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ค าน า 

 ด้วยตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร (ซึ่งต่อไปในคู่มือจะ
ใช้ค าว่า “กิจการ”) ต้องจัดท าบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ประกอบกับ ตามมาตรา ๗ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 
ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด 4 ข้อ 8 ไดก้ าหนดประเภทของเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ๓ ประเภท คือ  
 (๑) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยบุคคลภายนอก  
 (๒)  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้น โดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี เ พ่ือออกให้แก่
บุคคลภายนอก  
 (๓)  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง 

 โดยทั่วไปเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีทั้งสามประเภทข้างต้นสามารถเป็นรายจ่ายได้ในทางภาษี
อากร ได้แก่ ใบก ากับภาษี (กรณีผู้ขายหรือให้บริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม) หรือ
ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการมีหน้าที่ต้องออกหลักฐานการรับเงินให้แก่
ผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละคราว และผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการสามารถร้องขอให้ผู้รับเงินค่าสินค้า
หรือบริการออกหลักฐานการรับเงินได้ด้วยเช่นกัน แต่กรมสรรพากรมักพบปัญหาว่า เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี
ในบางกรณีไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ทั้งที่กิจการได้มีรายจ่ายจริง เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการตามที่
จะกล่าวดังตัวอย่างในคู่มือนี้  

 กรมสรรพากรจึงได้จัดท า “คู่มือการจัดท าเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทาง
ภาษีได้” ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้าใจแก่กิจการใน “ประเด็นรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่
ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ” ให้สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  

 กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้  จะเป็นประโยชน์แก่กิจการในด้านการจัดท าเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีให้เป็นไปอย่างมีเป็นระบบ สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากร และสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงของกิจการได้ ต่อไป  

 

กรมสรรพากร 
มีนาคม 2559 
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          เข้าหลักเกณฑ์ 
     การจัดท าเอกสารหลักฐาน 

        หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 65 ตร ีรายการต่อไปนี ้ไม่ให้ถือเป็นรายจา่ยในการค านวณก าไรสุทธิ 

(3) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศลเว้นแต่รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการ
สาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ และรายจ่ายเพื่อ
การศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้อีกในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 

(9) รายจ่ายซึ่งก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่
สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็อาจลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได้ 

(13) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ   
(18) รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 
 

หมายเหตุ  
1. กรณีผู้ขายสินค้า/ให้บริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้องออกใบก ากับภาษีให้ผู้ซื้อ

สินค้า/รับบริการทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสินค้า/รับบริการจะต้องน าใบก ากับภาษีมาเป็นหลักฐานในการลงรายจ่าย 
2. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่จัดท าหรือจัดท าแล้วไม่ส่งมอบใบก ากับภาษี จะมี

ความผิดทางอาญาตามมาตรา 90/2 (3) แห่งประมวลรัษฎากร 
 
 
 

กรณีตัวอย่างท่ี ๑ 
ผู้รับเงิน 

ไม่ออกหลักฐานการรับเงิน 

กรณีตัวอย่างท่ี 2 
ผู้รับเงิน 

ใหห้ลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์ 

เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 
(ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี กรณีอ่ืน) 

เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี 
มาตรา 65 ตรี (3) (9) (13) (18) 

No Yes 

กรณีตัวอย่างท่ี ๓ 
ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน 

และไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 

สาเหต ุ

ประเด็นรายจ่ายของกิจการท่ีจ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานท่ีเพียงพอ 

กิจ
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กรณีตัวอย่าง หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(เฉพาะกรณี) 

หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี (ทุกกรณี) 

1. กิจการภัตตาคาร 
ร้านอาหาร  
อาทิ การซื้อวัตถุดิบปรุงอาหาร 

จัดท ารายการซื้อในแต่ละ
คราว โดยมีข้อความระบุดังนี้ 
1. รายละเอียดชื่อสินค้า  
แต่ละรายการ 
2. มูลค่าและปริมาณสินค้า
แต่ละรายการ 
3. ราคารวมสุทธิ 

1) เอกสารการรับเงินของผู้รับเงิน อาทิ 
 ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ 
 ใบส าคัญรับเงิน หรือ 
 ใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงิน  

2) ใบก ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น 
เช่น ค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ าประปา เป็นต้น แต่กิจการมี
หลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า กิจการเป็นผู้จ่ายเงินตาม 1) 
และหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น  
3) จัดท าใบส าคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้
ส าหรับกรณีไม่มีหลักฐานตาม 1) 
 3.1) ใบส าคัญจ่าย ต้องระบุ 

 ช่ือ ที่อยู่ เลขบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของผูร้ับเงิน 
 วันท่ีจ่ายเงิน  
 ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจ านวนเงินที่จ่าย 
 ลงลายมือช่ือผู้รับเงินไวเ้ป็นหลักฐาน 

 มีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผูม้ีอ านาจเท่านั้น 
 3.2) พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน อาทิ 
    (ก)  ส าเนาเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู้ถือและ   
ขีดคร่อม A/C Payee only ทีม่ีหลักฐานว่าได้ตัดบัญชี 
Bank statement ของผู้จ่ายเงินแล้ว หรือ 
  (ข) ส าเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
  3.3)  แนบบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงิน 
(เฉพาะกรณีช าระเป็นเงินสด) 
 
 
 
 
 

2. กิจการผู้ค้าสินค้าเกษตร 
อาทิ การซื้อสินค้าจาก
เกษตรกร 

1. จัดท ารายการซื้อในแต่ละ
คราว โดยมีข้อความระบุดังนี้ 

1.1) รายละเอียดชื่อ
สินค้าแต่ละรายการ 

1.2) มูลค่าและปริมาณ
สินค้าแต่ละรายการ 

1.3) ราคารวมสุทธิ 
2. สัญญาซื้อขาย (ถ้ามี) 

3. การกู้เงินจากธนาคารใน
นามกรรมการ เนื่องจากติด
เงื่อนไขท่ีธนาคารไม่สามารถให้
สินเชื่อต่อกิจการได้โดยตรง และ
กรรมการมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 

1. มติที่ประชุมแจ้ง 
ความจ าเป็นให้กรรมการไปกู้
ธนาคารแทนกิจการ 
2. สัญญากู้เงิน 
   2.1) คู่สัญญาระหว่าง
ธนาคารกับกรรมการ 
   2.2) คู่สัญญาระหว่าง
กรรมการกับกิจการ 
3. หลักฐานการรับเงินกู้ยืม
และการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ 
4. หลักฐานที่กิจการจ่าย
ดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร  
 
 
 

กรณตีัวอย่างที่ 1 

ผู้รับเงินไม่ออกหลกัฐานการรับเงิน 
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กรณีตัวอย่าง หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(เฉพาะกรณี) 

หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี (ทุกกรณี) 

4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับเงิน 
ไม่สามารถออกหลักฐานการรับ
เงินได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
ค่า Taxi ค่าจ้างคนส่งเอกสาร 
เป็นต้น 

1. มติที่ประชุม หรือเอกสาร
หลักฐานการอนุมัตจิากผู้มี
อ านาจ ให้ถือเป็นรายจ่าย 
2. จัดท าใบรับรองแทน
ใบส าคัญรับเงิน 
 

หมายเหตุ :  
 ผู้รับเงินต้องมีพฤติกรรมประกอบอาชีพที่

เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 
  ผู้ใดกระท าการน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง     

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพ่ือขอคืนภาษีอากร 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 37) 
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กรณีตัวอย่าง หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(เฉพาะกรณี) 

หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(ทุกกรณี) 
การจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการ
เบ็ดเตล็ดที่ผู้รับเงินให้หลักฐาน
เพียงใบส่งของหรือ
ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการ     
ไม่สมบูรณ์   
(อาทิ ไม่ระบุชื่อกิจการที่รับเงิน) 

จัดท า ใบรับรองแทนใบส าคัญ
รับเงิน 

1) เอกสารการรับเงินของผู้รับเงิน อาทิ 
 ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ 
 ใบส าคัญรับเงิน หรือ 
 ใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงิน  

2) ใบก ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น 
เช่น ค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ าประปา เป็นต้น แต่กิจการมี
หลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า กิจการเป็นผู้จ่ายเงินตาม 1) 
และหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น  
3) จัดท าใบส าคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้
ส าหรับกรณีไม่มีหลักฐานตาม 1) 
 3.1) ใบส าคัญจ่าย ต้องระบุ 

 ช่ือ ที่อยู่ เลขบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของผูร้ับเงิน 
 วันท่ีจ่ายเงิน  
 ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจ านวนเงินที่จ่าย 
 ลงลายมือช่ือผู้รับเงินไวเ้ป็นหลักฐาน 

 มีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผูม้ีอ านาจเท่านั้น 
 3.2)  พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน อาทิ 
     (ก)  ส าเนาเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู้ถือและ   
ขีดคร่อม A/C Payee only ทีม่ีหลักฐานว่าได้ตัดบัญชี 
Bank statement ของผู้จ่ายเงินแล้ว หรือ 
   (ข)  ส าเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
  3.3)  แนบบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงิน 
(เฉพาะกรณีช าระเป็นเงินสด) 
หมายเหตุ :  
 ผู้รับเงินต้องมีพฤติกรรมประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 
  ผู้ใดกระท าการน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง

การเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคนืภาษีอากร ต้องระวางโทษจ าคกุ
ตั้งแตส่ามเดือนถึงเจด็ป ีและปรับตั้งแตส่องพันบาทถึงสองแสนบาท 
(มาตรา 37) 

กรณตีัวอย่างที่ 2 

ผู้รับเงินให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
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กรณีตัวอย่าง หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(เฉพาะกรณี) 

หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(ทุกกรณี) 
1. ค่าเช่าอาคาร/เงินกินเปล่า 1) สัญญาเช่าอาคาร  

(หากสัญญาเกิน 3 ปี ต้องท าเป็น
หนังสือและจดทะเบยีนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีข่องกรมที่ดิน) 
2) หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย  

1) เอกสารการรับเงินของผู้รับเงิน อาทิ 
 ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ 
 ใบส าคัญรับเงิน หรือ 
 ใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงิน  

2) ใบก ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น 
เช่น ค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ าประปา เป็นต้น แต่กิจการมี
หลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า กิจการเป็นผู้จ่ายเงินตาม 1) 
และหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น  
3) จัดท าใบส าคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้
ส าหรับกรณีไม่มีหลักฐานตาม 1) 
 3.1) ใบส าคัญจ่าย ต้องระบุ 

 ช่ือ ที่อยู่ เลขบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของผูร้ับเงิน 
 วันท่ีจ่ายเงิน  
 ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจ านวนเงินที่จ่าย 
 ลงลายมือช่ือผู้รับเงินไวเ้ป็นหลักฐาน 

 มีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผูม้ีอ านาจเท่านั้น 
 3.2) พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน อาทิ 
     (ก) ส าเนาเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู้ถือและ   
ขีดคร่อม A/C Payee only ทีม่ีหลักฐานว่าได้ตัดบัญชี 
Bank statement ของผู้จ่ายเงินแล้ว หรือ 
   (ข) ส าเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
  3.3)  แนบบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงิน (เฉพาะ
กรณีช าระเป็นเงินสด) 
 
 
 
 

2. ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าประปาที่
ไม่ใช่ชื่อกิจการ 

1) สัญญาเช่าอาคาร ซึ่งระบุ
ให้ผู้เช่าเป็นผู้ช าระค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา 
2) ควรติดต่อกับการไฟฟ้าฯ 
หรือการประปาฯ  เพ่ือขอ
เพ่ิมชื่อของบริษัทฯ ลงใน
ใบก ากับภาษี โดยเพิ่มเติม 
ข้อความว่า "จ่ายช าระ
ค่าบริการโดย บริษัท..."    
ลงไปด้วย บริษัทฯ มีสิทธิน า
ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษี
ดังกล่าว ไปถือเป็นภาษีซื้อใน
การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามมาตรา 82/3 ได้ 
(หนังสือที ่กค 0702/พ./1319  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2552) 

3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่มิได้กู้
จากสถาบันการเงิน 

1) สัญญากู้ยืมเงิน 
2) หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
หมายเหตุ  
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่ายที่ถูกหกัไว้ส าหรับ
กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสิทธิเลือก
เสียโดยไม่ต้องน าไปรวมค านวณกบั 
เงินได้อื่น 
 

กรณีตัวอย่างที่ 3 

ผู้รับเงินไม่ออกหลกัฐานการรับเงิน 

และไม่ยอมให้หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
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กรณีตัวอย่าง หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(เฉพาะกรณี) 

หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(ทุกกรณี) 
4. เงินเดือนของเจ้าของกิจการ 
(รวมถึง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเจ้าของ
กิจการที่เบิกจ่ายจากกิจการ เช่น  
ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น ซึ่งก าหนด
รวมอยู่ในเงินเดือนของเจ้าของ
กิจการ)   

1) สัญญาจ้างแรงงาน 
2) หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย  

หมายเหตุ : 
 ผู้รับเงินต้องมีพฤติกรรมประกอบอาชีพที่

เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 
  ผู้ใดกระท าการน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง     

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพ่ือขอคืนภาษีอากร 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 37) 

5. เจ้าของกิจการให้ใช้สถานที่
ที่อยู่อาศัยเป็นสถาน
ประกอบการของกิจการหรือ
ให้ใช้ทรัพย์สินโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 

หนังสือยินยอมให้ใช ้ 
สถานประกอบการ/ทรัพย์สิน  

(ทั้งนี้ ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่/
ทรัพย์สิน มีภาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาจากการให้ใช้สถานที่/
ทรัพย์สินโดยไม่คดิค่าตอบแทน) 

6. กรณีเช่าสถานประกอบการ
โดยผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี 
ณ ที่จ่าย 

- สัญญาเช่าอาคาร  
(หากสัญญาเกิน 3 ปี ต้องท าเป็น
หนังสือและจดทะเบยีนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ) 
หมายเหตุ กรณีไม่หักภาษี ณ 
ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินมีความรับผิด
ร่วมกับผู้มีเงินได้ด้วย 

 

7. รายจ่ายที่เก่ียวข้อง  
กรณีเช่าสถานประกอบการซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัยของกรรมการด้วย 
หรือกรณีใช้ทรัพย์สินร่วมกัน
กับกิจการหรือบุคคลอ่ืน 

- สัญญาเช่า 
หมายเหตุ  
  - ให้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของ
กิจการได้ตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  
   - ถ้าใบก ากับภาษีซื้อไม่ได้
เป็นชื่อของผู้เช่า ภาษีซื้อขอคืน
ไม่ได้ 
หมายเหตุ ใบก ากับภาษีที่มิได้ระบุชื่อ
ผู้ประกอบการนั้น ผู้ประกอบการไม่มี
สิทธิน าใบก ากับภาษีดังกล่าวมาเป็น
ภาษีซื้อเพื่อหักจากภาษีขายในการ
ค านวณภาษีตามมาตรา 82/3  
เนื่องจากใบก ากับภาษีดังกล่าวถือเป็น
ภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 
(1) แต่ผู้ประกอบการมีสิทธิน าค่าน้ า 
ค่าไฟ ดังกล่าวมาเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ค านวณภาษีเงินได้ได้ เนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการหาก าไรหรือเพือ่
กิจการโดยเฉพาะ ไม่ต้องห้าม 
ตามมาตรา 65 ตรี แต่ส าหรับ
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กรณีตัวอย่าง หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(เฉพาะกรณี) 

หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี 
เอกสารหลักฐานที่ควรมี 

(ทุกกรณี) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบก ากับภาษี
ดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม  
บริษัทฯ ไม่มีสิทธิน ามาเป็นรายจา่ยใน
การค านวณหาก าไรสุทธิได้ ตามมาตรา 
65 ตรี (6 ทวิ) ทั้งนี้ตามมาตรา 8 ทวิ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการ
ก าหนดค่าใช้จา่ยทีย่อมให้หกัจากเงินได้
พึงประเมิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 
(หนังสือที่ กค 0811(กม)/พ.277 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542) 
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การจัดท าเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 

(กรณีรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ) 

1. ประเภทของเอกสารประกอบการลงบัญชี 
 ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง 
ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔  หมวด 4 ข้อ 8  
 “เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลง
รายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็น ๓ ประเภท คือ  
 (๑) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยบุคคลภายนอก  
 (๒)  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือออกให้แก่บุคคลภายนอก  
 (๓)  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง” 
 
2. หลักเกณฑ์การจัดท าเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้   
 กรณีรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ผู้รับเงินไม่มีหลักฐานการรับเงินที่เพียงพอต่อการบันทึกบัญชี กิจการ
สามารถจัดท าเอกสารประกอบการลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 2.1 เอกสารแสดงการรับเงินของผูร้ับเงิน 
  อาจเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ (ใช้ในกรณีผู้รับเงินยินยอมออกใบรับเงิน) 

 ใบรับและต้นขั้ว หรือส าเนาใบรับ อย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทยให้
ปรากฏข้อความต่อไปนี้     

 (1)  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ  
 (2)  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ  
 (3)  เลขล าดับของเล่มและของใบรับ      
 (4)  วันเดือนปีที่ออกใบรับ      
 (5)  จ านวนเงินที่รับ      
 (6)  ชนิด ชื่อ จ านวนและราคาสินค้า ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้า เฉพาะชนิดที่มีราคา

ตั้งแต ่100 บาทข้ึนไป   
    ในกรณีผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ขายส่ง ขายสินค้าให้แก่ผู้ซึ่งท าการค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้า

ที่ขายนั้น ให้แสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบรับที่ต้องออกด้วยทุกคราวที่ได้รับช าระเงินหรือรับช าระ
ราคา ข้อความในใบรับเช่นว่านี้ถ้าท าเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ 
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คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 
ใบรับเงิน  

 
                                                                                     เล่มที่............เลขที่................ 
               วันที่....................................  
              
ชื่อกิจการ............................................................................. (ผู้ขายสินค้า/ให้บริการ) 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................................... 
ที่อยู่............................................................................ 
โทรศัพท์..................................................................... 
ไดรับเงินจาก ................................................................................ .......... (ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ) ดังรายการต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ (ชนิด/ชื่อ) จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
     
     
     
     
     
     

รวม  
 

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับเงิน 

 
 

(เป็นเอกสารตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านัน้ อาจไม่ครอบคลุมทุกกิจการ จึงต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสม) 
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  2.1.2 ใบส าคัญรับเงิน 
   ใช้ในกรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แตย่ินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน 
 

ใบส ำคัญรับเงิน  
 
                                                       ที่...................................................................  

วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ.................... 

 ข้าพเจ้า.................................................................................................. (ผู้ขายสินค้า/ให้บริการ)  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี...................................................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่................. 
ถนน....................................แขวง/ต าบล................…………………....เขต/อ าเภอ………………………..………………
จังหวัด………….....................................................................……………. 
         ไดรับเงินจาก ............................................................ (ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ) ดังรายการต่อไปนี้ 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

บำท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   

   
   

รวมเป็นเงิน   

จ านวนเงิน(อักษร).................................................................... ............................................... 
     ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับเงิน           

            ลงชื่อ......................................................................ผู้จ่ายเงิน 

หมายเหตุ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงิน (ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขายสินค้า/ให้บริการอย่างแท้จริง) 

 

(เป็นเอกสารตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านัน้ อาจไม่ครอบคลุมทุกกิจการ จึงต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสม) 
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  2.1.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
    ใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว 
   
  

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
บจ. /หจก. ........................................... (ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ) 

วัน เดือน ป ี รำยละเอียดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 รวมทั้งสิ้น   

  

รวมทั้งสิ้น  ( ตัวอักษร )………………………………………………..…………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า ............................................................................ (ผู้เบิกจ่าย) ต าแหน่ง....................................................... 
ขอรับรองว่า  รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้  และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของทาง
บริษัท /ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โดยแท ้ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่...........................................................  

ลงชื่อ……………………………………................................(ผู้เบิกจ่าย) 
ลงชื่อ……………………………………...................................(ผู้อนุมัติ) 

 

(เป็นเอกสารตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านัน้ อาจไม่ครอบคลุมทุกกิจการ จึงต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสม) 
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คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 2.2 ใบก ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อ่ืน เช่น ค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ าประปา เป็นต้น แต่กิจการ
มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า กิจการเป็นผู้จ่ายเงินตาม 2.1 และหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น 
 2.3 จัดท าใบส าคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้ส าหรับกรณีไม่มีหลักฐานตาม 2.1 
  2.3.1 ใบส าคัญจ่าย ต้องระบุ  

• ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้รับเงิน 
• วันที่จ่ายเงิน  
• ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจ านวนเงินที่จ่าย 
• ลงลายมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
• มีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผู้มีอ านาจเท่านั้น  

  2.3.2  พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน อาทิ 
   (1) ส าเนาเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู้ถือและขีดคร่อม A/C Payee only ที่มีหลักฐานว่า
ได้ตัดบัญชี Bank statement ของผู้จ่ายเงินแล้ว หรือ   
   (2)  ส าเนาใบโอนเงินธนาคารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น  
 2.4 แนบบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงิน (เฉพาะกรณีช าระเป็นเงินสด) 
 2.5 เอกสารหลักฐานที่ควรมี (เฉพาะกรณี) ดูกรณีตัวอย่าง 1 ถึง 3 
 2.6 เอกสารการพิจารณาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
  (1) รายงานการประชุมที่มีมติอนุมัติให้ถือเป็นรายจ่ายได้ 
  (2) จดหมายผู้บริหาร 
  (3) ค ารับรองอนุมัติรายจ่าย 
  (4) รายการเบิกจ่ายที่ผ่านการอนุมัติและมีลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่าย 
  (5) สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 ทั้งนี้ ผู้รับเงินจากกิจการตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏต้องมีพฤติกรรมประกอบอาชีพนั้นอย่างแท้จริง 

3. การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 

 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
 “มาตรา ๑๔ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๑๗ 
         เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกินห้าปี
แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปีได้” 
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4. บทลงโทษกรณีจัดท าเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ 

 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
 “มาตรา ๓๙ ผู้ใดลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแก้ไขเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพ่ือให้ผิดความเป็นจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
          ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 ประมวลรัษฎากร  

“มาตรา ๓๗ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองแสนบาท  

(๑) โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพ่ือขอคืนภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ 

(๒) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากรตามลักษณะนี้” 

5. ค าพิพากษาฎีกาหรือข้อหารือที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 กรณีเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 
  5.1.1  ค าพิพากษาฎีกาที่ 2510/2530    
   ค่านายหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและน าส่งแล้ว ถือเป็นหลักฐานการจ่ายค่านายหน้าได้ การที่
ห้างผู้รับมิได้น าค่านายหน้าไปลงบัญชีและเสียภาษีเงินได้นั้นเป็นเรื่องของห้างมิใช่หน้าที่โจทก์ จึงมิใช่เหตุที่จะน ามา
อ้างว่ามิได้มีการจ่ายค่านายหน้าให้แก่ห้าง 
  5.1.2 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4963/2536 
   พนักงานของโจทก์ที่ไปขายสินค้าต่างจังหวัด จะเบิกค่าใช้จ่ายไปก่อน ส าหรับค่าที่พักโรงแรม
ส่วนมากจะมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง ส่วนค่าอาหารและค่าพาหนะจะไม่มีใบเสร็จรับเงิน เมื่อพนักงานขายของโจทก์
เป็นผู้รับเงินดังกล่าวในอัตราที่สมควรในการไปท างานให้โจทก์ แม้ไม่มีใบเสร็จรับเงินของผู้ที่รับเงินจากพนักงาน
เหล่านั้นมาแสดงก็ถือได้ว่ามีผู้รับเงินไปจริงจึงน ามาหักเป็นรายจ่ายได้ 
  5.1.3 หนังสือที่ กค 0802/14110 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2529 
    บริษัทรับจ้างถมที่ และขายทราย-ดินลูกรัง  ซึ่งซื้อมาจากจังหวัดชายทะเล  แต่ผู้ขายไม่เคย
ออกบิลซื้อให้เลย  กรณีดังกล่าวบริษัทอาจท าหลักฐานการจ่ายเงิน  ระบุชื่อ  ที่อยู่  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
เลขที่ในบัตรประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี จ านวนเงิน รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงรับไว้เพ่ือเป็นหลักฐานใน
การหักเป็นรายจ่าย  ซึ่งท าให้บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ  ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)  
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  5.1.4 หนังสือที่ กค 0802/15656 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2531 
    ห้างฯ ซื้อผัก ผลไม้ มาจากชาวไร่ ชาวสวน ซึ่งไม่มีทะเบียนพาณิชย์  ไม่มีการออกใบเสร็จให้ห้างฯ 
ห้างอาจท าเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบส าคัญจ่าย ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตร
ประชาชน วันเดือนปี จ านวนเงินที่จ่าย รายการที่จ่าย และให้ผู้รับลงชื่อรับไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการหักเป็น
รายจ่ายได้ ซึ่งท าให้ห้างฯ สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18) 
  5.1.5 หนังสือที่ กค 8002/15993 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 
    ส าเนาเช็คขีดคร่อมที่ผ่านการเบิกจ่ายเงินจากธนาคารแล้วซึ่งมีข้อความปรากฏชื่อห้างฯ 
ผู้สั่งจ่าย และผู้ทรงเช็ค (เจ้าหนี้) ซึ่งเป็นผู้รับเงินถือเป็นหลักฐานการจ่ายของห้างฯ ผู้สั่งจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตาม
มาตรา 65 ตรี (18)  
  5.1.6 หนังสือที่ กค 8002/พ.6499 ลงวันที่ 19 เมษายน 2536 
    บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เช่าส านักงาน เมื่อจ่ายค่าเช่า ปรากฏว่าผู้ให้เช่าไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นใด แต่บริษัทรับเหมาก่อเสร้างได้ถ่ายส าเนาเช็คที่จ่ายค่าเช่า และให้ผู้เช่าเซ็นชื่อรับ
ลงบนส าเนาเช็คนั้น หากปรากฏว่า เช็คที่สั่งจ่ายผ่านการขึ้นเงินจากธนาคารแล้ว บริษัทใช้ส าเนาเช็คเป็นหลักฐาน
ในการลงบัญชีได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)  
  5.1.7 หนังสือที่ กค 0804/11706 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2518 
    บริษัทผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้รับส าเนาใบเสร็จแสดงการจ่ายเงินแทนใบเสร็จตันฉบับตัวจริ งโดย
บริษัทผู้ให้เช่าซื้อมีตัวตนแน่นอนและได้ยืนยันถึงการรับเงินตามส าเนาใบเสร็จจริง บริษัทย่อมน าส าเนาใบเสร็จนั้น
มาเป็นหลักฐานการจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (18)  
  5.1.8 หนังสือที่ กค 0802/13894 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2529 
    ลูกจ้างท าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหาย ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและขอให้
โรงพยาบาลออกใบรับรองให้ หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานการหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่บริษัทมีข้อผูกพัน
จะต้องออกค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)  
  5.1.9 หนังสือที่ กค 0811 (กม)/1516 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541 
    ผู้ขายออกใบเสร็จรับเงินแต่ไม่ได้ลงชื่อรับเงินเนื่องจากเป็นการออกล่วงหน้าก่อนครบก าหนด
ช าระเงิน บริษัทผู ้ซื ้อได้โอนเงินผ่านธนาคารในภายหลัง และหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารปรากฏ
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเจ้าหนี้ผู้รับเงิน จ านวนเงินที่ช าระ และเลขที่บัญชีของเจ้าหนี้ อันเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า
ใครเป็นผู้รับ และเป็นการช าระหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการบริษัทย่อมน าหลักฐานการโอนและใบเสร็จ
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการจ่ายเงินในการค านวณก าไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)  
  5.1.10  หนังสือที่ กค 0811/63 ลงวันที่ 6 มกราคม 2543   
    บริษัทส่งเสริมการขายโดยมอบบัตรให้ลูกค้า เมื่อสะสมบัตรครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว
น ามาแลกเป็นเงิน เพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษัท เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเป็นรายจ่ายเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ 
จึงน ามาหักเป็นรายจ่ายได้ โดยบริษัทต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นด้วยว่าได้จ่ายเงินแลกบัตรตามโครงการส่งเสริม
การขายให้แก่ลูกค้าคนใดเป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือจะได้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18) จึงจะน ามา
ถือเป็นรายจ่ายได้  
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  5.1.11  หนังสือที่ กค 0706/พ.8779 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  
    กรณีบริษัทจ่ายคืนค่ารถ Taxi ให้พนักงานตามใบขอเบิกค่าใช้จ่าย ถ้าบริษัทมีเอกสารหรือ
หลักฐานใดที่แสดงว่าบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ใดหรือใครเป็นผู้รับเงินนั้นแล้ว บริษัทมีสิทธิน ารายจ่ายดังกล่าวถือ
เป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)   
  5.1.12  หนังสือที่ กค 0706/4259 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 
    กรณีบริษัทช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้โดยวิธีการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร หากแบบฟอร์ม
การโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ธนาคารแต่ละรายของธนาคารมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ และเป็น
การช าระหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ บริษัทมีสิทธิน าจ านวนเงินที่จ่ายตามแบบฟอร์มนั้นมาเป็นหลักฐานใน
การค านวณก าไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)  
  5.1.13  หนังสือที่ กค 0706/2373 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550  
    บริษัทประกอบกิจการขาย ติดตั้ง ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ระบบโทรศัพท์  ได้ท าสัญญากับ
ผู้ว่าจ้างเพ่ือรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือสาขาของ
บริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายในสถานที่รับท างาน เช่น ค่าเช่า ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ตามระยะเวลาของสัญญา
ว่าจ้าง ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาที่เกิดขึ้นตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว บริษัทได้รับใบเสร็จรับเงิน
ในชื่อบริษัท แต่ที่อยู่ระบุสถานที่ตั้งโครงการซึ่งมิใช่สถานที่ประกอบการของบริษัท  หากบริษัทพิสูจน์ได้ว่าบริษัทได้
จ่ายเงินจ านวนดังกล่าวไปจริง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะจึงมี
สิทธิถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) และ (18)  
  5.1.14  หนังสือที่ กค 0706/4722 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549  
    บริษัทจ้างลูกจ้างรายวัน โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดเดือนละครั้ง  และจัดท าใบส าคัญจ่าย
เป็นหลักฐานการรับเงินของลูกจ้าง หากปรากฏว่าในใบส าคัญจ่ายเงินดังกล่าว มีข้อความที่ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับเงิน วันเดือนปี จ านวนเงินรายการที่จ่าย และผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อที่รับไว้เป็นหลักฐานแล้ว  
บริษัทย่อมมีสิทธิใช้เป็นเอกสารเพ่ือประกอบการลงบัญชีรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 
65 ตรี (18 )  
  5.1.15  หนังสือที่ กค 0706/พ./3316 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549  
    สถานบริการน้ ามันออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและเป็นเอกสารฉบับเดียวกันกับ
ใบก ากับภาษีอย่างย่อให้แก่บริษัท บริษัทมีสิทธิน าไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลได้ต่อเมื่อใบเสร็จรับเงินนั้น  มีลักษณะเป็นใบรับตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 105 ทวิ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ใครเป็นผู้รับตามมาตรา 65 ตรี  (18)  
  5.1.16  หนังสือที่ กค 0706/1505  ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์  2549  
    ธนาคารรับช าระค่าบริการสาธารณูปโภค  ค่าบริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  และกรณีอ่ืน ๆ  
โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ หากธนาคารได้รับเงินเดือนหรือรับช าระรวมแต่ละครั้งเกิน 100  บาท  
ธนาคารมีหน้าที่ต้องออกใบรับให้แก่ผู้จ่ายเงินตามมาตรา 105 กรณีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาท ซึ่งไม่ถึง
เกณฑ์ท่ีธนาคารจะต้องออกใบรับ  หากธนาคารไม่ออกหลักฐานการเรียกการโอนเงินผ่านธนาคาร  ผู้ขอใช้มีสิทธิน า
ส าเนาใบโอนเงินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินโอนและการรับค่าธรรมเนียมของธนาคารที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ไม่เป็นรายจ่ายซึ่งก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง  เป็นหลักฐานในการค านวณก าไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตาม
มาตรา 65 ตรี (18 ) 
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 5.2 กรณีเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ 
  5.2.1 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2301/2531  
   โจทก์ไม่มีใบรับเงินของผู้ขายสินค้าให้มาแสดง แต่ส่งเอกสารอ่ืนแทนใบเสร็จรับเงิน ถือได้ว่า
รายจ่ายนั้นพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 
  5.2.๒ ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2528/2531  
   ทั้งโจทก์ (ผู้เสียภาษี) และจ าเลยต่างก็น าสืบไม่ได้ว่ามีผู้รับเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง 
โจทก์ซ่ึงเป็นผู้จ่ายจึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ  
  5.๒.๓ ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3071/2531  
   ใบรับมีแต่ชื่อผู้จ่าย ไม่มีนามสกุลและบ้านเลขที่ของผู้ขายเป็นหลักฐานลงบัญชีจ่ายไม่ได้เพราะ
ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ขายและรับเงิน การที่เจ้าพนักงานสรรพากรก าหนดต้นทุนยางตามระเบียบของจ าเลยจึงชอบแล้ว 
  5.2.4 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2735/2532  
   เมื่อใบรับเงินไม่ปรากฏ ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับเงิน แม้จะยืนยันว่าจ่ายไปจริง ทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองแล้ว ก็หามีผลลบล้างบทบัญญัติของกฎหมายไม่ 
  5.2.5 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2213/2535  
   บริษัทจ่ายเงินค่าบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและได้ลงบัญชีไว้ แต่มิได้ระบุว่าจ่ายให้แก่ผู้ใด 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายที่บริษัทพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 
  5.2.6 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4963/2536  
   โจทก์มีเพียงเอกสารที่โจทก์ท าขึ้นว่ามีผู้รับเงินไปจากโจทก์ แต่โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้รับฟัง
ได้ว่า ได้จ่ายเงินไปจริงและมีผู้รับเงินที่มีอยู่หรือตัวตนแน่นอน จึงเป็นกรณีที่โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 
   โจทก์ส่งสินค้าให้แก่โรงพยาบาลโดยมีส่วนลดให้ ส่วนลดที่ให้โรงพยาบาลมิได้ตอบรับว่าได้รับ
จากโจทก์หรือไม่ โจทก์ไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ ล าพังแต่เอกสารที่โจทก์ท าขึ้นเองว่าได้ให้ส่วนลดแก่โรงพยาบาล  
ไม่พอรับฟังได้ว่าโรงพยาบาลเป็นผู้รับ อันจะน ามาหักเป็นรายจ่ายได้ 
  5.2.7 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 551/2537  
   โจทก์ไม่มีใบรับเงินจากผู้ขายมาแสดงทั้งไม่น าสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าซื้อสินค้ามาจากผู้ใด 
ค่าซื้อสินค้าดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ  
  5.2.8 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4909/2538   
   รายจ่ายค่ารับรองและชดเชยผลเสียหาย  โจทก์ท าหลักฐานการจ่ายขึ้นเอง แต่ไม่สามารถน า
บุคคลผู้รับเงินมายืนยันว่าเป็นจริงตามท่ีโจทก์ท าหลักฐานขึ้นไว้ ถือว่าโจทก์ไมส่ามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้รับ 
  5.2.9 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1933/2538   
   โจทก์ไม่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน  อันเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อยางพารา  เมื่อโจทก์ไม่ส่ง
หลักฐานดังกล่าว  เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่อาจตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของผู้ขายยางพาราให้โจทก์ได้  จึงเป็น
รายจ่ายซึ่งโจทก์ผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับต้องห้ามเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (18)  
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คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

  5.2.10  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9067/2547     
   บริษัท ค. ได้ตกลงให้บริษัท  ซ. เป็นตัวแทนของบริษัท ค. ในการด าเนินโฆษณาสินค้าของ
บริษัท ค.  และจ่ายค่าโฆษณาให้แก่ผู้รับจ้าง  บริษัท ค. มีภาระหน้าที่ต้องน าใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างมา สืบ
ให้เห็นว่า  ผู้รับจ้างโฆษณาได้รับเงินค่าโฆษณาไปจริงเท่าไหร่  ไม่ใช่น าสืบแต่เพียงว่าจ่ายเงินค่าโฆษณาให้แก่บริษัท ซ. 
แล้วจะถือว่าบริษัท ค. จ่ายค่าโฆษณาไปตามจริงนั้น  เงินทดรองจ่ายค่าโฆษณาที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ จึงต้องห้าม
ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (18)  
  5.2.11  หนังสือที่ กค 0820/9644 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2527 
   กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้จ่ายเงินไปโดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัว แล้วจึงน าเอาสลิปหรือ 
หลักฐานแสดงการหักบัญชีของธนาคาร ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ร้านค้ามาเบิกคืนเงินจากบริษัท สลิปหรือหลักฐาน
ดังกล่าวบริษัทไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่จะมีใบเสร็จรับเงินของ
ร้านค้ามาแสดงประกอบด้วย  
  5.2.12  หนังสือที่ กค 0802/2395 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 
   รายการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ตลอดจนอินวอยซ์ที่เจ้าหนี้ส่งมาเรียกเก็บเงินเป็นหลักฐานใน
การบันทึกบัญชีของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะมีใบเสร็จรับเงินของร้านค้า (เจ้าหนี้) หรือมีส าเนาเช็คที่ผ่านการเบิก
จ่ายเงินจากธนาคารแล้วมาแสดงประกอบด้วย   
  5.2.13  หนังสือที่ กค 0811/742 ลงวันวันที่ 25 มกราคม 2545 
   บริษัทลงบัญชีว่าจ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดา แต่ไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้รับเงินและเช็คที่
บริษัทสั่งจ่ายก็ไม่ระบุชื่อผู้รับ เมื่อบริษัทไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการจ่ายค่านายหน้าจริง ถือว่าบริษัทไม่มีการจ่ายเงิน
ค่านายหน้าและบริษัทไม่มีสิทธิน าค่านายหน้าดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (9) (18)   


