
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว�าด�วยการกําหนดค�าใช�จ�ายท่ียอมให�หักจากเงินได�พึงประเมิน (ฉบับท่ี ๖๒๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป3นป4ที่ ๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล�าฯ ให�ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงอัตราค�าใช�จ�ายท่ียอมให�หักจากเงินได�พึงประเมินตาม

ประมวลรัษฎากรบางประเภท 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๔๕ แห�งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๔๖ แห�ง
ประมวลรัษฎากรซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว�าด�วยการกําหนดค�าใช�จ�ายท่ียอมให�หักจากเงินได�พึงประเมิน (ฉบับท่ี ๖๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห�งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากรว�าด�วยการกําหนดค�าใช�จ�ายที่ยอมให�หักจากเงินได�พึงประเมิน (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการ
กําหนดค�าใช�จ�ายท่ียอมให�หักจากเงินได�พึงประเมิน (ฉบับท่ี ๗๐) พ.ศ. ๒๕๒๐ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๗  เงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) แห�งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ ยอมให�หัก
ค�าใช�จ�ายเป3นการเหมาร�อยละ ๖๐ เว�นแต�ผู�มีเงินได�จะแสดงหลักฐานต�อเจ�าพนักงานประเมินและ
พิสูจนIได�ว�ามีค�าใช�จ�ายมากกว�าน้ัน ก็ยอมให�หักค�าใช�จ�ายได�ตามความจําเป3นและสมควร  ท้ังน้ี ให�นํา
มาตรา ๖๕ ทวิ แห�งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๒ ก/หน�า ๓๓/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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รัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๖๕ ตรี แห�งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกําหนดแก�ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
แต�ถ�าตามหลักฐานท่ีนํามาพิสูจนIน้ันปรากฏว�ามีรายจ�ายท่ีหักได�ตามกฎหมายน�อยกว�าอัตราค�าใช�จ�าย
ท่ีกําหนดไว�ข�างต�น ก็ให�ถือว�ามีค�าใช�จ�ายเพียงเท�าหลักฐานท่ีนํามาพิสูจนI” 

 
มาตรา ๔  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๘ แห�งพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการกําหนดค�าใช�จ�ายท่ียอมให�หักจากเงินได�พึงประเมิน (ฉบับท่ี ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการ
กําหนดค�าใช�จ�ายท่ียอมให�หักจากเงินได�พึงประเมิน (ฉบับท่ี ๑๓๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ และให�ใช�ความ
ต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๘  เงินได�พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห�งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ ยอมให�หัก
ค�าใช�จ�ายเป3นการเหมา ดังต�อไปน้ี 

(๑) การเก็บค�าตOงหรือค�าเกมจากการพนัน การแข�งขันหรือการเล�นต�าง ๆ ร�อยละ ๖๐ 
(๒) การถ�าย ล�าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตรI รวมท้ังการขายส�วนประกอบ ร�อยละ ๖๐ 
(๓) การทํากิจการคานเรือ อู�เรือ หรือซ�อมเรือที่มิใช�ซ�อมเครื่องจักร เครื่องกล 

ร�อยละ ๖๐ 
(๔) การทํารองเท�า และเคร่ืองหนังแท�หรือหนังเทียม รวมท้ังการขายส�วนประกอบ 

ร�อยละ ๖๐ 
(๕) การตัด เย็บ ถัก ป5กเสื้อผ�าหรือสิ่งอ่ืน ๆ รวมท้ังการขายส�วนประกอบ ร�อยละ ๖๐ 
(๖) การทํา ตกแต�ง หรือซ�อมแซมเคร่ืองเรือน รวมท้ังการขายส�วนประกอบ ร�อยละ ๖๐ 
(๗) การทํากิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมจําหน�าย 

ร�อยละ ๖๐ 
(๘) การดัด ตัด แต�งผม หรือตกแต�งร�างกาย ร�อยละ ๖๐ 
(๙) การทําสบู� แชมพู หรือเคร่ืองสําอาง ร�อยละ ๖๐ 
(๑๐) การทําวรรณกรรม ร�อยละ ๖๐ 
(๑๑) การค�าเคร่ืองเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอ่ืน ๆ รวมท้ังการขาย

ส�วนประกอบร�อยละ ๖๐ 
(๑๒) การทํากิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว�าด�วยสถานพยาบาลเฉพาะท่ีมี

เตียงรับผู�ปQวยไว�ค�างคืน รวมท้ังการรักษาพยาบาลและการจําหน�ายยา ร�อยละ ๖๐ 
(๑๓) การโม�หรือย�อยหิน ร�อยละ ๖๐ 
(๑๔) การทําปQาไม� สวนยาง หรือไม�ยืนต�น ร�อยละ ๖๐ 
(๑๕) การขนส�งหรือรับจ�างด�วยยานพาหนะ ร�อยละ ๖๐ 
(๑๖) การทําบล็อก และตรา การรับพิมพI หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมท้ังการขาย

ส�วนประกอบร�อยละ ๖๐ 
(๑๗) การทําเหมืองแร� ร�อยละ ๖๐ 
(๑๘) การทําเคร่ืองด่ืมตามกฎหมายว�าด�วยภาษีสรรพสามิต ร�อยละ ๖๐ 
(๑๙) การทําเคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองซีเมนตI หรือดินเผา ร�อยละ ๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๒๐) การทําหรือจําหน�ายกระแสไฟฟSา ร�อยละ ๖๐ 
(๒๑) การทํานํ้าแข็ง ร�อยละ ๖๐ 
(๒๒) การทํากาว แปSงเป4ยกหรือสิ่งท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันและการทําแปSงชนิด

ต�าง ๆ ท่ีมิใช�เคร่ืองสําอาง ร�อยละ ๖๐ 
(๒๓) การทําลูกโปQง เคร่ืองแก�ว เคร่ืองพลาสติก หรือเคร่ืองยางสําเร็จรูป ร�อยละ ๖๐ 
(๒๔) การซักรีด หรือย�อมสี ร�อยละ ๖๐ 
(๒๕) การขายของนอกจากท่ีระบุไว�ในข�ออ่ืนซึ่งผู�ขายมิได�เป3นผู�ผลิต ร�อยละ ๖๐ 
(๒๖) รางวัลท่ีเจ�าของม�าได�จากการส�งม�าเข�าแข�ง ร�อยละ ๖๐ 
(๒๗) การรับสินไถ�ทรัพยIสินท่ีขายฝากหรือการได�กรรมสิทธ์ิในทรัพยIสินโดยเด็ดขาด

จากการขายฝากร�อยละ ๖๐ 
(๒๘) การรมยาง การทํายางแผ�น หรือยางอย�างอ่ืนท่ีมิใช�ยางสําเร็จรูป ร�อยละ ๖๐ 
(๒๙) การฟอกหนัง ร�อยละ ๖๐ 
(๓๐) การทํานํ้าตาล หรือนํ้าเหลืองของนํ้าตาล ร�อยละ ๖๐ 
(๓๑) การจับสัตวIนํ้า ร�อยละ ๖๐ 
(๓๒) การทํากิจการโรงเลื่อย ร�อยละ ๖๐ 
(๓๓) การกลั่นหรือหีบนํ้ามัน ร�อยละ ๖๐ 
(๓๔) การให�เช�าซื้อสังหาริมทรัพยIท่ีไม�เข�าลักษณะตามมาตรา ๔๐ (๕) แห�งประมวล

รัษฎากรซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ร�อยละ ๖๐ 

(๓๕) การทํากิจการโรงสีข�าว ร�อยละ ๖๐ 
(๓๖) การทําเกษตรกรรมประเภทไม�ล�มลุกและธัญชาติ ร�อยละ ๖๐ 
(๓๗) การอบหรือบ�มใบยาสูบ ร�อยละ ๖๐ 
(๓๘) การเลี้ยงสัตวIทุกชนิด รวมท้ังการขายวัตถุพลอยได� ร�อยละ ๖๐ 
(๓๙) การฆ�าสัตวIจําหน�าย รวมท้ังการขายวัตถุพลอยได� ร�อยละ ๖๐ 
(๔๐) การทํานาเกลือ ร�อยละ ๖๐ 
(๔๑) การขายเรือกําป5Wนหรือเรือท่ีมีระวางต้ังแต�หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตI

มีระวางต้ังแต�ห�าตันข้ึนไป หรือแพ ร�อยละ ๖๐ 
(๔๒) การขายท่ีดินเงินผ�อนหรือการให�เช�าซื้อท่ีดิน ร�อยละ ๖๐ 
(๔๓) การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตรI วิทยุหรือโทรทัศนI นักร�อง นักดนตรี 

นักกีฬาอาชีพหรือนักแสดงเพ่ือความบันเทิงใด ๆ 
(ก) สําหรับเงินได�ส�วนท่ีไม�เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ร�อยละ ๖๐ 
(ข) สําหรับเงินได�ส�วนท่ีเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ร�อยละ ๔๐ 
การหักค�าใช�จ�ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต�องไม�เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท” 

 
มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ให�ใช�บังคับสําหรับเงินได�พึงประเมิน

ประจําป4ภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีจะต�องย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป3นต�นไป 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ผู�รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธI  จันทรIโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจากอัตราค�าใช�จ�ายท่ียอมให�
หักจากเงินได�พึงประเมินในการคํานวณภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได�พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห�งประมวลรัษฎากร ได�ใช�บังคับมาเป3นระยะเวลานานแล�ว ประกอบกับ
เพ่ือเป3นการสนับสนุนให�บุคคลธรรมดาหักค�าใช�จ�ายตามความจําเป3นและสมควร อันเป3นผลทําให�ผู�มี
เงินได�ต�องจัดทําบัญชีประกอบการหักค�าใช�จ�ายดังกล�าวเพ่ือแสดงผลประกอบการท่ีแท�จริง สมควร
ปรับปรุงอัตราค�าใช�จ�ายท่ียอมให�หักจากเงินได�พึงประเมินดังกล�าว  จึงจําเป3นต�องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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พรวิภา/ปริยานุช/จัดทํา 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินียI/ตรวจ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 


