
หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้ที่เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) - (8) 
 

(1) พวกเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

หักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท (2) คือค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า 

(3) รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ 

(4) รายได้จากดอกเบี้ย และเงินปันผล หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ 

(5) รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ หักค่าใช้จ่ายได้ 30% 

(6) กลุ่มวิชาชีพอิสระ แพทย์ วิศวะ สถาปัตย์  บัญชี 
นักแสดง 
-กลุ่มวิชาชีพอิสระนอกเหนือจากนี้ 

หักค่าใช้จ่ายได้ 60% 
 

หักค่าใช้จ่ายได้ 30% 

(7) รับเหมาก่อสร้าง  หักค่าใช้จ่ายได้ 70% 

(8) เป็นเงินได้พึงประเมินนอกเหนือจาก (1) – (7) พวก
รับจ้างท าของ หรือ อาชีพบริการทุกประเภท 34 
รายการ (ดูรายละเอียดตารางข้างล่าง) 

หักค่าใช้จ่ายได้ 61-85% 
 
 

 

 

หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ส าหรับผู้มีเงินได้พงึประเมิน มาตรา 40 (8) 

(1) การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนันการแข่งขัน หรือ การเล่นต่างๆ 65% 

(2) การถ่าย ล้างอัด หรือขยายรูปภาพยนตร์รวมท้ังการขายส่วนประกอบ 70% 

(3) การท ากิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือท่ีมิใช่ซ่อมเครื่องจักร
เครื่องกล 

70% 

(4) การท ารองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมท้ังการขาย 
ส่วนประกอบ 70% 

(5) การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ รวมท้ังการขายส่วนประกอบ 
 

(6) การท า ตกแต่ง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน รวมท้ังการขาย
ส่วนประกอบ 

70% 

(7) การท ากิจการโรงแรม หรือภัตตาคารหรือการปรุงอาหาร หรือ
เครื่องดื่มจ าหน่าย 

70% 



(8) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย 70% 

(9) การท าสบู่ แชมพู หรือเครื่องส าอาง 70% 

(10) การท าวรรณกรรม 75% 

(11) การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น รวมท้ัง
การขายส่วนประกอบ 75% 

(12) การท ากิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
เฉพาะท่ีมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมท้ังการรักษาพยาบาล และการ
จ าหน่ายยา 

75% 

(13) การโม่หรือย่อยหิน 75% 

(14) การท าป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น 80% 

(15) การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ 80% 

(16) การท าบล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมท้ัง
การขายส่วนประกอบ 

80% 

(17) การท าเหมืองแร่ 80% 

(18) การท าเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับท่ี 16) 
พ.ศ. 2502 

85% 

(19) การท าเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบเครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา 80% 

(20) การท าหรือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 80% 

(21) การท าน้ าแข็ง 80% 

(22) การท ากาว แป้งเปียก หรือสิ่งท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันและการท า
แป้งชนิดต่างๆ ท่ีมิใช่เครื่องส าอาง 

80% 

(23) การท าลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติกหรือเครื่องยางส าเร็จรูป 80% 

(24) การซักรีด หรือย้อมสี 80% 

(25) การขายของนอกจากท่ีระบุไว้ในข้ออ่ืน ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต 80% 

(26) รางวัลท่ีเจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง 80% 

(27) การรับสินไถ่ทรัพย์สินท่ีขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก 85% 

 (28) การรมยาง การท ายางแผ่น หรือยางอย่างอื่นท่ีมิใช่ยางส าเร็จรูป 85% 



(29) การฟอกหนัง 85% 

(30) การท าน้ าตาล หรือน้ าเหลืองของน้ าตาล 85% 

(31) การจับสัตว์น้ า 85% 

(32) การท ากิจการโรงเลื่อย 85% 

(33) การกลั่น หรือหีบน้ ามัน 85% 

(34) การให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5) แห่ง
ประมวลรัษฎากร  

85% 

(35) การท ากิจการโรงสีข้าว 85% 

(36) การท าเกษตรกรรมประเภท ไม้ล้มลุกและธัญชาติ 85% 

(37) การอบหรือบ่มใบยาสูบ 85% 

(38) สัตว์ทุกชนิด รวมท้ังการขายวัตถุพลอยได้ 85% 

(39) การฆ่าสัตว์จ าหน่าย รวมท้ังการขายวัตถุพลอยได 85% 

(40) การท านาเกลือ 85% 

(41) การขายเรือก าปั่น หรือเรือมีระวาง ตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือ
เรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป หรือแพ 

85% 

(42) การขายท่ีดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อท่ีดิน 61% 

(43) การแสดงของนักแสดงละครภาพยนตร์ วิทยุหรือ นักดนตรี นักกีฬา
อาชีพ หรือนักแสดง เพื่อความบันเทิงใดๆ  

(ก) ส าหรับเงินได้ส่วนท่ีไม่เกิน 300,000 บาท 60% 

(ข) ส าหรับเงินได้ส่วนท่ีเกิน 300,000 บาท 40% 

การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท 
 

(44) เงินได้ท่ีมิได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ (1)-ข้อ (43) ให้หักค่าใช้จ่ายตามความ
จ าเป็นและสมควรเท่านั้น  

 

 


