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“สรรพากรสาส์น” ปีที่ 67 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563
* นิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

 ธนบูรณ์ ใจตั้งมั่น*

สวัสดิการลูกจ้างหรือพนักงาน นอกจากที่กฎหมายก�าหนดไว้แล้วสิ่งที่ลูกจ้าง

หรือพนักงานได้รับอย่างน้อยควรครอบคลุมถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ เวลาส่วนตัว 

การออม การวางแผนเกษียณ และด้านอื่นๆ ดังนั้น สวัสดิการที่ลูกจ้างหรือพนักงาน

ได้รับจากนายจ้างย่อมมีความเกี่ยวพันกับการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ข้าราชการ พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

องค์กรน้ันๆ ได้รับความสะดวกสบายในการ

ท�างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่

แน่นอนในการด�าเนินชีวิตหรือได้รับประโยชน์

อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่        

ได้รับอยู่เป็นประจ�า ทั้งน้ีเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้        

ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก�าลังใจที่ดีเพื่อจะได้ใช้

ก�าลงักาย ก�าลงัใจ และสตปัิญญาความสามารถ

ของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ต้อง 

วิตกกังวลปัญหายุ่งยากทั้งในทางส่วนตัวและ

ครอบครัวท�าให้มีความพอใจในงาน มีความ         

รักงานและตั้งใจที่จะท�างานนั้นให้นานที่สุด

เพือ่เป็นการปฏบิติัให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายลกูจ้างหรือพนักงาน 

นายจ้าง และกรมสรรพากร จึงต้องท�าความ

เข้าใจว่า สวัสดิการลูกจ้างหรือพนักงานมีส่วน

เก่ียวข้องกับภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร 

โดยมีสาระส�าคัญ หลักเกณฑ์ และตัวอย่าง           

แนวค�าวินิจฉัยตามล�าดับดังนี้

1.สาระส�าคญัเบื้องต้น

1.1 ความหมายของสวสัดิการ1 หมายถึง 

บริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการ 

หรือองค์กรธุรกิจเอกชน จัดให้มีขึ้นเพื่อให้

สวัสดิการลูกจ้าง           

หรือพนักงาน
“ภาระภาษี” 

1 http://ftiweb.off.fti.or.th/intranet/file/banner/welfare.pdf
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สวัสดิการพนักงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

ภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร2 หมายถึง เงิน 

ทรัพย์สิน ประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกจ้าง ผู้มีหน้าที่

หรอืต�าแหน่งงานทีท่�า หรอืผู้รบัท�างานให้ได้รับ

เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างตาม

สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาว่าจ้าง หรือสัญญา

จ้างท�าของ มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ

ค�านวณภาษี ดังนี้

(1) เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ต่างๆ ให้

ถือเป็นเงินได้พงึประเมนิทีผู้่ได้รบัต้องน�ามารวม

ค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้ เว้นแต่รายการทีไ่ด้

รับยกเว้น ไม่ต้องน�ามารวมค�านวณภาษี

(2) เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ต่างๆ ให้

ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทเดียวกับเงิน

ได้ทีพ่นักงาน ลกูจ้างหรือผู้มีต�าแหน่งงานได้รบั 

ตามสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาว่าจ้าง หรือ

สัญญาจ้างท�าของ

(3) เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ต่างๆ             

ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ได้รับ   

เว้นแต่ บางกรณีที่ประมวลรัษฎากรก�าหนดไว้

เป็นอย่างอื่น

1.2 ลักษณะของสวัสดิการพนักงาน3 

ประโยชน์ที่ได้รับในรูปของสวัสดิการ อาจเป็น

เงินสด หรือให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก

ตัวเงิน ดังนี้

(1) กรณีเป็นเงินสด มีหลายอย่าง เช่น 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก              

ค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินค่าเช่า

บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา ค่าเบี้ยขยัน ค่า

วชิาชพี เงินประจ�าต�าแหน่ง บ�าเหน็จพเิศษของ

กรรมการจากยอดรายได้ เงินโบนัสพนักงาน 

เงินโบนัสกรรมการ ค่าน�า้มนัรถหรอืค่าโทรศพัท์

เคลื่อนที่ที่ เป ็นค ่าตอบแทนเหมาจ ่ายแก ่

พนักงาน เงินรางวัลพนักงานดีเด่น รางวัล

พนักงานที่ท�างานครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนด 

เงินช่วยพิเศษตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น

(2) กรณีเป็นประโยชน์อย่างอื่นหรือเป็น

สวัสดิการนอกจากตัวเงิน เช่น เครื่องแบบ

พนักงาน การจัดเลี้ยงอาหารพนักงาน การจัด

รถรับส่ง การจัดท�าประกันชีวิตให้แก่พนักงาน 

การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนพนักงาน การส่ง

พนักงานเข้าฝึกอบรมหรอืศกึษาต่อโดยพนักงาน

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การจัดน�าเที่ยว การให้

2 เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร Tax  Accounting and Tax Planning หน่วยที่ 1-8 

32447 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ 10 - 29
3 เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร Tax Accounting and Tax Planning หน่วยที่ 1-8 

32447 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ 10 - 30
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ทุกๆ คนได้รับ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ท�างาน และเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ในการ

ท�างานทีด่ขีึน้ ดงัน้ัน จึงต้องมรีะเบียบ ประกาศ 

ข้อบงัคบั ออกมาให้แก่ลกูจ้างหรือพนักงานโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ ลูกจ้างหรือพนักงานต้องได้รับ

ทกุคน ไม่ว่าจะเท่าเทยีมหรอืไม่ก็ตาม และต้อง

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ซึ่งหากสิ่งที่

นายจ้างมอบให้ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายข้างต้นน้ี  

จะถือว่าเป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่ลูกจ้างหรือ

พนักงานได ้ รับเน่ืองมาจากการท�างานใน

ต�าแหน่งหน้าที ่ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงินและไม่เป็นตวัเงิน 

สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับ ย่อมถือเป็น

ประโยชน์เพิม่จากการจ้างงาน ซึง่โดยหลกัการ

จะต้องน�ามารวมค�านวณเป็นเงินได้ตามมาตรา 

40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องถูกหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่จะเข้าลักษณะ 

เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล-

ธรรมดา ตามมาตรา 42 และกฎกระทรวง                 

ฉบับที่ 126 แห่งประมวลรัษฎากร อาทิ                                  

ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าน�า้มนัรถ (ไม่เกินอตัราทีท่างราชการจ่ายแก่

ข้าราชการ) เงินได้เน่ืองในพิธีหรือตามโอกาส

แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี (เช่น งานบวช 

งานแต่งงานของลกูจ้างหรอืพนักงาน) เครือ่ง-

แบบพนักงาน (ไม่เกิน 2 ชุดต่อปี) เป็นต้น

รางวัลพนักงานดีเด่น รางวัลปีใหม่ ของขวัญ-

ปีใหม่ การให้อยูบ้่านพกัโดยไม่เสยีค่าเช่า สทิธิ

การพกัผ่อน การจัดสถานทีอ่อกก�าลงักายหรอื

เล่นกีฬา การให้หุ้นหรือให้สิทธิซื้อหุ้นในราคา

ถูกกว่าบคุคลทัว่ไป การรับการรกัษาพยาบาลฟรี 

การให้ใช้รถประจ�าต�าแหน่งพร้อมน�า้มนัในเวลา

ท�างานและนอกเวลาท�างานเป็นต้น

2.หลักเกณฑ์ภาระภาษี       

ที่ เ กี่ ยวข ้องกับสวั สดิการ

พนักงาน 

การให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างหรือพนักงาน

มีหลากหลายกรณีเก่ียวข้องกับบุคคลสองฝ่าย 

อนัได้แก่ ผู้รับสวสัดกิาร (ลกูจ้างหรอืพนักงาน) 

และผู้ให้สวสัดกิาร (นายจ้าง) ซึง่มคีวามเก่ียว-

พันกับภาษีตามประมวลรัษฎากรในแต่ละ

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยพิจารณาเน้ือหาตาม

ล�าดับได้ดังนี้

2.1 ผู้รับสวสัดกิาร (ลกูจ้างหรอืพนักงาน)

สวสัดกิารทีล่กูจ้างหรอืพนักงานได้รับจาก

นายจ้างซึง่เป็นบรษัิทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิคุคล

มีความเก่ียวพันกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา เน่ืองจากสิ่งที่ลูกจ้างหรือพนักงาน 
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ตัวอย่าง4 ประโยชน์เพิ่มหรือสวัสดิการ  

ที่พนักงานได้รับ ตามมาตรา 40 (1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

1. กรณีประโยชน์เพิ่มที่พนักงานต้องน�า

มารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา

- การจัดหาอาหารให้แก่พนักงานโดย          

ไม่คิดมูลค่า

- เงินช ่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงาน

- การที่พนักงานได้อยู่อาศัยในบ้านพัก 

ที่นายจ้างจัดให้โดยไม่เสียค่าเช่า

- การจัดท ่องเที่ยวทัศนาจรให ้แก ่

พนักงาน

- รางวัลที่มอบให้แก่พนักงานที่มีอายุ        

ในการท�างานมาก

- การจดัให้มศีนูย์เลีย้งเดก็เพือ่ดแูลบตุร

ของพนักงาน

2. กรณีที่ไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มที่ต้อง

น�ามารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล-

ธรรมดา 

- การจัดให้มีรถรับส่งพนักงานตาม  

เส้นทางที่ก�าหนด ซึ่งเป็นการอ�านวยความ

สะดวกให้แก่พนักงานเป็นการทั่วไปและเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท

- การจัดให้มีการศึกษานอกเวลาให้แก่

พนักงาน ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์แก่การด�าเนินกิจการของนายจ้าง และ            

มกีารก�าหนดเง่ือนไขให้พนักงานกลบัเข้าท�างาน

ให้แก่นายจ้างหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว

2.2 ผูใ้ห้สวัสดิการ (นายจ้าง) 

(1) ภาษีเงินได้

- กรณีนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา มีสิทธิที่จะน�าค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับสวัสดิการลูกจ้างหรือพนักงานมา         

ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ การให้สวัสดิการพนักงาน

ต้องเป็นการให้โดยทั่วไป และเป็นการจ่าย 

ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่มีการก�าหนดไว้  

จึงสามารถน�าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาถือเป็น                      

ค่าใช้จ่ายในการค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 

4 หนังสือที่ กค 0706/10811 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2547

 สวัสดิการพนักงาน รายจ่ายส่วนตัว

 1. มีระเบียบก�าหนด  1. ไม่มีระเบียบก�าหนดไว้

 2. ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน  2. เลือกปฏิบัติหรือเฉพาะเจาะจง

 3. เกี่ยวข้องกับกิจการ                   3. ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ 

ข้อแตกต่างระหว่าง สวัสดิการพนักงานกับรายจ่ายส่วนตัว
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- กรณีนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

เงินได้นิตบิคุคล บรษัิทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิคุคล

มีสิทธิที่จะน�ารายจ่ายสวัสดิการลูกจ้างหรือ

พนักงานมาถือเป็นรายจ่ายได้ การให้สวสัดกิาร

ลูกจ้างหรือพนักงานต้องเป็นการให้โดยทั่วไป 

และเป็นการจ่ายตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์           

ที่มีการก�าหนดไว้ จึงสามารถน�ารายจ่าย                   

ดงักล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไร-

สุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หากเป็น       

การให้โดยเสน่หาที่ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ถือเป็น

รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายเก่ียวกับสวัสดิการ

ลูกจ้าง หรือพนักงานเป็นรายจ่ายที่เก่ียวพัน                           

ไปถึงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

ลูกจ้างหรือพนักงาน รายจ่ายสวสัดกิารลกูจ้าง

หรือพนักงานทีม่สีทิธิลงรายจ่ายทางภาษีอากร

ได้จะต้องจัดท�าเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่                       

มีการก�าหนดไว้ให้พนักงานโดยทั่วไปและมี        

หลักฐานการจ่ายจริง

ตัวอย่างที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ

การจัดสัมมนาประจ�าปีของบริษัท หากบริษัท

พิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จ่ายไปเพื่อ

ประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทย่อม

ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อ 

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้ามตาม

มาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ตัวอย่างที่ 25 รายจ่ายที่บริษัทจ่ายไปใน

การด�าเนินงานตามโครงการฯ โดยมวีตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานของบริษัทเป็น          

การทั่วไป บริษัทมีสิทธิน�ารายจ่ายดังกล่าวมา      

หักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิได้         

ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) 

แห่งประมวลรัษฎากร

(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

กรณีที่นายจ้างจ ่ายค่าสวัสดิการแก่

ลูกจ้างหรือพนักงานถือเป็นเงินได้พึงประเมิน 

ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร หาก

ลูกจ้างได้รับและไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 

42 แห่งประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวง

ฉบับที่ 126 ลูกจ้างหรอืพนักงานต้องน�าเงนิได้

พึงประเมินดังกล่าวมาค�านวณเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา นายจ้าง (ผู้จ่ายเงิน) จึงมี    

หน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เน่ืองจากตาม

มาตรา 50 แห่งประมวลรษัฎากร ก�าหนดเป็น

หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา            

40 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษีเงินได้

ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน และตาม

มาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ก�าหนด

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หักไว้แล้วใน         

ปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อค่า-
5 หนังสือที่ กค 0702/7699 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
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สวัสดิการที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับถือเป็น

เงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 39 แห่ง ประมวล-

รัษฎากร และเป็นเงินได้เน่ืองจากการจ้าง

แรงงาน ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม

มาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร นายจ้าง 

(ผู้จ่ายเงิน) จึงมหีน้าทีหั่กภาษีเงินได้ไว้ทกุคราว 

และมีหน้าที่ออกหนังสือรับรอง การหักภาษี            

ณ ที่จ ่ายที่ได ้หักไว้แล้วให้แก่ลูกจ้างหรือ

พนักงาน (ผู้รับเงิน)

ตัวอย่าง6 เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัท

ออกให้แก่พนักงานเพื่อเดินทางไปดูงานใน        

ต่างประเทศและไม่ใช่ให้ไปศึกษาหรือค้นคว้า 

ในวิทยาการแต่อย่างใด จึงไม่ใช่รางวัลเพื่อ  

การศกึษาหรือค้นคว้าในวทิยาการ ตามมาตรา 

42 (11) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีดังกล่าว

ถือเป็นประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการที่

ตนเองท�างานให้แก่บริษัท ดังน้ัน จึงไม่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา บริษัทมีหน้าที่ต ้องหักภาษี               

ณ ที่จ่าย และน�าส่งแก่กรมสรรพากร

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กรณีที่นายจ้างจ ่ายค่าสวัสดิการแก่

ลูกจ้างหรือพนักงาน หากเข้าลักษณะเป็นการ

ขายสินค้าหรือเป็นการให้บริการ ย่อมอยู่ใน

บังคับต้องเสียภาษมีูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 

แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากมี

กฎหมายยกเว้นให้ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ซึ่งมีข้อต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้

6 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9909/2539
7 หนังสือที่ กค 0702/6872 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551

	 		กรณีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	 			กรณีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 (1) มีภาษีขายเกิดขึ้น (1) ไม่มีภาษีขาย

 (2) ภาษีซื้อขอคืนได้ แต่ต้องไม่ใช่ภาษีซื้อต้องห้าม (2) ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

    ตามประมวลรัษฎากร

ตัวอย่างที่ 17 บรษัิทก่อสร้างอาคารทีพ่กั

ให้พนักงาน หากบริษัทได้รับใบก�ากับภาษีที่มี

รายการถูกต้องและครบถ้วนจากการซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ในการก่อสร้างจากผู้ประกอบการที่มี

สิทธิออกใบก�ากับภาษีบริ ษัทมีสิทธิน�ามา         

ถือเป็นภาษีซื้อหักจากภาษีขายได้ ทั้งน้ี ตาม

มาตรา 82/3 มาตรา 86 และมาตรา 86/4 

แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีบริษัทให้พนักงานใช้น�้าประปาและ

ไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าตอบแทนถือเป็นการขาย

สินค้าต้องน�าค่าน�้าประปาและค่าไฟฟ้ามา            

รวมค�านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการ
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ค�านวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 

78/3 และมาตรา 79/3 (1) แห่งประมวล-

รัษฎากร

กรณีภาษีซื้อค่าน�้าประปาและค่าไฟฟ้า

ของอาคารที่พักเข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อที่

เก่ียวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการจึง           

ไม่ต้องห้ามน�ามาหักจากภาษีขายตามมาตรา 

82/5 แห่งประมวลรัษฎากร

ตัวอย่างที่ 28 บริษัทประกอบกิจการ                  

ที่อยู ่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ให้

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกับพนักงาน 

ให้ของเยี่ยมพนักงานผู้เจ็บป่วยต้ังแต่ 3 วัน-      

ขึ้นไป การเลี้ยงอาหารและจับของรางวัล                  

แก่พนักงานในวนัปีใหม่ หากค่าใช้จ่ายดงักล่าว

เป็นค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองกับสวสัดกิารทีบ่รษัิท

ให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และ              

มกีารก�าหนดไว้อย่างชดัเจน ย่อมเป็นค่าใช้จ่าย

ที่เก่ียวเน่ืองโดยตรงกับการประกอบกิจการ 

บริษัทมีสิทธิน�าภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายใน

การค�านวณภาษีมูลค่าเพิม่ได้ ตามมาตรา 82/3 

แห่งประมวลรัษฎากร

ตัวอย่างที่ 39  บริษัทได้จัดงานปีใหม่    

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่พนักงานเป็น

ประจ�าทุกปี ท�าให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันปีใหม่

8 หนังสือที่ กค 0706/พ./9052 ลงวันที่ 6 กันยายน 2550
9 หนังสือที่ กค 0706/3552 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549

หลายอย่างที่ซื้อมาเพื่อจับสลากวันปีใหม่ เช่น 

ตู้เยน็ ทวี ีทองค�า รถยนต์น่ัง เสือ้ยดื ผ้าขนหนู 

เป็นต้น ดังน้ัน การแจกรางวัลให้พนักงาน          

ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงานเข้าลักษณะ

เป็นเงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 

40 (1) แห่งประมวลรษัฎากร พนักงานทีไ่ด้รบั

รางวลัต้องน�าเงินรางวลัดงักล่าวมารวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบริษัท          

ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 

50 (1) จึงไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจาก

การให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาส

แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ตามมาตรา 42 

(10) แห่งประมวลรัษฎากร (ปัจจุบัน ได้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) 

พ.ศ. 2558 เป็น มาตรา 42 (28) แห่ง 

ประมวลรัษฎากร)

ข้อสังเกต 1. ของขวัญวันเกิดที่จัดให้แก่

ลูกจ้างหรือพนักงาน ถือเป็นเงินได้จากการ                       

ให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการยกเว้นไม่

ต้องน�ามารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดา ตามมาตรา 42 (10) แห่งประมวล-

รัษฎากร ทั้งน้ี ของขวัญดังกล่าวต้องมีราคา

หรือมูลค่าไม่เกินสมควร (ปัจจุบัน ได้มีการ
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ปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) 

พ.ศ. 2558 เป็น มาตรา 42 (28) แห่งประมวล-

รัษฎากร)

2. การแจกรางวลัให้ลกูจ้างหรือพนักงาน

โดยวิธีจับสลาก ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของ

ลกูจ้างหรือพนักงาน แต่ถ้าบริษัทนายจ้างได้ให้

ของขวัญปีใหม่แก่ลูกจ้างหรือพนักงานทุกคน 

จะได้รับยกเว้นเน่ืองจากถือเป็นเงินได้จากการ

ให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

3. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญ             

ให้ลูกจ้างหรือพนักงานจับสลากในวันขึ้นปีใหม่                   

ถือเป็นภาษีซื้อที่เ ก่ียวข้องโดยตรงกับการ

ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการของ           

ผู้ประกอบการ บริษัทมีสิทธิน�าภาษีซื้อมาหัก

ออกจากภาษีขายในการค�านวณภาษีมลูค่าเพิม่ 

ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดย

บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา

ร้อยละ 7.0 ของมูลค่าของรางวัลที่บริษัท                  

จัดหามาเพื่อแจกรางวัลให้กับลูกจ้างหรือ

พนักงานเพราะเข้าลักษณะเป็นการขาย ตาม

มาตรา 77/1 (8) อย่างไรก็ตาม หากของขวญั

ดังกล่าวเป็นสิ่งของที่พึงให้แก่กันตามประเพณี

ทางธุรกิจทั่วไป และมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน

สมควร บริษัทไม่ต้องน�ามูลค่าของสินค้าที่ให้

เป็นของขวัญมารวมค�านวณเป็นมูลค่าของ          

ฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) ประกอบกับ            

ข้อ 2 (6) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง 

ก�าหนดลักษณะและเง่ือนไข ค่าตอบแทนที่        

ไม่ต้องน�ามารวมค�านวณมูลค่าของฐานภาษี

ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร              

ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535

จากตัวอย่างข้างต้นสรุปได้ว่า นายจ้าง      

ได้ให้สวสัดกิารแก่ลกูจ้างหรอืพนักงาน ค่าใช้จ่าย

ที่เก่ียวข้องดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายในการ

ค�านวณก�าไรสุทธิได้ และหากมีภาษีซื้อเกิดขึ้น 

ก็สามารถเครดติภาษีซือ้หรือขอคนืได้ไม่ต้องห้าม

ตามประมวลรัษฎากร หากนายจ้างมีระเบียบ

ก�าหนดไว้ชัดแจ้งว่า ได้ให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง

หรอืพนักงานทกุคนโดยไม่เลอืกปฏบิตัแิละต้อง

เก่ียวข้องกับกิจการที่มีผลต่อการสร้างขวัญ

และก�าลังใจให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานเป็นไป

เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ หากไม่เข้าเง่ือนไข       

ข้างต้นแล้ว ไม่ถือว่าเป็นสวัสดิการลูกจ้างหรือ

พนักงาน แต่ถือว่าเป็นรายจ่ายส่วนตัวให้            

โดยเสน่หาหรือถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามของ

กิจการตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่ง

ประมวลรัษฎากร
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ดงักล่าวไม่เห็นพ้องด้วยกับเจ้าพนักงานประเมนิ

ท�าการประเมินค่าเช่าของบ้านนั้นๆ ว่าสมควร

ให้เช่าได้ตามปกติปีละเท่าใดและให้บันทึกการ

ประเมินไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานขอความ

เห็นชอบจากอธิบดกีรมสรรพากร และให้ถือว่า

ค่าเช่าบ้านทีท่�าการประเมนิน้ัน เป็นเงินได้ของ

ลูกจ้างที่จะน�ามาท�าการประเมินหรือพิจารณา

ชีข้าดของเจ้าหน้าทีผู้่พจิารณาอทุธรณ์ แล้วแต่

กรณ ีและให้ถือเป็นเกณฑ์ในการค�านวณเงินได้

ในปีภาษีต่อไปด้วย เว้นแต่มีข้อเท็จจริงหรือ

สภาพของบ้านเปลี่ยนแปลงไปตามข้อ 1 (3) 

ของค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.23/2533ฯ           

ลงวันที่ 26 เมษายน 2533

เรื่องที่ 211 กรณีพนักงานได้อยู่ห้องพัก

โดยไม่เสยีค่าเช่าถือเป็นเงินได้พงึประเมนิ ตาม

มาตรา 39 และมาตรา 40 (1) หรือมาตรา 

40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร พนักงานจงึต้อง

น�าประโยชน์เพิ่มที่ได้รับทั้งหมดมารวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา                

ร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้ง

เงินเพิ่มตลอดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่

จ่ายเป็นรายปี กรณีพนักงานหลายคนอยู่ห้อง

เดียวกันโดยไม่เสียค่าเช่าให้ค�านวณประโยชน์

เพิม่เป็นเงินได้พงึประเมนิของพนักงานแต่ละคน  

10 หนังสือที่ กค 0702 (กม.05)/2666 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
11 หนังสือที่ กค 0702/6872 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551

แนวค�าวินิจฉัยที่น่าสนใจ

• ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา

เรื่องที่ 110 การที่ลูกจ้างได้พักอาศัยอยู่

ในบ้านพักที่นายจ้างให้อยู ่โดยไม่เสียค่าเช่า 

มลูค่าทีค่�านวณได้จากการดงักล่าวถือเป็นเงินได้

พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวล-

รัษฎากรและเข้าลักษณะเป็นเงินได้เน่ืองจาก

การจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่ง

ประมวลรษัฎากร ลกูจ้างต้องค�านวณประโยชน์

เพิ่มนีเ้ป็นเงนิได้พึงประเมินในอัตรารอ้ยละ 20 

ของเงินเดอืนหรือค่าจ้างตลอดปีมารวมค�านวณ

เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาประจ�าปี ตามมาตรา 56 แห่งประมวล-

รัษฎากร ประกอบกับแนวปฏิบัติในข้อ 1 ของ

ค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.23/2533 เร่ือง              

การก�าหนดมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้าง            

ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเงินได้พึงประเมิน            

ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2533 หาก               

เจ้าพนักงานประเมินตรวจพบว่า การยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของค�าสั่งกรมสรรพากรฯ ดังกล่าว ก็มีอ�านาจ

ที่จะด�าเนินกระบวนการตรวจสอบภาษีเพื่อ                   

ที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีในจ�านวนที่ถูกต้อง 

ไปยังบุคคลดังกล่าวได้ ในการน้ีหากลูกจ้าง           
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ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง               

รวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงิน

โบนัสที่จ่ายเป็นรายปี

กรณีบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายในห้องพัก เช่น 

ค่าน�้าประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น เป็นเงินได้            

พงึประเมนิตามมาตรา 39 และมาตรา 40 (1) 

หรือมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร           

ถือเป็นประโยชน์เพิ่มที่พนักงานได้รับทั้งสิ้น       

จึงต้องน�าประโยชน์เพิ่มที่ได้รับทั้งหมดมารวม

ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 312 มูลค่าของการได้อยู่บ้านพัก

โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 39 และมาตรา 40 (1) หรอืมาตรา 40 

(2) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องน�าประโยชน์

เพิม่ทีไ่ด้รับทัง้หมดมารวมค�านวณ เพือ่เสยีภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 20 ของ

เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี 

(ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี 

กรณีพนักงานหลายคนอยู่บ้านหลังเดียวกัน 

โดยไม่เสียค่าเช่าให้ค�านวณประโยชน์เพิ่มเป็น

เงินได้พงึประเมนิของพนักงานแต่ละคนในอตัรา

ร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้ง

เงินเพิ่มตลอดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่

จ ่ายเป็นรายปี ตามค�าสั่งกรมสรรพากรที่               

ป.23/2533ฯ ลงวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2533 

กรณค่ีาใช้จ่ายอืน่ๆ เช่น ค่าน�า้ประปา ค่าไฟฟ้า

และค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่บริษัทได้จ่ายไปจริง

เป็นเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 39 และมาตรา 

40 (1) หรือมาตรา 40 (2) แห่งประมวล-

รษัฎากร ถือเป็นประโยชน์เพิม่ทีพ่นักงานได้รบั

ทั้งสิ้น จึงต้องน�าประโยชน์เพิ่มที่ได้รับทั้งหมด

มารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 413 เงินค่าพาหนะที่ลูกจ้างหรือ

พนักงานได้รบั จะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดา ต้องเป็นการจ่ายไปโดยสุจริตเพื่อ

ความจ�าเป็นเฉพาะในการปฏบิตักิารตามหน้าที่

ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการนั้น ซึ่ง

ลูกจ้างหรือพนักงานจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ 

เช่น ใบเสรจ็รับเงินค่าโดยสาร ตัว๋โดยสาร รวม

ทั้งรายงานการไปปฏิบัติงานให้แก่นายจ้าง แต่

ถ้าเป็นการจ่ายค่าพาหนะแบบเหมารายเดือน 

จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

เงินค่าเดนิทางทีล่กูจ้างหรอืพนักงานได้รับ 

เฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้จ่ายทั้งหมดโดยจ�าเป็น

เพื่อการเดินทางจากต่างถ่ินในการรับเข้า

ท�างานในครั้งแรก หรือการกลับถ่ินเดิมเมื่อ 

การจ้างสิน้สดุลง แต่มใิห้รวมถึงเงินค่าเดนิทาง

ที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเมื่อกลับถ่ินเดิม 
12 หนังสือที่ กค 0706/8484 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550
13 หนังสือที่ กค 0706/609 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549
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และในการรับเข้าท�างานของนายจ้างเดิม

ภายในสามร้อยหกสบิห้าวนันับแต่วนัทีก่ารจ้าง

ครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง เงินค่าเดินทางที่นายจ้าง

ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงาน หมายความ

รวมถึงค่าเดินทางที่นายจ้างจ่ายให้คู ่สมรส             

บุพการี ผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะ

เลี้ยงดูของลูกจ้าง ค่าขนย้ายเท่าที่จ�าเป็นใน

การเดนิทาง และค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม

ต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางโดยตรง

เงินได้ที่ค�านวณได้จากมูลค่าของเคร่ือง

แบบซึ่งลูกจ้างหรือพนักงานได้รับจากนายจ้าง

ในจ�านวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปี และเสื้อ

นอกในจ�านวนคนละไม่เกินหนึ่งตัวต่อปี

เคร่ืองแบบ หมายความว่า เครือ่งแต่งกาย

รวมทั้งสิ่งประกอบเคร่ืองแต่งกายที่ก�าหนด               

ให้แต่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึง

รองเท้าที่อาจใช้งานได้ทั่วไป ชุดชั้นใน หรือ       

สิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย

เสื้อนอก หมายความรวมถึง ชุดไทย

พระราชทานและเสื้อที่นิยมใช้ในการแต่งกาย

ไปงานส�าคญัต่างๆ เงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้น

ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

ค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือ

จ่ายแทนลูกจ้างหรือพนักงานเป็นค่ารักษา

พยาบาล ส�าหรับลูกจ้างหรือพนักงาน สามี 

ภรยิา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความ

อุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างเฉพาะค่ารักษา

พยาบาลที่กระท�าในประเทศไทย หากเป็นการ

รักษาพยาบาลในต่างประเทศต้องเป็นกรณีที่

ลกูจ้างหรือพนักงานจ�าเป็นต้องได้รบัการรักษา

พยาบาลในขณะปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็น

ครัง้คราวถือเป็นเงินได้ทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 514 ค่าน�า้มนัรถทีบ่รษัิทได้จ่ายให้

ลกูจ้างหรอืพนักงานทีมี่รถยนต์ส่วนตัวน�ามาใช้

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ค่าน�้ามันรถเฉพาะส่วนที่  

ไม่เกินอตัราทีท่างราชการจ่ายให้กับข้าราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ ถือว่าเป็นค่าพาหนะทีล่กูจ้างได้จ่าย

ไปโดยสุจริต ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าไปรวม

ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 615 เงินค่าประกันชีวิตที่นายจ้าง

จ่ายแทนลกูจ้างหรือพนักงาน โดยพนักงานเป็น

ผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์เมื่อ

กรมธรรม์อายคุรบสญัญาหรอืมีอายคุรบเกษียณ

หรือทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอา

ประกันภัยเสยีชวีติ ทัง้น้ีตามระเบยีบสวสัดกิาร
14 หนังสอืที ่กค 0811 (กม.01)/970 ลงวนัที ่16 สงิหาคม 2544 ที ่กค 0706/8571 ลงวนัที ่23 สงิหาคม 2550 และที ่กค 0702/88 

ลงวันที่ 7 มกราคม 2552
15 หนังสือที่ กค 0706/397 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549
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ของบริษัท เข้าลักษณะเป็นประโยชน์ใดๆ 

บรรดาที่ได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน ถือเป็น

เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

เร่ืองที่ 716 การตรวจสุขภาพประจ�าปี 

(การตรวจสุขภาพประจ�าปีของบริษัทพนักงาน

ประจ�าของบริษัทสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามที่

ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินยอดวงเงินที่บริษัท

ก�าหนด) และเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร (เงิน

ช่วยเหลือค่าคลอดบุตร พนักงานประจ�าของ

บริษัททั้งหญิงและชายสามารถเบิกค่าใช้จ่าย

ตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินยอดวงเงินที่

บริษัทก�าหนด) หากบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่

พนักงานทุกคนเป็นการทั่วไปและเป็นไปตาม

ระเบียบของบริษัท ถือเป็นค่ารักษาพยาบาลที่

พนักงานได้รบัจากบรษัิทเข้าลกัษณะเป็นเงินได้

ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้าง จ่ายให้

หรอืจ่ายแทนลกูจ้าง ส�าหรบัการรักษาพยาบาล

ส�าหรับลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบ

สันดาน ซึ่งอยู ่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ

ลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะส�าหรับการรักษาพยาบาล

ที่กระท�าในประเทศไทย ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้อง

รวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 

(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 

(4) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 

ค่าฉดีวคัซนีป้องกันไข้หวดัหรอืโรคระบาด

อื่นๆ ซึ่งมิใช่วัคซีนที่ใช้รักษาเมื่อมีอาการเจ็บ-

ป่วยเกิดขึ้น มิใช่เงินที่เป็นค่ารักษาพยาบาล        

ที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่า-

รกัษาพยาบาล ซึง่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ามารวม

ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 2 (4) (ก) 

ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ 

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ถือเป็น

ประโยชน์เพิ่มอันเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึง

ประเมนิ ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร 

และถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 

(1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานต้องน�ามา

รวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร 

เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีรับบุตร-

บุญธรรม มิใช่เงินที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่

นายจ้างจ ่ายให ้หรือจ ่ายแทนลูกจ ้างเป ็น                 

ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องน�า       

มารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 2 

(4) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509  

ถือเป็นประโยชน์เพิ่มอันเข้าลักษณะเป็นเงินได้

พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวล-

รัษฎากร และถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม

16 หนังสือที่ กค 0702/2065 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
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มาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงาน

ต้องน�ามารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดา ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร 

เรื่องที่ 817 บรษัิทจ่ายเงินเพือ่ช่วยเหลอื

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเพิ่มเติมแก่พนักงานใน

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงที่

พนักงานจะต้องกลับมาท�างานเต็มเวลาให้กับ

บรษัิทเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี หากพนักงาน

ผิดข้อตกลงพนักงานจะต้องช�าระค่าเทอมและ

ค่าใช้จ่ายประจ�าเดอืนทีไ่ด้รบัไปคนืให้กับบรษัิท

พร้อมทั้งเบี้ยปรับจ�านวนหน่ึง ถือว่าค่าเทอม

ส�าหรับการศึกษาเป็นเวลาสองปี ค่าใช้จ่าย

ประจ�าเดือนรวมทั้งค่าต๋ัวเครื่องบินเดินทาง  

ไป-กลับเพื่อการศึกษาและช่วงปิดภาคฤดูร้อน

ประจ�าปีดงักล่าว เป็นรางวลัเพือ่การศกึษาหรอื

ค้นคว้าในวิทยาการได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าไป

รวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตามมาตรา 42 (11) แห่งประมวลรัษฎากร 

และเมื่อบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทไม่

ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 

แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด

เรื่องที่ 918 กรณีที่ทางราชการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�า

ต�าแหน่งส�าหรบัข้าราชการผู้มสีทิธิได้รถประจ�า

ต�าแหน่งในจ�านวนเงินแน่นอนเป็นรายเดอืนเท่า

กันทุกเดือนนั้น เป็นการจ่ายเงินนี้ให้แก่เฉพาะ

ข้าราชการระดบัสงูทีม่สีทิธิได้รถประจ�าต�าแหน่ง 

ซึ่งย่อมถือเป็นการจ่ายเงินได้ให้เน่ืองจากการ

จ้างแรงงาน ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อบังคับหรือจ�ากัด

การใช้จ่ายเงินดังกล่าวแก่ข้าราชการผู้น้ัน                 

แต่อย่างใด จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับในอันที่           

จะใช้จ่ายเงินน้ีได้อย่างอิสระ และต้องตาม

ลักษณะแห่งเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39                    

และมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร                 

ทุกประการ ทั้งเงินได้พึงประเมินน้ีก็ไม่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร และ    

กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ                 

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2509 แต่อย่างใด                  

การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน    

ของจ�าเลยและค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ที่ ถือว ่าเงินค ่าตอบแทน                 

เหมาจ่ายการจัดหารถประจ�าต�าแหน่งที่โจทก์  

ได้รับเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องรวมค�านวณ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงชอบแล้ว

เรื่องที่ 1019 กรณีลูกจ้างหรือพนักงานมี

เงินได้พึงประเมินจากการเป็นตัวแทนประกัน

17 หนังสือที่ กค 0811/02949 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542
18 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7535/2554 (ต่อมามีค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7536/2554 วินิจฉัยในท�านองเดียวกัน)
19 หนังสือที่ กค 0706/พ./3071 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548
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ชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต โดยได้รับเงินได้

ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขายในแต่ละเดือน 

ซึ่งมีจ�านวนไม่แน่นอนเข้าลักษณะเป็นเงินได้ 

พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวล-

รัษฎากร และยังได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งอีก

เดือนละ 7,000 บาท ซึ่งมิใช่ค่าตอบแทน           

จากการจ้างแรงงาน หากแต่เป็นเงินที่บริษัท

ประกันชีวิตจ่ายให้เพิ่มเติม เน่ืองจากการท�า

หน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า

ประกันชีวิต เงินประจ�าต�าแหน่งดังกล่าว จึง

เป็นเงินได้พงึประเมนิ ตามมาตรา 40 (2) แห่ง

ประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้าง

หรือพนักงานดังกล่าวได้รับเงินได้พึงประเมิน

จากการจ้างแรงงาน ซึง่ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 

40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ย่อมถือเป็น       

เงินได้พงึประเมนิของพนักงานคนดงักล่าวด้วย

เรื่องที่ 1120  ค ่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่

พนักงานหรอืลกูจ้างได้รบั เน่ืองจากการเดนิทาง

ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็น                

ครั้งคราว ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรวมค�านวณ       

เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 

59/2538 เรือ่ง ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา กรณี

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม

มาตรา 42 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 

25 มกราคม พ.ศ. 2538 ดังนี้  

1. ต้องเป็นค่าเบีย้เลีย้งซึง่บคุคลดงักล่าว

ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจ�าเป็น เฉพาะ      

ในการที่จะต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน 

และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น  

2. ในกรณีบุคคลดังกล่าว ได้รับค่าเบ้ีย-

เลี้ยงในอัตราไม่เกินอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงสูงสุด

ที่ทางราชการก�าหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการในประเทศหรอืต่างประเทศ 

แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายใน

ลักษณะเหมาจ่าย ให้ถือว่า ค่าเบ้ียเลี้ยง                     

ดังกล่าว เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าว         

ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจ�าเป็น เฉพาะใน

การที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้

จ่ายไปทัง้หมดในการนัน้ โดยไม่ตอ้งมีหลักฐาน

การจ่ายเงินมาพิสูจน์ 

3. ในกรณีบุคคลดังกล่าว ได้รับค่าเบ้ีย-

เลี้ยงในอัตราเกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงตาม  

(2) และบุคคลดังกล่าวไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ 

ว่าได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจ�าเป็น เฉพาะ

ในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและ

ได้จ่ายไปทัง้หมดในการน้ัน ให้ถือว่าค่าเบีย้เลีย้ง

ดังกล่าวเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงซึ่งบุคคลน้ันได้จ่ายไป

20 หนังสือที่ กค 0811 (กม.)/พ.081 ลงวันที่ 19 มกราคม 2542 และที่ กค 0702/4734 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
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โดยสุจริตตามความจ�าเป็นเพียงเฉพาะในส่วน

ที่ไม่เกินอัตราตาม (2)  

นอกจากน้ี การเดนิทางไปปฏบิติังานตาม

หน้าที่ดังกล่าว จะต้องมีหลักฐานการได้รับ

อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกส�านักงาน 

หรอืนอกสถานที ่จากนายจ้างหรอืผู้จ่ายเงินได้

โดยไม่ต้องระบุลกัษณะงานทีท่�า และระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วแต่กรณี 

เรื่องที่ 1221  เบีย้ขยนัเป็นเงินทีน่ายจ้าง

ก�าหนดเป็นค่าตอบแทนแก่ลกูจ้างหรือพนักงาน

ที่ได้ปฏิบัติงานตามที่นายจ้างก�าหนดไว้ เช่น    

ไม่ขาดงาน ไม่มาสาย ไม่ลากิจ ไม่ลาป่วย      

ตลอดปีกรณีที่บริษัทได้จ่ายเบี้ยขยันเพื่อเป็น 

การตอบแทนลกูจ้างหรอืพนักงานซึง่ปฏบิตังิาน

ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวถือเป็นประโยชน์เพิ่ม

ของลกูจ้างหรอืพนักงานเข้าลกัษณะเป็นเงินได้

เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) 

แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานต้องน�าเงินได้

ดังกล่าวมารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาและบริษัทผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องน�า

ไปรวมค�านวณหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย ตาม

มาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

เรือ่งที ่1322 กรณกีารให้หุ้น หรือใบส�าคญั

แสดงสิทธิ (Warrrant) แก่พนักงาน ใบส�าคญั

แสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก

ให้เป็นการเฉพาะตัวไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ

ได้ภายในเวลาที่บริษัทก�าหนด และไม่มีการ

จ�าหน่ายให้ประชาชนทัว่ไปเช่นเดยีวกับใบส�าคญั

แสดงสิทธิทั่วไป กรรมการ ที่ปรึกษาพนักงาน

ของบริษัทจึงยังมิได้รับเงินได้พึงประเมินใน        

วนัทีไ่ด้รับใบส�าคญัแสดงสทิธิฯ ในวนัทีก่รรมการ 

ที่ปรึกษา ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทน�า        

ใบส�าคญัแสดงสทิธิฯ มาซือ้หุ้นสามัญของบรษัิท 

กรณีถือได้ว่ากรรมการ ที่ปรึกษา ลูกจ้างหรือ

พนักงานได้ซื้อหุ้นสามัญในราคาที่ต�่ากว่าราคา

ตลาดตามข้อตกลงพิเศษ ลูกจ้างหรือพนักงาน

จึงได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) 

หรือ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ตาม                 

ค�าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีอากร

ที่ 28/2538 เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

กรณีการเสียภาษีในกรณีได้รับแจกหุ้น หรือได้

ซือ้หุ้น ในราคาทีต่�า่กว่าราคาตลาดตามข้อตกลง

พิเศษ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดย

ให้ค�านวณจากราคาหุ้นสามัญของบริษัท ตาม 

หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี คือให้หักด้วยราคาการ 

ใช้สิทธิในวันที่ได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้นดังกล่าว 

หุ้นบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
21 หนังสือที่ กค 0802/19446 ลงวันที่ 30 กันยายน 2536
22 หนังสือที่ กค 0802/22799 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2538   
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(ก) หากหุ้นดังกล่าวมีราคาขายให้กับ

ประชาชนทัว่ไป ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับราคาขาย

ให้กับประชาชนทั่วไป 

(ข) หากหุ้นดังกล่าวไม่มีราคาขายให้กับ

ประชาชนทัว่ไปให้ถือมลูค่าหุ้นเท่ากับราคาเฉลีย่

ในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนที่ได้รับกรรมสิทธ์ิ   

ในหุ้น 

เรื่องที่ 1423  เงินค่าท�างานในวันหยุด 

และเงินค่าท�าล่วงเวลา เข้าลักษณะเป็นเงินได้

เน่ืองจากการจ้างแรงงานเป็นเงินได้พงึประเมนิ 

ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

พนักงานจะต้องน�าเงินได้ทัง้หมดมารวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้

เร่ืองที่ 1524 เงินรางวัลที่จ ่ายให้แก่

พนักงานในการเพิม่ประสทิธิภาพในการท�างาน

เป็นรายบุคคล เงินรางวัลที่ได้รับเข้าลักษณะ

เป็นเงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 

40 (1) แห่งประมวลรษัฎากร พนักงานต้องน�า

เงินรางวลัดงักล่าวมารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปีภาษีที่ได้รับ และ

บรษัิทผู้จ่ายเงินได้มหีน้าทีต้่องหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

เรือ่งที ่1625 รางวลัทีม่อบให้แก่พนักงาน

ทีม่อีายใุนการท�างานมากซึง่เป็นสวสัดกิารหรือ

ประโยชน์ทีพ่นักงานได้รับจากนายจ้าง ถือเป็น

ประโยชน์เพิ่มอันเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

และถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 

(1) แห่งประมวลรัษฎากรที่พนักงานต้องน�ามา

รวมค�านวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 1726  กรณีบริษัทจ่ายเงินรางวัล

ในการปรับปรุงงานให้แก่พนักงานหรือกลุ่ม

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือก แยกพิจารณาได้

เป็น 2 กรณี คือ 

1. กรณีเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่พนักงาน 

ในการปรับปรุงงานเป็นรายบุคคล เงินรางวัล

ทีไ่ด้รับเข้าลกัษณะเป็นเงินได้เน่ืองจากการจ้าง

แรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล-

รัษฎากร พนักงานดังกล่าวต้องน�าเงินรางวัล

ดังกล่าวมารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาประจ�าปีภาษีที่ได้รับและบริษัท    

ผู้จ่ายเงินได้มหีน้าทีต้่องหักภาษ ีณ ทีจ่่าย ตาม

มาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

2. กรณีเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่พนักงาน 

ในการปรบัปรงุงานเป็นกลุม่พนักงานโดยจะน�า

เงินรางวัลไปเฉลี่ยเท่าๆ กันทุกคน เงินรางวัล

23 หนังสือที่ กค 0802/11187 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2531
24 หนังสือที่ กค 0702/2711 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554
25 หนังสือที่ กค 0706/10811 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2547
26 หนังสือที่ กค 0702 (กม.11)/487 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และที่ กค 0706/2841 ลงวันที่ 4 เมษายน 2549
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ที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร กลุ่ม

พนักงานดงักล่าวต้องน�าเงินได้ทีไ่ด้รบัน้ัน ไปรวม

ค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประจ�า

ปีภาษีที่ได้รับในนามห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่

นิติบุคคล และบริษัทผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้อง

หักภาษี ณ ทีจ่่าย ไว้ในอตัราร้อยละ 5.0 ตาม

ข้อ 9 (1) ของค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.

4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 

ข้อสังเกต27 เงินตอบแทนที่จ่ายให้แก่

ลูกจ้างหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท                 

ครบตามก�าหนดระยะเวลาการท�างาน ถือเป็น

ประโยชน์เพิ่มของลูกจ้างหรือพนักงาน เข้า

ลักษณะเป็นเงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน 

ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

ลกูจ้างหรือพนักงานต้องน�าเงินรางวลัดงักล่าว

มารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา

ประจ�าปีภาษีที่ได้รับ และบริษัทผู้จ่ายเงินได้

มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 

(1) แห่งประมวลรัษฎากร 

เรื่องที่ 1828 การจัดสวัสดิการค่าอาหาร

ให้แก่ผู้อ�านวยการ เจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานโดย

จ่ายให้เป็นประจ�าพร้อมกับการจ่ายเงินเดือน 

และจ่ายเฉพาะวันมาปฏิบัติงานเป็นประโยชน์

โดยตรงของพนักงานทีไ่ม่ต้องเสยีเงินค่าอาหาร

ถือเป็นประโยชน์เพิม่จากการจ้างแรงงาน ต้อง

น�าไปรวมกับเงินได้พงึประเมนิ ตามมาตรา 40 

(1) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

เร่ืองที ่1929 การจัดอาหารให้แก่พนักงาน

ในระหว่างเวลาท�างาน จ�านวน 2 มื้อ ซึ่งเป็น

สวัสดิการหรือประโยชน์ที่พนักงานได้รับจาก

นายจ้าง ถือเป็นประโยชน์เพิ่มอันเข้าลักษณะ

เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่ง

ประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินได้พงึประเมิน

ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่

พนักงานต้องน�ามารวมค�านวณเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

เรือ่งที ่2030  กรณทีีน่ายจ้างจดัสวสัดกิาร

ให้พนักงานในลักษณะของการขายสินค้า   

หรือให้บริการ หรือให้กู้ยืมในราคาที่ต�่ากว่า

ราคาตลาดไม่ว่าสินค้าหรือบริการน้ัน จะเป็น

ของกิจการหรือต้องซื้อมาจากบุคคลอื่นก็ตาม 

กรณกีารขายทรพัย์สนิทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้แล้วของบรษัิทให้แก่พนักงานในลกัษณะ

ให้สทิธิพเิศษเป็นสวสัดกิารบรษัิทเป็นผู้ประกอบ-

27 หนังสือที่ กค 0706/2841 ลงวันที่ 4 เมษายน 2549
28 หนังสือที่ กค 0702/3552 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
29 หนังสือที่ กค 0706/10811 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2547 
30 หนังสือที่ กค 0702/7673 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557
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การจดทะเบียนประกอบกจิการผลติสินคา้และ

ขายยาดม ยาหม่อง และยาหม่องน�้า บริษัท  

มีทรัพย์สินคงเหลือในส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   

ในการประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เน่ืองจากกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการ

ด�าเนินงานเปลีย่นแปลงไป ทรพัย์สนิน้ันมีความ

ช�ารุดบกพร่องเสือ่มสภาพ หรอืล้าสมยั เป็นต้น

และยงัมทีรพัย์สนิบางส่วนทีม่ปีระสทิธิภาพการ

ใช้งานได้ไม่ดีพอ แม้จะท�าการซ่อมแซมก็ไม่                           

คุม้ค่า ควรมกีารซือ้ใหม่เปลีย่นแทนจะดกีว่าซึง่

บรรดาทรัพย์สินที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้งาน

เหล่าน้ี บริษัทมีภาระในการจัดเก็บและดูแล

รักษา ก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บและดูแล

รักษาจึงต้องการที่จะขายออกไปเพื่อเป็นการ

ลดภาระในการจัดการการขายและต้นทุนที่จะ

เกิดขึน้ในการขายทรัพย์สนิเหล่าน้ี ประกอบกับ

เพื่อให้สิทธิพิเศษและถือเป็นสวัสดิการอย่าง

หน่ึงเพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทจึงได้           

มีนโยบายในการขายทรัพย์สินเมื่อมีความ

ต้องการขายแต่ละรายการหรือแต่ละคร้ังน้ัน 

ให้มีการขายเป็นการภายในบริษัทก่อน เว้นแต่

ไม่มีผู้ต้องการซื้อถึงจะด�าเนินการขายเป็นการ

ภายนอกต่อไป บริษัทจึงได้มีการก�าหนดและ

ประกาศใช้ระเบียบ/ ขั้นตอน/ วิธีปฏิบัติ                          

เก่ียวกับการขออนุมตัขิายทรัพย์สนิ ดงัน้ัน การ

ขายทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าว มูลค่าของ

สว่นต่างของราคาตลาดกบัราคาขายทรพัยส์ิน

ที่บริษัทได้ขายทรัพย์สินมีผลให้พนักงานของ

บริษัทได้ซื้อสินค้าในราคาถูก จึงเป็นประโยชน์

ทีไ่ด้รบัซึง่อาจคดิค�านวณได้เป็นเงินเข้าลกัษณะ

เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ดังน้ัน เมื่อพนักงานได้รับ

ส่วนลดจากการซื้อสินค้าซึ่งเป็นสวัสดิการตาม

ข้อตกลงสภาพการจ้างถือได้ว่าพนักงานได้รับ

ประโยชน์ซึง่อาจคดิค�านวณได้เป็นเงิน เน่ืองจาก 

การจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่ง

ประมวลรษัฎากร และไม่เป็นเงินได้พงึประเมนิ

ที่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 42 แห่งประมวล-

รัษฎากร พนักงานต้องน�าส่วนลดน้ันมารวม

ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรือ่งที ่2131 บริษัทนายจ้างได้จัดสวสัดิการ

ให้พนักงานโดยจัดให้มกีารพาพนักงานไปพกัผ่อน

ในสถานที่เที่ยวต่างๆ ในประเทศปีละครั้งซึ่ง 

จัดให้กับพนักงานทกุคนเป็นประจ�าทกุปีถือเป็น

ประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับจากการจ้างแรงงาน 

ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

พนักงานของบริษัทจะต้องน�ามารวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทมีหน้าที่ต้องหัก

ภาษีเงนิได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงนิได้พึงประเมนินี้

ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 

31 หนังสือที่ กค 0706 (กม.14)/131 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545
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50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องที่ 2232 ค่าสมาชิกสโมสรเป็นสิทธิ

เฉพาะตวัของพนักงาน ข้อตกลงการจ้างก็เพยีง

แต่โจทก์ตกลงว่าจะจ่ายค่าสมาชกิสโมสรให้แก่

พนักงานดังกล่าวเท่านั้น เป็นการให้ประโยชน์

แก่พนักงานโดยตรง หาใช่โจทก์มีข้อบังคับว่า

พนักงานต�าแหน่งใดจะต้องเป็นสมาชกิสโมสรใด

เพือ่กระท�ากิจกรรมใดในสโมสรให้เกิดประโยชน์

แก่โจทก์ไม่ ตามทางน�าสบืก็ไม่ปรากฏว่า การ  

ที่พนักงานของโจทก์เป็นสมาชิกสโมสรก่อ

ประโยชน์โดยตรงแก่โจทก์อย่างไร จึงเป็น

ประโยชน์ส่วนตวัของพนักงาน ค่าสมาชกิสโมสร

ทีโ่จทก์จ่ายแทนให้แก่พนักงานจึงเป็นประโยชน์

ที่พนักงานโจทก์ได้รับเพิ่มถือเป็นเงินได้ของ

พนักงาน 

เรื่องที่ 2333 เงินแสดงความยินดี กรณี

พนักงานมีบุตร มิใช่เงินได้ที่เป็นค่ารักษา

พยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง

เป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องน�า

มารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (4) 

ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ 

แต่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการให้  

โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี พนักงานจึงได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องน�าเงินดังกล่าวมารวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 

42 (10) แห่งประมวลรัษฎากร (ปัจจุบันได้มี

การปรบัปรุงแก้ไขประมวลรษัฎากร (ฉบับที ่40) 

พ.ศ. 2558 เป็น มาตรา 42 (28) แห่งประมวล-

รัษฎากร)

เรื่องที่ 2434  บริษัทได้จ่ายเงินเข้าบัญชี

คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการฯ 

ได้น�าเงินดังกล่าวไปจัดงานและกิจกรรมต่างๆ 

ซึง่เป็นสวสัดกิารให้แก่พนักงาน จึงเข้าลกัษณะ

เป็นประโยชน์เพิ่มอันถือเป็นเงินได้พึงประเมิน

ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และ

เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 

(1) ซึ่งพนักงานผู้ได้รับสวัสดิการดังกล่าวต้อง

น�าประโยชน์ทีไ่ด้รบัมารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 เว้นแต่

สวัสดิการจัดเลี้ยงในเทศกาลปีใหม่ ถือเป็น           

เงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี

หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี                              

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมค�านวณเพื่อเสีย

ภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (10) (ปัจจุบันได้มี

การปรบัปรุงแก้ไขประมวลรษัฎากร (ฉบับที ่40) 

พ.ศ. 2558 เป็น มาตรา 42 (28) แห่งประมวล-

รัษฎากร)
32 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 21/2536
33 หนังสือที่ กค 0702/6090 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
34 หนังสือที่ กค 0706/9276 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
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เรื่องที่ 2535  ห ้างได ้ จัดให ้มีระเบียบ

สวัสดิการการเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรของ

พนักงานที่ท�างานกับห้างไม่น้อยกว่า 1 ปี        

รายจ่ายดังกล่าวห้างสามารถน�าไปหักในการ

ค�านวณก�าไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา  

65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เมื่อ         

ห้างจ่ายค่าเล่าเรียนดังกล่าว ห้างมีหน้าที่        

หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 โดยถือเป็น

ประโยชน์เพิม่ของพนักงานและพนักงานผู้ได้รับ

เงินได้ดังกล่าวมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา โดยถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

• ภาษีเงินได้นิตบิคุคล

เรื่องที่ 136 กรณบีรษัิทสร้างอาคารทีพ่กั

ให้พนักงานอยู่อาศัยโดยไม่มีค่าตอบแทน หาก

เป็นกรณีที่บริษัทต้องจัดให้พนักงานอยู่อาศัย 

และแจ้งให้พนักงานทราบเป็นการทั่วไปมิใช่

นโยบายภายในที่รู้กันเฉพาะพนักงานบางราย

แล้ว บริษัทมีสิทธิน�าค่าน�้าประปาและค่าไฟฟ้า

มาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิได้ 

ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) 

แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องที่ 237 เงินค่าประกันชวีติทีน่ายจ้าง

จ่ายแทนลกูจ้างหรือพนักงาน โดยพนักงานเป็น

ผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์เมื่อ

กรมธรรม์อายคุรบสญัญาหรอืมีอายคุรบเกษียณ

หรือทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอา

ประกันภัยเสยีชวีติ ทัง้น้ีตามระเบยีบสวสัดกิาร

ของบรษัิท บรษัิทนายจ้างมสีทิธิน�าเบีย้ประกัน-

ชีวิตที่ออกให้มาถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณ

ก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ต้อง

ห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่ง

ประมวลรัษฎากร 

เรื่องที่ 338 เงินที่โจทก์จ่ายให้แก่ทายาท

ของพนักงานซึ่งถึงแก่ความตายเพื่อตอบแทน

คณุงามความดทีีพ่นักงานผู้น้ันปฏบิตังิานให้โจทก์

เป็นเวลานาน ทั้งเพื่อเป็นการอุปการะเลี้ยงดู

ทายาทของพนักงานผู้น้ันด้วย มีลักษณะเป็น

เงินบ�าเหน็จถือได้ว่าเป็นรายจ่ายทีจ่�าเป็นและมี

เหตอุนัควร ทัง้การจ่ายเงินรายน้ีก็เป็นการจ่าย

ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่โจทก์วางไว้ตามมติที่

ประชุมกรรมการโจทก์ จึงไม่เป็นการให้โดย-

เสน่หาตามความหมายของมาตรา 65 ตรี (3) 

แห่งประมวลรัษฎากร แม้โจทก์จะลงบัญชีที่

เรียกว่าสตาฟ รีไทร์เมนท์ เบเนฟิต รายจ่าย

35 หนังสือที่ กค 0802/6547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2537
36 หนังสือที่ กค 0702/6872 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551
37 หนังสือที่ กค 0706/397 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549
38 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5124/2531
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ส่วนน้ีก็ไม่ต้องห้ามตามประมวลรษัฎากรมาตรา 

65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องที่ 439 บริษัทจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน

ทางการศกึษาเพิม่เตมิแก่พนักงาน โดยมรีะเบยีบ

ว่าด้วยการอนุมัติและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาเพิ่มเติมแก่พนักงานและมีข้อตกลง

เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาพนักงานต้องกลบัมาท�างาน

ให้บริษัท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทจ่ายให้แก่

พนักงานของบรษัิททีล่าศกึษาต่อทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศเพือ่น�าความรูก้ลบัมาปฏบิติังาน

ให้บริษัทอย่างมปีระสทิธิภาพเป็นเวลาอย่างน้อย

สองปี และประสบการณ์จากการศกึษาดงักล่าว 

ข้อพจิารณาในการเลือ่นต�าแหน่งพนักงานด้วย 

ถือได้ว่ารายจ่ายดังกล่าวอ�านวยประโยชน์เพื่อ

กิจการของบริษัทโดยตรง ดังน้ัน บริษัทย่อม

น�ารายจ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการ

ค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

เรื่องที่ 540 หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิตบิคุคลมรีะเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่ก�าหนด

เร่ืองเงินประจ�าต�าแหน่งไว้ให้แก่ลูกจ้างหรือ

พนักงาน ผู้บริหาร ที่ปรึกษา บริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนน้ันมีสิทธิน�าเงินประจ�าต�าแหน่งมาถือ

เป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณก�าไรสทุธิได้ ไม่ถือ

เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) 

และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด

เรื่องที่ 641 รายจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงของ

ลกูจ้างหรอืพนักงานถือเป็นรายจ่ายทีเ่ก่ียวข้อง

กับการประกอบกิจการ ย่อมถือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการค�านวณก�าไรสุทธิได้ไม่ถือเป็นรายจ่าย

ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) 

แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด

เรื่องที่ 742 หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลมีระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่ก�าหนด

เรื่องเบี้ยขยันไว้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น มี

สิทธิน�าเงินประจ�าต�าแหน่งมาถือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการค�านวณก�าไรสุทธิได้ ไม่ถือเป็นรายจ่าย

ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) 

แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด

เรื่องที่ 843 บริษัทจ ่ายเงินค่าสมาชิก  

เพื่อให้กรรมการผู้บริหารงานมีสิทธิในการเป็น

สมาชิกสโมสรการกีฬา (Sport Club) เข้า

ลกัษณะเป็นรายจ่ายอนัมลีกัษณะเป็นการส่วนตวั 

39 หนังสือที่ กค 0811/02949 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542  
40 หนังสือที่ กค 0706/พ./3071 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548
41 หนังสือที่ กค 0811 (กม.)/พ.081 ลงวันที่ 19 มกราคม 2542
42 หนังสือที่ กค 0802/19446 ลงวันที่ 30 กันยายน 2536   
43 หนังสือที่ กค 0802/26920 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2538
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จึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย

ในการค�านวณก�าไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี  

(3) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทจ่ายเงิน

ค่าสมาชิกดังกล่าวถือได้ว่า เงินดังกล่าวเป็น

ประโยชน์ทีก่รรมการผู้บริหารได้รับ เข้าลกัษณะ

เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 และเป็น             

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) หรือ (2) 

แห่งประมวลรัษฎากร ของกรรมการผู้บริหารที่

ต้องน�ามารวมค�านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา

เรือ่งที ่944  บริษัทมีระเบยีบเก่ียวกับการ

จัดงานท�าบุญประจ�าปีของบริษัทใช้บังคับเป็น 

การทั่วไปในบริษัทโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและ

ก�าลงัใจ ตลอดจนสร้างความสามัคคกีลมเกลยีว

ให้กับพนักงานของบริษัทค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ

โดยตรง บริษัทสามารถน�าไปหักเป็นรายจ่าย

ในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้

นิตบิคุคลได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตร ี(13) 

แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องที่ 1045  ห ้างได ้ จัดให ้มีระเบียบ

สวัสดิการการเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรของ

พนักงานที่ท�างานกับห้างไม่น้อยกว่า 1 ปี        

รายจ่ายดังกล่าวห้างสามารถน�าไปหักในการ

ค�านวณก�าไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา  

65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เรื่องที่ 146 กรณีที่พนักงานรัฐวิสาหกิจ    

มสีทิธิเบิกค่าเช่าบ้านก็สามารถน�าค่าผ่อนช�าระ

เงินกู้เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อบ้านหรือบ้านพร้อม

ที่ดินมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้เช่นเดียวกับ

ข้าราชการ และถือเป็นการได้รับค่าเช่าบ้าน

ตามระเบยีบของรัฐวสิาหกิจน้ันๆ ซึง่ได้ก�าหนด

โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกา

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ดังน้ัน 

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได ้น�าค่าเช่าซื้อหรือ             

ค่าผ่อนช�าระเงินกู้มาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านตาม

ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ       

ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านตามข้อเท็จจริง       

ดังกล่าวเท่ากับจ�านวนที่ได้จ่ายไปโดยสุจริต           

ตามความเป็นจริง ถ้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        

มิได้ออกค่าภาษีเงินได้ส�าหรับเงินได้จ�านวน                      

ดังกล่าว ให้ค่าเช่าบ้านดังกล่าวย่อมได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมค�านวณภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ทั้งน้ี ตามมาตรา 42 แห่ง

ประมวลรษัฎากร และกฎกระทรวงฉบบัที ่126 

44 หนังสือที่ กค 0706/9235 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550
45 หนังสือที่ กค 0802/6547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2537
46 หนังสือที่ กค 0802/2415 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534
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พ.ศ. 2509 ข้อ 2 (8) เม่ือหน่วยงานรฐัวสิาหกิจ      

จ่ายเงินดังกล่าวจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด

เรื่องที่ 247 บริ ษัทผู ้ จ ่ าย เ งินประจ� า

ต�าแหน่งมีหน้าที่ค�านวณอัตราร้อยละจาก          

ยอดขายประกันชีวิต ซึ่งมีลักษณะเป็นเงินได้  

พึงประเมินเน่ืองจากการจ้างแรงงาน ตาม

มาตรา 40 (1) หรือการรับท�างานให้ ตาม

มาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยหัก

ภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร และออกหนังสือรับรอง                     

การหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบที่อธิบดีฯ ก�าหนด 

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องที่ 348 เน่ืองจากเงินค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทางที่พนักงานหรือลูกจ้างฯ ได้รับจากการ

เดนิทางไปปฏบิตังิานตามหน้าทีใ่นต่างประเทศ

เป็นครัง้คราว ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของค�าสั่งกรมสรรพากรที่                         

ป. 59/2538ฯ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 

2538 บริษัทผู้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไม่มีหน้าที่หัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด

เรื่องที่ 449 กรณีบริษัทเป็นผู้จ่ายเงินได้

พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) หรือ (2) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา 

พนักงาน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่ายและน�าส่งกรมสรรพากรตามมาตรา 

50 (1) และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องที่ 550 บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักให้

พนักงาน ซึง่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร บริษัทต้องค�านวณหักภาษี 

ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวล-

รษัฎากร ดังน้ัน หากบรษัิทจ่ายค่าเช่าครัง้เดียว 

ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานในปีที่           

ได้รับ บริษัทไม่มีสิทธิเฉลี่ยค่าเช่าดังกล่าวตาม

ระยะเวลาการเช่า

เรื่องที่ 651 เงินโบนัสที่พนักงานได้รับ                     

ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) 

แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน

ดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ           

ทีจ่่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรษัฎากร 

จากผู้รับโบนัสโดยค�านวณหักจากเงินโบนัสที่

จ่ายตามหลกัเกณฑ์ในมาตรา 48 แห่งประมวล-

รัษฎากร และน�าส่งภายในเจ็ดวันนับแต่วัน         

47 หนังสือที่ กค 0706/พ./3071 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548
48 หนังสือที่ กค 0811 (กม.)/พ.081 ลงวันที่ 19 มกราคม 2542
49 หนังสือที่ กค 0706 (กม.08)/853 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
50 หนังสือที่ กค 0811/10459 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2542
51 หนังสือที่ กค 0706/2897 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2547
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สิน้เดอืนของเดอืนทีจ่่ายเงินได้พงึประเมิน ตาม

มาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร

• ภาษมีูลค่าเพิ่ม

เรื่องที่ 152 ประมวลรัษฎากร มาตรา 

77/2 วรรคหน่ึง บญัญตัว่ิา “การกระท�ากิจการ

ดงัต่อไปน้ีในราชอาณาจักร ให้อยูใ่นบงัคบัต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

(1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดย              

ผู้ประกอบการ...” ตามมาตรา 77/1 (10)        

ค�าว่า “บรกิาร” หมายความว่า การกระท�าใดๆ 

อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการ

ขายสินค้า และให้หมายความรวมถึงการใช้

บรกิารของตนเองไม่ว่าประการใดๆ ...” ปรากฏ

ว่าพนักงานที่เจ ้าหน้ีส่งไปท�างานในบริษัท          

ลูกหน้ี ซึ่งเจ้าหน้ีถือหุ้นอยู่ยังคงเป็นลูกจ้าง 

ของเจ้าหนีเ้นือ่งจากเจ้าหนีเ้ป็นผู้จ่ายเงินเดือน

และค่าสวสัดกิารต่างๆ ทัง้ยงัคงต้องปฏบิตัติาม

ค�าสั่งของเจ้าหน้ี การที่เจ้าหน้ีส่งพนักงานไป

ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทลูกหน้ี โดยลูกหน้ีเป็น        

ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินเดือนและค่าสวัสดิการ    

ซึ่งเจ้าหน้ีจ่ายให้แก่พนักงานของเจ้าหน้ีไป            

แม้จะไม่เป็นการกระท�าใดๆ ซึ่งเป็นการหา

ประโยชน์อนัมมีลูค่าจากลกูหน้ีโดยตรง แต่การ

ที่เจ้าหน้ีเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเท่ากับที่จ่าย 

ให้แก่พนักงานก็ยังต้องด้วยค�านิยามของค�าว่า 

“บริการ” จึงถือว่าเจ้าหน้ีให้บรกิารแก่ลกูหน้ีแล้ว 

เจ้าหน้ีซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิม่จึงมสีทิธิเรียกเก็บภาษีมลูค่าเพิม่

จากลูกหน้ีผู้รับบริการตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เมื่อลูกหนี้

ต ้องช�าระค่าบริการส�าหรับเงินเดือนและ

สวัสดิการพนักงานของเจ้าหน้ีที่เรียกเก็บจาก

ลกูหน้ี เจ้าหน้ีย่อมมีสทิธิได้รับค่าภาษีมูลค่าเพิม่

จากเงินดังกล่าวด้วย

เรื่องที่ 253 การที่โจทก์ให้พนักงานและ 

ผู้บริหารโรงแรมและภัตตาคารของโจทก์รับ

ประทานอาหารโดยไม่คิดมูลค่า เป็นการให้

บริการตามความหมายในมาตรา 77/1 (10) 

แห่งประมวลรัษฎากร เพราะเป็นการกระท�า  

อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า ซึ่งมิใช่การ 

ขายสนิค้าและถือเป็นการใช้บรกิารจากกิจการ

ของตนเอง โดยเฉพาะการให้พนักงานและ            

ผู้บริหารรับประทานอาหารไม่ใช่การน�าบริการ

ไปใช้ในการบริหารงานของกิจการโดยตรง                        

จะถือเป็นการน�าบรกิารไปใช้ในการบรหิารงาน

ของกิจการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่2) ไม่ได้ โจทก์

52 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8746/2555
53 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7765/2543
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จึงเป็นผู้ประกอบการและได้ให้บริการอันอยู่ใน

บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงต้องน�าราคา  

ค่าอาหารดังกล่าวมาเป็นมูลค่าของการให้

บริการของโจทก์

เรือ่งที ่354 ภาษีซือ้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การกีฬาและกิจกรรมต่างๆ อันเก่ียวกับการ                      

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของพนักงาน ซึ่งเป็น

สวัสดิการของบริษัทเข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อ        

ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ        

ขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการ         

ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (3) แห่งประมวล-

รัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรม-

สรรพากรเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่17)ฯ 

ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 บริษัท

สามารถน�าภาษีซื้อดังกล ่าวมาหักในการ

ค�านวณภาษีตามมาตรา 82/3 แห่งประมวล-

รัษฎากร

เร่ืองที่ 455 กรณีบริษัทให้พนักงานใช้          

น�้าประปาและไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าตอบแทน                

ถือเป็นการขายสินค้าต้องน�าค่าน�้าประปาและ

ค่าไฟฟ้ามารวมค�านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

ในการค�านวณเพือ่เสยีภาษีมลูค่าเพิม่ตามมาตรา 

78/3 และมาตรา 79/3 (1) แห่งประมวล-

รัษฎากร กรณีภาษีซื้อค่าน�้าประปาและค่า

ไฟฟ้าของอาคารที่พักเข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อ   

ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการจึง               

ไม่ต้องห้ามน�ามาหักจากภาษีขาย ตามมาตรา 

82/5 แห่งประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ดี ยงัมีสวสัดิการในลกัษณะและ

รปูแบบอืน่ๆ อกีมายมายทีล่กูจ้างหรอืพนักงาน

ได้รบั ซึง่ทัง้ผู้จ่ายและผู้รบัสามารถน�าแนวทาง

ตามตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นซึ่งน่าจะครอบคลุม

ลักษณะและประเภทของสวัสดิการมาปรับใช้

เทียบเคียงภาระภาษีตามประมวลรัษฎากรได้

อย่างถูกต้อง

54 หนังสือที่ กค 0802 (ก)/พ.10438 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535
55 หนังสือที่ กค 0702/6872 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551


