชบันทึกวันที่ เดือน และป พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและจายเงิน 
 2. ชอง “รายการ” ใชบันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และจายเงิน เชน ขายสินคา คาซื้อสินคา คาเชาบาน คาน้ํา  

    คาไฟ เงินเดือน เปนตน 
3. ชอง “รายรับ” ใชบันทึก “จํานวนเงิน” ที่ไดรับเขามาตามรายละเอียดในชองรายการ 
4. ชอง “รายจาย” เปนการซื้อสินคา ใชบันทึก “จาํนวนเงิน” ที่จายในการซื้อสินคาที่เกี่ยวของกับกิจการ 
5. ชอง “รายจาย” เปนคาใชจายอื่น ๆ ใชบันทึก “จํานวนเงิน” เปนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการ 
6. กรณีขายสินคาเปนเงินเชื่อ หรือซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ ใหบันทึกในวันที่ไดรับชําระหรือวันที่จายคาสินคานั้น  
   โดยอธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุ 
หมายเหตุ  รายงานเงินสดรับ-จาย นี้ หมายถึง บัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย 
 
 

- - - 

 



 -4-

4. วิธีการจัดทํารายงานเงนิสดรับ-จาย 
4.1 การจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย จะตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่อธิบดี

กรมสรรพากรประกาศกําหนด ซ่ึงผูประกอบการสามารถเพิ่มชองรายการใหเหมาะสมกับสภาพของกิจการได  
4.2 ตองจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย เปนภาษาไทย ถาทําเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ  
4.3 ตองลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จาย ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีรายไดหรือรายจาย 
4.4 รายการทีน่ํามาลงในรายงานเงนิสดรับ-จาย  

- ตองมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ฯลฯ  
- การลงรายการรายรับและรายจายใหลงเปนยอดรวมของแตละวนัทําการ โดยมีเอกสาร

ประกอบรายรบั และรายจายดังกลาว หรือสามารถลงรายการรายรับและรายจายโดยลงรายละเอียดรายการ 
ของรายรับ-รายจายทีเ่กิดขึน้ ก็สามารถทําไดเชนกนั  

- รายจายที่นํามาลงในรายงานเงินสดรับ-จาย ตองเปนรายจายทีเ่กีย่วของโดยตรงกับการ
ประกอบกิจการ  

- สําหรับภาษซ้ืีอที่เกิดจากรายจายนั้น สามารถนํามาลงเปนตนทุนของสินคาหรือคาใชจายได
ทั้งจํานวน เนื่องจากผูประกอบการไมไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่  

- หากมกีารขายสินคา/ใหบริการ ซ้ือสินคา และคาใชจายอื่น ๆ เปนเงินเชื่อ ใหบันทกึรายการ 
ในวนัที่ไดรับชําระหรือวนัที่จายชําระคาสินคา/บริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหต ุ 

4.5 ใหสรุปยอดรายรับ และรายจาย เปนรายเดือนเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา  
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ตัวอยาง  
 
  รายรับ-รายจายของรานยิ่งเจริญคาวัสดุ ในเดือน ธันวาคม 2551  
 

                                                           รายรับ                                                      รายจาย 
 (ซ้ือสินคา/คาใชจายอื่น ๆ)  

 

1 ธ.ค.51     ขายปูนซีเมนต 10,000.00  บาท  คาเชาราน  10,000.00  บาท 
      ขายทอพีวซีี    5,000.00  บาท 
     

7 ธ.ค.51    ขายแผนยิปซัม   5,000.00  บาท      ซ้ือปูนซีเมนต       4,000.00  บาท 
      ขายกอกน้าํ    2,000.00  บาท    ซ้ือสายยาง    1,000.00  บาท 
       ชําระคาน้ํา คาไฟ      1,000.00  บาท 
 

16 ธ.ค.51   ขายประตูพวีีซี   5,000.00  บาท      ซ้ือเหล็กเสน    8,000.00  บาท 
      ขายสังกะส ี    4,000.00  บาท      ซ้ือกระเบื้อง    2,000.00  บาท 
 

25 ธ.ค.51   ขายกระเบื้อง      2,000.00  บาท      จายคาน้ํามนัรถสงของ          500.00  บาท 
 

31 ธ.ค.51   ขายปูนซีเมนต   5,000.00  บาท      คาแรงคนงาน    5,000.00  บาท 
      ขายกระเบือ้ง    2,000.00  บาท     
 
รานยิ่งเจริญคาวัสดุสามารถลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย ได 2 วธีิ คือ 

1.  ลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย เปนยอดรวมของแตละวนัทําการ หรือ 
2.  ลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจาย 
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การลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย เปนยอดรวมของแตละวันทําการ 
 

รายงานเงินสดรับ-จาย 
 

    ช่ือผูประกอบการ          นายร่ํารวย  ยิ่งเจริญ        เลขประจําตัวประชาชน                                                       
     ช่ือสถานประกอบการ  รานยิ่งเจริญคาวัสดุ          เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   
  

รายจาย (บาท) 

วัน/เดือน/ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) ซื้อสินคา คาใชจาย 

อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

1 ธ.ค. 51 ขายสินคา 15,000 00 - - - -  
” คาเชาราน - - - - 10,000    00  

7 ธ.ค. 51 ขายสินคา 7,000 00 - - - -  
” ซื้อสินคา - - 5,000  00 - -  
” คาน้ํา คาไฟ - - - - 1,000   00  

16 ธ.ค. 51 ขายสินคา 9,000 00 - - - -  
” ซื้อสินคา - - 10,000  00 - -  

25 ธ.ค. 51 ขายสินคา 2,000 00 - - - -  
” คาน้ํามันรถสงของ - - - - 500  00  

31 ธ.ค. 51 ขายสินคา 7,000 00 - - - -  
” คาแรงคนงาน - - - - 5,000 00  

 รวม 40,000   00 15,000  00 16,500 00  

         
         

 
 สรุป  รายรับ-รายจาย สําหรับเดือน ธันวาคม 2551 
 
  รายรับ  ขายสินคา   40,000.00 
  รายจาย  ซื้อสินคา  15,000.00    
    คาใชจายอื่น ๆ  16,500.00 31,500.00
  กําไร (ขาดทุน)       8,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 2 7 8 5 - 2 2 6 4 - 1 

 9 0 2 37  3 1 8 7 4 1 4 2 - - - - 
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การลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจาย 
 

รายงานเงินสดรับ-จาย 
   
    ช่ือผูประกอบการ          นายร่ํารวย  ยิ่งเจริญ        เลขประจําตัวประชาชน                                                       
     ช่ือสถานประกอบการ  รานยิ่งเจริญคาวัสดุ          เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   
  

รายจาย (บาท) 

วัน/เดือน/ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) ซื้อสินคา คาใชจาย 

อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

1 ธ.ค. 51 ขายปูนซิเมนต 10,000 00 - - - -  
” ขายทอพีวีซี 5,000 00 - - - -  
” คาเชาราน - - - - 10,000    00  

7 ธ.ค. 51 ขายแผนยิปซั่ม 5,000 00 - - - -  
” ขายก็อกน้ํา 2,000 00 - - - -  
” ซื้อปูนซิเมนต - - 4,000  00 - -  
” ซื้อสายยาง - - 1,000  00 - -  
” คาน้ํา คาไฟ - - - - 1,000   00  

16 ธ.ค. 51 ขายประตูพีวีซี 5,000 00 - - - -  
” ขายสังกะสี 4,000 00 - - - -  
” ซื้อเหล็กเสน - - 8,000 00 - -  
” ซื้อกระเบื้อง - - 2,000   00 - -  

25 ธ.ค. 51 ขายกระเบื้อง 2,000 00 - - - -  
” คาน้ํามันรถสงของ - - - - 500  00  

31 ธ.ค. 51 ขายปูนซิเมนต 5,000 00 - - - -  
” ขายกระเบื้อง 2,000 00 - - - -  
” คาแรงคนงาน - - - - 5,000 00  

 รวม 40,000   00 15,000  00 16,500 00  

         

 
 สรุป  รายรับ-รายจาย สําหรับเดือน ธันวาคม 2551 
 
  รายรับ  ขายสินคา   40,000.00 
  รายจาย  ซื้อสินคา  15,000.00    
    คาใชจายอื่น ๆ  16,500.00 31,500.00
  กําไร (ขาดทุน)       8,500.00 

- 1 2 7 8 5 - 2 2 6 4 - 1 

2 3 9 4 1 7 03 4 87 1 2  - - - - 
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5. ประโยชนของการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย 
5.1  ทราบถึงรายไดและรายจายจากการบริหารกิจการ 
5.2  ทราบถึงผลกําไร-ขาดทุน จากการประกอบการ  
5.3  ใชวางแผนและควบคุมการบริหารงานภายในของกจิการ   
5.4  ใชเปนเอกสารประกอบการยื่นขอสนิเชื่อจากสถาบันการเงิน  
5.5  ใชเปนหลักฐานในการแสดงรายไดและรายจายเพื่อประกอบการยืน่แบบเสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา  

 
6. การนํายอดรายรับ-รายจาย ไปยื่นแบบเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

ผูประกอบการที่ยื่นแบบเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาครึ่งป (ภ.ง.ด.94) หรือภาษีเงนิไดบุคคล 
ธรรมดาประจําป (ภ.ง.ด.90) สามารถนํารายรับจากรายงานเงินสดรับ-จาย มาแสดงเปนยอดเงนิไดพงึประเมิน
จากการประกอบกิจการ และสามารถเลือกนํารายจายตามรายงานมาหกัเปนคาใชจายจริงแทนการหักคาใชจาย
เปนการเหมาได ทั้งนี ้รายจายดังกลาวตองเปนรายจายที่เกี่ยวของกับกจิการ และเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนดโดยนํามาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากรซึ่งใชกับบริษัทจาํกัดหรือหางหุนสวน
จํากัด มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สําหรับการหกัคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูประกอบการสามารถเลือกหัก
คาใชจายเปนการเหมาไดตามอัตราทีก่ฎหมายกาํหนดไวในพระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการกําหนดคาใชจายที่ยอมใหหักจากเงินไดพึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 แทนการหกัคาใชจาย
จริงได  

 

ตารางสรุปการหักคาใชจายเปนการเหมา 
 

 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

1. การใหเชาทรัพยสิน 
      ก)  บาน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอื่น หรือแพ 
      ข)  ที่ดินที่ใชในการเกษตร 
      ค)  ที่ดินที่มิไดใชในการเกษตรกรรม 
      ง)  ยานพาหนะ 
      จ)  ทรัพยสินอยางอื่น 
    กรณีใหเชาชวง ใหหักคาใชจายเฉพาะคาเชาที่เสียใหแกผูใหเชาเดิม หรือผูใหเชาชวงแลวแตกรณี  
 2. การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน (หักคาใชจายเหมาไดวิธีเดียว) 
 3. การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนฯ ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นโดยไมตองคืนเงินหรือประโยชนที่

ไดรับไวแลว 
 
 
 

 
30 
20 
15 
30 
10 

 
20 
20 
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เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(6) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ 
 1. กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม 
 2. การประกอบโรคศิลปะ 

 
30 
60 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(7) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ 70 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

1.  การเก็บคาตง หรือคาเกมจากการพนัน การแขงขันหรือการเลนตาง ๆ 
2.  การถาย ลาง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
3.  การทํากิจการคานเรือ อูเรือ หรือซอมเรือที่มิใชซอมเครื่องจักร เครื่องกล 
4.  การทํารองเทา และเครื่องหนังแท หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
5.  การตัด เย็บ ถัก ปกเสื้อผา หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
6.  การทํา ตกแตง หรือซอมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
7.  การทํากิจการโรงแรม หรือภัตตาหาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจําหนาย 
8.  การดัด ตัด แตงผม หรือตกแตงรางกาย 
9.  การทําสบู แชมพู หรือเครื่องสําอาง 
10.  การทําวรรณกรรม 
11.  การคาเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
12.  การทํากิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน รวมทั้งการ 
       รักษาพยาบาลและการจําหนายยา 
13.  การโมหรือยอยหิน 
14.  การทําปาไม สวนยาง หรือไมยืนตน 
15.  การขนสง หรือรับจางดวยยานพาหนะ 
16.  การทําบล็อกและตรา การรับพิมพหรือเย็บสมุด เอกสารรวมทั้งการขายสวนประกอบ 
17.  การทําเหมืองแร 
18.  การทําเครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม 
19.  การทําเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต หรือดินเผา 
20.  การทําหรือจําหนายกระแสไฟฟา 
21.  การทําน้ําแข็ง 
22.  การทํากาว แปงเปยก หรือสิ่งที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และการทําแปงชนิดตาง ๆ ที่มิใชเครื่องสําอาง 
23.  การทําลูกโปง เครื่องแกว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสําเร็จรูป 
24.  การซักรีด หรือยอมส ี
25.  การขายของ นอกจากที่ระบุไวในขออื่น ซึ่งผูขายมิไดเปนผูผลิต 
26.  รางวัลที่เจาของมาไดจากการสงมาเขาแขง 
27.  การรับสินไถทรัพยสินที่ขายฝาก หรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก 
28.  การรมยาง การทํายางแผน หรือยางอยางอื่นที่มิใชยางสําเร็จรูป 
29.  การฟอกหนัง 

65 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
75 
75 

 
75 
75 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
85 
85 
85 
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เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

30.  การทําน้ําตาล หรือน้ําเหลืองของน้ําตาล 
31.  การจับสัตวน้ํา 
32.  การทํากิจการโรงเลื่อย 
33.  การกลั่นหรือหีบน้ํามัน 
34.  การใหเชาซื้อสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร 
35.  การทํากิจการโรงสีขาว 
36.  การทําเกษตรกรรมประเภทไมลมลุกและธัญชาติ 
37.  การอบหรือบมใบยาสูบ 
38.  การเลี้ยงสัตวทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได 
39.  การฆาสัตวจําหนาย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได 
40.  การทํานาเกลือ 
41.  การขายเรือกําปนหรือเรอืมีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตมีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป หรือแพ 
42.  การขายที่ดินเงินผอนหรือการใหเชาซื้อที่ดิน 
43.  การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร วิทยุหรือโทรทัศน นักรอง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดง 
       เพื่อความบันเทิงใด ๆ 

(ก) สําหรับเงินไดสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท 
(ข) สําหรับเงินไดสวนที่เกิน      300,000 บาท 

การหักคาใชจายตาม (ก) และ (ข) รวมกันตองไมเกิน 600,000 บาท 

85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
61 

 
 

60 
40 

 
 

หมายเหตุ   1. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) เลือกหักคาใชจายเปนการเหมาหรือเลือกหักคาใชจายจริงได 
       2. เงินไดพึงประเมินมาตรา 40(5)(ข)(ค) หักคาใชจายเปนการเหมาไดวิธีเดียว 
       3. เงินไดพึงประเมินมาตรา 40(8) ที่ไมไดระบุไว ใหหักคาใชจายเปนการเหมาตองใชวิธีหักคาใชจายจริง 

 

7. โทษของการไมจัดทํารายงานเงนิสดรับ-จาย 
อธิบดีกรมสรรพากรอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (1) แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหผูมีหนาที่เสีย

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม จัดทําบัญชีหรือรายงานแสดง
รายไดและรายจาย หรือ รายงานเงินสดรับ-จาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ 
161) หากผูประกอบการไมจดัทํารายงานเงนิสดรับ-จาย ตามประกาศ ฯ ตองระวางโทษ ปรับไมเกนิสองพัน
บาท ตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร  
 

8. สถานที่ติดตอสอบถาม 
 - ศูนยบริการใหคําปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs 02-2728111 
 - สํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นทีส่าขาทุกแหง 
 - Call Center 02-2728000 
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ภาคผนวก 
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พระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการกําหนดคาใชจายที่ยอมใหหักจาก  
เงินไดพึงประเมิน (ฉบับท่ี 11)  

พ.ศ. 2502  
-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2502  
เปนปท่ี 14 ในรัชกาลปจจุบนั 

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให 
ประกาศวา  
                    โดยที่เปนการสมควรกําหนดคาใชจายทีย่อมใหหกัจากเงนิไดพึงประเมนิตามประมวลรัษฎากร 
เสียใหม  
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 แหงประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2497 และมาตรา 46 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดแกไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไป  
                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการกําหนดคาใชจายที่ยอมใหหักจากเงินไดพึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502”  
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎกีานีใ้หใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
                    มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดคาใชจายที่ยอมใหหกัจากเงินไดพึงประเมินตาม 
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2496 และพระราชกฤษฎีกากําหนดคาใชจายที่ยอมใหหกัจากเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2497  
                    มาตรา 4  อัตราคาใชจายทีย่อมใหหกัตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชบังคบัสําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ถึงกาํหนดเวลายืน่รายการในป พ.ศ. 2503 เปนตนไป  
                    มาตรา 5  เงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งไดแกไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 ยอมใหหักคาใชจายดังตอไปนี้  
                    (1) การใหเชาทรัพยสิน  
                          (ก) ถาเปนบาน โรงเรือน ส่ิงปลูกสรางอยางอื่น หรือแพ ในกรณีเจาของเปนผูใหเชาใหหกั
คาใชจายเปนการเหมารอยละ 30 ในกรณใีหเชาชวงใหหกัคาใชจายเฉพาะคาเชาที่เสียใหแกผูใหเชาเดิม หรือ
ผูใหเชาชวงแลวแตกรณ ี 
                          (ข) ถาเปนที่ดินที่ใชในการเกษตรกรรม ในกรณีเจาของเปนผูใหเชาใหหักคาใชจายเปนการ
เหมารอยละ 20 ในกรณีใหเชาชวง ใหหักคาใชจายเฉพาะคาเชาที่เสียใหแกผูใหเชาเดมิ หรือผูใหเชาชวง 
แลวแตกรณ ี 
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                          (ค) ถาเปนที่ดินที่มิไดใชในการเกษตรกรรมในกรณีเจาของเปนผูใหเชา ใหหกัคาใชจายเปน
การเหมารอยละ 15 ในกรณใีหเชาชวง ใหหกัคาใชจายเฉพาะคาเชาที่เสียใหแกผูใหเชาเดิม หรือผูใหเชาชวง 
แลวแตกรณ ี 
                          (ง) ถาเปนยานพาหนะ ในกรณีเจาของเปนผูใหเชา ใหหักคาใชจายเปนการเหมารอยละ 30  
ในกรณีใหเชาชวง ใหหักคาใชจายเฉพาะคาเชาที่เสียใหแกผูใหเชาเดิม หรือผูใหเชาชวง แลวแตกรณ ี 
                          (จ) ถาเปนทรัพยสินอยางอืน่ ในกรณีเจาของเปนผูใหเชา ใหหกัคาใชจายเปนการเหมารอยละ 
10 ในกรณีใหเชาชวง ใหหักคาใชจายเฉพาะคาเชาที่เสียใหแกผูใหเชาเดมิหรือผูใหเชาชวง แลวแตกรณี  
                    เวนแตผูมีเงินไดตาม (ก) ถึง (จ) จะแสดงหลกัฐานตอเจาพนักงานประเมนิและพิสูจนไดวามี
คาใชจายมากกวานัน้กย็อมใหหักคาใชจายไดตามความจาํเปนและสมควร ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 65 ทวิ และ
มาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาใชบังคับโดยอนโุลม แตถาตามหลักฐานทีน่าํมาพิสูจน ปรากฏวามีรายจายที่หักได
ตามกฎหมายนอยกวาอัตราคาใชจายทีก่ําหนดไวขางตน ก็ใหถือวามคีาใชจายเพียงเทาหลักฐานทีน่ํามาพิสูจน  
                    (2) การผิดสัญญาเชาซ้ือทรัพยสิน ใหหักคาใชจายเปนการเหมารอยละ 20  
                    (3) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซ่ึงผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซ้ือขายนั้นโดยไมตองคืนเงินหรือ
ประโยชนที่ไดรับไวแลว ใหหักคาใชจายเปนการเหมา รอยละ 20  
                    “มาตรา 6  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ใหหกัคาใชจายเปนการเหมาดังตอไปนี ้ 
                    (1) เงินไดจากวชิาชีพอิสระการประกอบโรคศิลปะใหหักคาใชจายในการเหมารอยละ 60  
                    (2) เงินไดจากวชิาชีพอิสระนอกจาก (1) ใหหักคาใชจายเปนการเหมารอยละ 30  
                    เวนแตผูมีเงินไดตาม (1) หรือ (2) จะแสดงหลกัฐานตอเจาพนักงานประเมนิพิสูจนไดวามีคาใชจาย
มากกวานั้น กย็อมใหหักคาใชจายไดตามความจําเปนและสมควร ทั้งนีใ้หนํามาตรา 65 ทว ิแหงประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี 
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 
2502 มาใชบังคับโดยอนุโลมแตถาตามหลักฐานที่นํามาพิสูจนนั้นปรากฏวามีรายจายที่หักไดตามกฎหมาย 
นอยกวาอัตราคาใชจายทีก่ําหนดไวขางตนก็ใหถือวามคีาใชจายเพียงเทาหลักฐานทีน่ํามาพิสูจน  
                    มาตรา 7  เงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 (7) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมารอยละ 
70 เวนแตผูมีเงินไดจะแสดงหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินและพิสูจนไดวามีคาใชจายมากกวานัน้ ก็ยอมให
หักคาใชจายไดตามความจําเปนและสมควร ทั้งนี้ใหนํามาตรา 65 ทว ิแหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาใชบังคับโดย
อนุโลมแตถาตามหลักฐานที่นํามาพิสูจนนั้นปรากฏวามีรายจายทีห่ักไดตามกฎหมายนอยกวาอัตราคาใชจายที่
กําหนดไวขางตน ก็ใหถือวามีคาใชจายเพียงเทาหลักฐานที่นํามาพิสูจน”  
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(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2520 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2520 เปนตนไป)  
                    มาตรา 8  เงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 (8) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2496 ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมา 
ดังตอไปนี ้ 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
                    (1) การเก็บคาตงหรือคาเกมจากการพนนั การแขงขันหรือการเลนตาง ๆ รอยละ 65  
                    (2) การถาย ลาง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร รวมทั้งการขายสวนประกอบ รอยละ 70  
                    (3) การทํากิจการคานเรือ อูเรือ หรือซอมเรือที่ มิใชซอมเครื่องจักร เครื่องกล รอยละ 70  
                    (4) การทํารองเทา และเครื่องหนังแทหรือ หนังเทยีม รวมทั้งการขายสวนประกอบ รอยละ 70  
                    (5) การตัด เย็บ ถัก ปกเสื้อผาหรือส่ิงอ่ืน ๆ รวมทั้งการขายสวนประกอบ รอยละ 70  
                    (6) การทํา ตกแตง หรือซอมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายสวนประกอบ รอยละ 70  
                    (7) การทํากิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือ การปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจําหนาย รอยละ 70  
                    (8) การดัด ตดั แตงผม หรือตกแตงรางกาย รอยละ 70  
                    (9) การทําสบู แชมพู หรือเครื่องสําอาง รอยละ 70  
                    (10) การทําวรรณกรรม รอยละ 75  
                    (11) การคาเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอ่ืน ๆ รวมทั้งการขายสวนประกอบ  
รอยละ 75  
                    (12) การทํากิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย สถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตยีงรับผูปวย 
ไวคางคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจําหนายยา รอยละ 75  
                    (13) การโมหรือยอยหนิ รอยละ 75  
                    (14) การทําปาไม สวนยาง หรือไมยืนตนรอยละ 80  
                    (15) การขนสงหรือรับจางดวยยานพาหนะ รอยละ 80  
                    (16) การทําบล็อก และตรา การรับพิมพ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายสวนประกอบ  
รอยละ 80  
                    (17) การทําเหมืองแร รอยละ 80  
                    (18) การทําเครือ่งดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม รอยละ 80  
                    (19) การทําเครือ่งกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต หรือดินเผา รอยละ 80  
                    (20) การทําหรอืจําหนายกระแสไฟฟา รอยละ 80  
                    (21) การทําน้ําแข็ง รอยละ 80”  
                    “(22) การทํากาว แปงเปยกหรือส่ิงที่มีลักษณะทํานองเดยีวกันและการทําแปงชนิดตาง ๆ ที่มิใช
เครื่องสําอาง รอยละ 80”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 89) พ.ศ. 2523 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2522 เปนตนไป)  
                    “(23) การทําลูกโปง เครื่องแกว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสําเร็จรูป รอยละ 80  
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                    (24) การซักรีด หรือยอมสี รอยละ 80  
                    (25) การขายของนอกจากที่ระบุไวในขออ่ืนซึ่งผูขายมิไดเปนผูผลิต รอยละ 80  
                    (26) รางวัลที่เจาของมาไดจากการสงมาเขาแขง รอยละ 80  
                    (27) การรับสินไถทรัพยสินทีข่ายฝากหรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยเดด็ขาดจากการขาย
ฝาก รอยละ 85  
                    (28) การรมยาง การทํายางแผน หรือยางอยางอื่น ที่มิใชยางสําเร็จรูป รอยละ 85  
                    (29) การฟอกหนัง รอยละ 85  
                    (30) การทําน้ําตาล หรือน้ําเหลืองของน้ําตาล รอยละ 85  
                    (31) การจับสัตวน้ํา รอยละ 85  
                    (32) การทํากิจการโรงเลื่อย รอยละ 85  
                    (33) การกลั่นหรือหีบน้ํามันรอยละ 85  
                    (34) การใหเชาซ้ือสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตามมาตรา 40 (5) แหงประมวลรัษฎากร  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2502 รอยละ 85  
                    (35) การทํากิจการโรงสีขาว รอยละ 85  
                    (36) การทําเกษตรกรรมประเภทไมลมลุกและธัญชาติ รอยละ 85  
                    (37) การอบหรอืบมใบยาสูบ รอยละ 85  
                    (38) การเลี้ยงสตัวทุกชนดิ รวมทั้งการขายวตัถุพลอยได รอยละ 85  
                    (39) การฆาสัตวจําหนาย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได รอยละ 85”  
                    “(40) การทํานาเกลือ รอยละ 85”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 89) พ.ศ. 2523 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2522 เปนตนไป)  
                    “(41) การขายเรอืกําปนหรือเรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนตมีระวางตั้งแต     
หาตันขึ้นไป หรือแพ รอยละ 85  
                    (42) การขายทีด่ินเงินผอนหรือการใหเชาซ้ือที่ดิน รอยละ 61”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 131) พ.ศ. 2526 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2525 เปนตนไป)  
                    “(43) การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร วิทยหุรือโทรทัศน นักรอง นักดนตรี นักกฬีาอาชีพ 
หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ  
                          (ก) สําหรับเงินไดสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท รอยละ 60  
                          (ข) สําหรับเงินไดสวนที่เกนิ 300,000 บาท รอยละ 40  
                    การหักคาใชจายตาม (ก) และ (ข) รวมกันตองไมเกิน 600,000 บาท”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 134) พ.ศ. 2526 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2525 เปนตนไป)  
                    เวนแตผูมีเงินไดจากกจิการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง แสดงหลักฐานตอเจาพนักงานประเมิน 
และพิสูจนไดวามีคาใชจายมากกวานั้น กย็อมใหหักคาใชจายไดตามความจําเปนและสมควร ทั้งนี ้ใหนํา
มาตรา 65 ทว ิแหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
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(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาตามหลักฐานที่นํามาพิสูจนนั้น
ปรากฏวา มีรายจายทีห่ักไดตามกฎหมายนอยกวาอัตราคาใชจายทีก่ําหนดไวขางตน ก็ใหถือวามีคาใชจายเพียง
เทาหลักฐานทีน่ํามาพิสูจน  
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2520 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2520 เปนตนไป)  
                    “มาตรา 8 ทวิ เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่10) พ.ศ. 2496 ที่มิไดระบุไวในมาตรา 8 ใหหัก
คาใชจายตามความจําเปนและสมควร ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 65 ทว ิแหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 16) พ.ศ. 2506 มาใช
บังคับโดยอนโุลม” (แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 155 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี 2515 เปนตน
ไป)  
                    มาตรา 9  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส. ธนะรัตน 

 
นายกรัฐมนตร ี

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนือ่งจากเงินไดพึงประเมินแตละประเภท 
มีคาใชจายมากนอยตางกันทั้งนั้น ถากําหนดคาใชจายใหหักเปนการเหมาตามตัวทกุประเภทแลว ยอมไมเปน
ธรรม สมควรยอมใหหักคาใชจายสําหรับเงินไดพึงประเมินบางประเภทตามความจําเปนได 

(ร.จ.เลมที่ 76 ตอนที่ 116 วนัที่ 12 ธันวาคม 2502) 
 

------------------------------------------------------------- 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี 161) 

เร่ือง กําหนดใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดา และมิไดเปนผูประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
จัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย 

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

  

 เพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษีอากร อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17(1) แหงประมวลรัษฎากร  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2525 อธิบดี
กรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่ม มีหนาที่จัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย 
และลงรายการในบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย ดังตอไปนี ้
 

                ขอ  1  ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงนิไดและภาษกีารคา (ฉบับที่ 1) เร่ือง 
กําหนดใหผูประกอบการคาที่ตองเสียภาษกีารคาหรือแมไมตองเสียภาษีการคาแตตองเสียภาษเีงินได ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัทําบัญชีรายรับเปนประจําวนัและกําหนดแบบบัญชีคุมสินคา ลงวันที ่31 มกราคม พ.ศ.2505 

 

            ขอ  2  ใหผูมีหนาทีเ่สียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
เฉพาะผูมีเงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ(8) แหงประมวลรัษฎากร จัดทําบัญชีหรือรายงาน
แสดงรายไดและรายจายเปนประจําวนั โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี ้
 

            ขอ  3  การจัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจายประจําวัน ตามขอ 2 ใหทําเปนภาษาไทย  
ถาทําเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ และใหลงรายการในบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและ
รายจายภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีรายไดหรือรายจาย 

 

            ขอ  4  ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินจิฉัย และ 
คําวินิจฉยัของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนที่สุด 

 

            ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ทีล่งประกาศนี้เปนตนไป  

  
  

ประกาศ ณ วนัที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 

พิชาติ เกษเรือง 
(นายพิชาติ เกษเรือง) 

 

รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพากร 

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

 


