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บทคัดย่อ 
 

 กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับรำยจ่ำยด้ำนเงินเดือน ค่ำแรง และสวัสดิกำรและผลประโยชน์เพิ่มแก่พนักงำน เป็น
ต้นทุนหรือรำยจ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญ เพรำะบุคคลำกรนับเป็นกุญแจไขไปสู่ควำมส ำเร็จ (Key Success) ของ
องค์กรธุรกิจ  ในปัจจุบันแนวโน้มกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสวัสดิกำรมำกขึ้น  ซึ่ง
ควำมส ำคัญของกำรจัดสวัสดิกำรมีควำมเช่ือมโยงกับกำรวำงแผนภำษีของธุรกิจ กล่ำวคือ กำรจัดสวัสดิกำรที่ดี ให้เป็นที่
ยอมรับแก่พนักงำนต้องเป็นสวัสดิกำรที่จะไม่เพิ่มภำระทำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ แก่พนักงำนที่เป็นผู้รับ และ
ขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จ่ำยต้องได้รับผลประโยชน์ในด้ำนภำษี คือ สำมำรถน ำรำยจ่ำยดังกล่ำวมำค ำนวณก ำไร
สุทธิทำงภำษีได้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับภำษี มูลค่ำเพิ่ม กิจกำรก็สำมำรถน ำภำษีซื้อท่ีเกิดขึ้นมำค ำนวณหักภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ต้อง
น ำส่งได้ และมูลค่ำสินค้ำหรอืบริกำรที่ถือเป็นสวัสดิกำร ไม่ต้องรวมค ำนวณเป็นฐำนภำษีทำงด้ำนกำรค ำนวณภำษีขำยด้วย 
ถ้ำเป็นได้ดังกรณีดังกล่ำวทั้งหมด ก็จะถือว่ำ กำรจัดสวัสดิกำรนั้นให้ผลดีในทำงภำษี ทั้งพนักงำนผู้รับและ องค์กรธุรกิจ
ผู้ให้ ที่กิจกำรควรน ำมำพิจำรณำเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
 

ค าส าคัญ : สวัสดิกำรพนักงำน, กำรวำงแผนภำษ ี
 

Abstract 
 

The management of the expenditure of the salaries, wages, and the welfare including with 
more remunerations to the employees is the cost or expense of running important business because 
the personnel is a key to the success of business enterprises. At present, human resource 
management tends to focus more on the welfare. The importance of the welfare is associated with 
the tax planning on the business. That is if it has a good welfare and was accepted by the staffs it 
must be the welfare which will not increase the income tax burden of the staffs and in the same 
time the business enterprises that paid for the tax must have the good beneficiaries. It means that it 
will be able to bring the expenses to calculate taxable income .In the part of the VAT the enterprise 
was able to bring the purchase tax which occurred to calculate in order to deduct the tax required 
and the value of the goods or services that are considered as the welfare wasn’t included as the tax 
base in the calculation of the tax sale. So if it was done as all the above it is considered that the 
good results of the tax were from the welfare. Both employees as the receivers and the enterprises 
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as the providers in the business should be taken into consideration as an importance strategy to 
implement the policies about the human resources 

Keywords: staffs welfare, tax planning. 

บทน า 
ผลตอบแทนแก่พนักงำน หรือค่ำตอบแทนแก่

พนักงำน นับว่ำเป็นรำยจ่ำยที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร
ธุรกิจเพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยประจ ำที่กิจกำรต้องจ่ำยเป็น
กระแสเงินสดทุกรอบระยะเวลำที่ได้ตกลงแก่พนักงำน 
เช่น เป็นรำยเดือน รำยปักษ์ หรือรำยสัปดำห์ กำรจ่ำย
ผลตอบแทนไม่ว่ำจะอยู่ ในรูปของเงินเดือน ค่ำจ้ำง
แรงงำน ค่ำครองชีพ หรืออื่นๆ ก็ตำม รำยจ่ำยนี้จะเป็น
ตัวก ำหนด ควำมยั่งยืน (Sustainability) ของกิจกำร ใน
กำรที่จะได้พนักงำนที่ดี มีคุณภำพคงไว้ในกิจกำรซึ่งหำก
พิจำรณำแต่เฉพำะ เงินเดือน ค่ำจ้ำง คงไม่ใช่ค ำตอบ
สุดท้ำยที่ดีที่สุดเสมอไป เพรำะกำรจ่ำยเป็นเงืนเดือน 
หรือค่ำจ้ำง แต่เพียงอย่ำงเดียว ย่อมเพิ่มภำระทำงภำษี
ให้แก่พนักงำนด้วยเช่นกัน  เนื่องจำกอัตรำภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำเป็นอัตรำก้ำวหน้ำก็ยิ่งท ำให้ กำรรับ
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงในอัตรำที่สูงขึ้นเป็น
ภำระในกำรเสียภำษีเพิ่มแก่พนักงำน หำกจะหันกลับมำ
บอกว่ำให้พนักงำนไปวำงแผนภำษีเอำเอง ก็จะพบว่ำเงิน
ได้ประเภท เงินเดือนและค่ำจ้ำงเป็นเงินได้ตำมมำตรำ 
40(1) แห่งประมวลรัษฎำกรซึ่งตำมกฎหมำยในมำตรำนี้ 
สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยได้จ ำกัดมำก คือหักในอัตรำร้อยละ 
40 โดยมีเพดำนไม่เกิน 60,000 บำทและ กำรหัก
ลดหย่อนที่มำตรกำรทำงภำษีก ำหนดมำให้มำกมำยก็จริง
อยู่แต่ก็แปลว่ำ พนักงำนเองต้องมีภำระเพิ่มขึ้น เพรำะค่ำ
ลดหย่อนทั้งหลำยเป็นกำรบรรเทำภำระให้แก่ผู้ที่มีภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในหลำยๆด้ำนนั่นเอง 

 

ผลตอบแทนพนักงานที่ก าหนดในรูปแบบสวัสดิการ 
ส ำหรับบทควำมนี้ ผู้เขียนมีควำมตั้งใจที่จะ

น ำเสนอให้องค์กรธุรกิจหันมำสนใจกำรก ำหนดจ่ำย
ผลตอบแทนแก่พนักงำนในรูปกำรจัดสวัสดิกำรที่ดี ซึ่งจะ
ให้ผลประโยชน์ทำงภำษีทั้งตัวพนักงำนซึ่งเป็นผู้รับและ 

องค์กรธุรกิจซึ่งเป็นผู้จ่ำย มำกกว่ำที่จะก ำหนดกำรเพิ่ม
ผลตอบแทนแก่พนักงำน โดยเพิ่มเงินเดือนและค่ำจ้ำง
เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งประโยชน์ในทำงภำษีที่ เกิดแก่
พนักงำนก็จะหมำยถึงกำรได้รับผลตอบแทนในรูป
สวัสดิกำรจำกองค์กรธุรกิจ บำงรำยกำรจะไม่เพิ่มภำระ
ภำษีแก่พนักงำน และประโยชน์กับองค์กรธุรกิจก็คือ 
รำยจ่ำยสวัสดิกำรที่เป็นรำยจ่ำยทำงภำษี สำมำรถน ำมำ
หักภำษีได้ ไม่เป็นรำยจ่ำยต้องห้ำมตำมมำตรำ 65 ตรี 
แห่งประมวลรัษฎำกร และในด้ำนควำมรู้สึกพนักงำนจะ
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อองค์กรที่มีกำรก ำหนดรำยจ่ำยด้ำน
สวัสดิกำรหลำยๆด้ ำน เพรำะเสมือนเป็นกำรให้
หลักประกัน ในกำรท ำงำนในระยะยำว เช่น เงินสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ หรือเป็นกำรลดภำระรำยจ่ำยที่
ปกติต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ค่ำ
เครื่องแบบพนักงำน หรือค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น 

ปกติเงินได้พึงประเมิน หรือเงินได้ที่จะต้องถูก
น ำมำค ำนวณเพื่อเสียภำษี  ส ำหรับบุคลลธรรมดำตำม
มำตรำ 39 ก ำหนดไว้ ได้แก่ [1] 

(1) เงิน 
(2) ทรัพย์สินซึ่งอำจคิดค ำนวณได้เป็นเงิน 
(3) ประโยชน์ซึ่งอำจคิดค ำนวณได้เป็นเงิน 
(4) เงินค่ำภำษีอำกรที่ผู้จ่ำยเงิน หรือผู้อื่น

ออกแทนให้ 
(5) เครดิตภำษีตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
และในมำตรำ 40(1) แห่งประมวลรัษฎำกร 

ก ำหนดเงินได้พึงประเมินประเภทนี้  ได้แก่  เ งินได้
เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนไม่ว่ำจะเป็น 

(ก) เงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ย
หวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ 

(ข) เงินค่ำเช่ำบ้ำนท่ีได้รับจำกนำยจ้ำง 
(ค) เงินท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำของกำรได้อยู่บ้ำน 

ซึ่งนำยจ้ำงให้อยูโ่ดยไม่เสียค่ำเช่ำ 
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(ง) เงินที่นำยจ้ำงจ่ำยช ำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้ำง
มีหน้ำที่ต้องช ำระ 

(จ) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆบรรดำที่
ได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน เช่นมูลค่ำ
ของกำรได้รับประทำนอำหำร เป็นต้น 

ดังนั้น ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน และ
คำ่จ้ำง ในควำมหมำยของประมวลรัษฎำกรก็ค่อนข้ำงจะ
ให้ควำมหมำยครอบคลุมถึงประโยชน์อื่นที่อำจคิด
ค ำนวณเป็นเงินได้อยู่แล้ว กำรก ำหนดผลตอบแทนที่
นอกเหนือจำกเงินเดือน และค่ำจ้ำง จึงต้องระมัดระวังใน
กำรพิจำรณำควำมหมำยตำมประมวลรัษฎำกรด้วย 
กล่ำวคือ ต้องน ำมำคิดค ำนวณเป็นรำยได้พึงประมินตำม
มำตรำ 40(1) ด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ 42 และ
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำนี้ก็มีเงินได้พึงประเมินที่
ได้รับกำรยกเว้น ซึ่งเรำน่ำจะน ำมำพิจำรณำก ำหนดเป็น
ผลตอบแทนแก่พนักงำนในรูปสวัสดิกำร ซึ่งแม้จะ
สำมำรถคิดค ำนวณได้เป็นตัวเงิน แต่เมื่อได้รับกำรยกเว้น
ก็ไม่ต้องน ำมำค ำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงำน  
แต่อย่ำงไรก็ตำมเรำต้องพิจำรณำในส่วนที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรธุรกิจอีกด้ำนหนึ่งด้วย คือ สำมำรถถือเป็น
รำยจ่ำยทำงภำษีได้ด้วยเช่นกัน ซึ่ งจะท ำให้กำรจัด
ผลตอบแทนในรูปสวัสดิกำรนี้เป็นที่น่ำพึงพอใจที่ฝ่ำย
บริหำรจะให้กำรสนับสนุน 

ก่ อ น อื่ น  เ ร ำต้ อ ง ม ำ ดู นิ ย ำ ม ขอ งค ำ ว่ ำ 
“สวัสดิกำร” ว่ำ หมำยถึง “สิ่งที่นำยจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำง
เพือ่ให้ลูกจ้ำงมีชีวิตและสภำพควำมเป็นอยู่ในกำรท ำงำน
ดีขึ้น สะดวกสบำยมำกขึ้น ต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำย
แรงงำนได้ก ำหนดไว้แต่นำยจ้ำงอำจจัดให้มีสวัสดิกำร
นอกเหนือจำกกฎหมำยแรงงำนก ำหนดได้ภำยใต้เง่ือนไข
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยและท ำให้ลูกจ้ำงได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น” 

หลักกำรวำงแผนภำษีเกี่ยวกับรำยจ่ำยด้ำน
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำนที่
ดีควรเป็นดังนี ้[2] 

1. ศึกษำว่ำมีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
รำยกำรใดบ้ำงที่ไม่ เป็นภำระทำงภำษีกับพนักงำน

สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์รำยกำรใดไม่ถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน หรือ เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับกำรยกเว้น
ไม่ต้องน ำมำค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

2. ศึกษำว่ำมีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
รำยกำรใดบ้ำงท่ีเป็นประโยชน์กับนำยจ้ำง นำยจ้ำงน ำมำ
หักค่ำใช้จ่ำยและน ำมำค ำนวณภำษีซื้อได้ ซึ่งดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้เป็น “สวัสดิกำร” ที่เป็นไปตำมหลักกำรวำงแผน
ภำษีที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ดังนี ้[3] 
1. รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 

“เบี้ยเลี้ยง” เป็นเงินที่นำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ลูกจ้ำง
เพื่อเป็นค่ำอำหำรประจ ำวันในกรณีที่ออกไปท ำงำนนอก
สถำนท่ีตั้งประจ ำ  ถือเป็นงินได้พึงประเมิน แต่อำจได้รับ
ยกเว้นภำษี ซึ่งมำตรำ 42(1) ยกเว้นในกรณี ค่ำเบี้ยเลี้ยง
หรือค่ำพำหนะซึ่งลูกจ้ำง หรือผู้รับหน้ำที่ หรือต ำแหน่ง
งำน หรือผู้รับท ำงำนให้ได้จ่ำยไปโดยสุจริตตำมควำม
จ ำเป็นเฉพำะในกำรต้องปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ของตน
และได้จ่ำยไปท้ังหมดในกำรนั้น 

หน้ำที่ของลูกจ้ำง ต้องเป็นกรณีออกไปท ำงำน
นอกส ำนักงำนเป็นกำรช่ัวครำว หำกปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่นอกส ำนักงำนเป็นประจ ำ หรือเป็นกำรถำวรแล้ว 
จะไม่ได้รับยกเว้นภำษี (หนังสือตอบข้อหำรือฯ กค 
0802/3548 ลว.21 ก.พ. 2534) ในส่วนที่ กิจกำรจ่ำยค่ำ
เบี้ยเลี้ยงในอัตรำเหมำจ่ำย ให้แก่ กรรมกำรบริษัท ถ้ำ
จ่ำยให้ในอัตรำไม่เกินอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนดเบิกจ่ำยให้ข้ำรำชกำรในลักษณะเหมำ
จ่ำย ให้ถือเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงที่ได้จ่ำยไปโดยสุจริตเพื่อกำร
ปฏิบัติตำมหน้ำที่ และได้จ่ำยไปทั้งหมดในกำรนั้นโดยไม่
ตอ้งมีหลักฐำนพิสูจน์ว่ำ จ่ำยไปโดยสุจริตเพื่อกำรปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่ และได้จ่ำยไปทั้งหมดในกำรนั้น ให้ถือว่ำ
ได้รับยกเว้นภำษีเฉพำะส่วนที่ไม่เกินอัตรำ (หนังสือตอบ
ข้อหำรือฯ กค 0802/11980 ลว 22 ก.ค. 2539) ซึ่ง
อัตรำสูงสุดของข้ำรำชกำรกรณีเหมำจ่ำย เป็นดังน้ี 

ก. เบี้ยเลี้ยงในประเทศอัตรำสูงสุด ไม่
เกินวันละ 240 บำท 
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ข. เบี้ยเลี้ยงในต่ำงประเทศ อัตรำสูงสุด 
ไม่เกินวันละ 3,100 บำท (ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2544 

ส ำหรับหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยจะต้องเป็น
ดังนี้คือ 

1. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (ค่ำเบี้ยเลี้ยง) 
2. แบบรำยงำนกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน 

(ให้ผู้จัดกำรฝ่ำย หรือหัวหน้ำฝ่ำยลงนำมรับทรำบ เพื่อ
ถือเป็นค ำสั่งอนุมัติให้ไปปฏิบัติงำน) 

3. ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ( อ นุ มั ติ ใ ห้ ไ ป
ปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ) 

4. หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับงิน 
ใบก ำกับภำษี บิลเงินสด ใบส ำคัญกำรจ่ำยเงิน(แนบช่ือ ที่อยู่ 
บัตรประชำชนรับรองส ำเนำถูกต้อง) หรือใบรับรองแทน 
2.  รายจ่ายเกี่ยวกับค่าน้ ามนรถให้พนักงาน  ซึ่ ง
แบ่งเป็น 2 กรณี 

2.1 พนักงำนใช้รถของบริษัท และบริษัทเติมน้ ำมัน
รถให้ พิจำรณำว่ำประโยชน์ที่พนักงำนได้รับ คือ 

2.1.1 ได้ประโยชน์จำกกำรใช้รถ และ 
2.1.2 ได้ประโยชน์จำกกำรที่บริษัทเติมน้ ำมันรถ

ให้ 
2.2 พนักงำนใช้รถส่วนตัว และบริษัทเติมน้ ำมันรถ

ให้ พิจำรณำประโยชน์ท่ีพนักงำนได้รับ คือ  
2.2.1 ได้ประโยชน์จำกกำรเติมน้ ำมัน ถือเป็น

เงินได้พึงประเมินของพนักงำน(กค.0802/23202 ลว.28 
ธ.ค. 2533 และ ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 5330/2537) 
ดังนั้น ในกรณีนี้หำกไม่ต้องกำรให้เป็นภำระภำษีแก่
พนักงำน ก็ควรก ำหนดให้ใช้รถของกิจกำร ซึ่งแน่นอนว่ำ 
พนักงำนเองก็ต้องเห็นด้วย เพรำะควำมสึกหรอของรถ
ตนเอง กิจกำรไม่ได้จ่ำยให้ แต่กรณีได้ใช้รถประจ ำ
ต ำแหน่งของบริษัท และบริษัทเติมน้ ำมันรถให้ถือเป็น
ประโยชน์เพิ่มของพนักงำนตำม ม.40(1)(2) จะเป็น
ข้อยกเว้นก็ต่อเมื่อกิจกำรก ำหนดเป็นระเบียบสวัสดิกำร
กำรใช้รถประจ ำต ำแหน่ง หรือกำรใช้ “ยำนพำหนะ” 
ของบริษัท ซึ่งในรำยละเอียดของระเบียบควรก ำหนด 
ดังนี ้

(1) ระบุต ำแหน่งพนักงำน/กรรมกำร/
ผู้บริหำร ท่ีใช้รถประจ ำต ำแหน่ง 

(2) ระบุชนิดของรถยนต์ 
(3) ระบุเหตุผลของกำรใช้รถประจ ำต ำแหน่ง 

เช่น 
(ก) เพื่อประโยชน์ในกำรประกอบ

กิจกำรของบริษัท (กค.0811/พ.02340 ลว.24 ก.พ.
2541) เนื่องจำกพนักงำน กรรมกำรและผู้บริหำรใน
ต ำแหน่งดังกล่ำว มีหน้ำที่ต้องไปติดต่อเจรจำและ
ประสำนงำนกับลูกค้ำ บริษัทจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงเครดิต 
และควำมน่ำเช่ือถือให้แก่ พนักงำน กรรมกำร ผู้บริหำร
ของบริษัท ในต ำแหน่งดังกล่ำว 

(ข) พนักงำน กรรมกำร และผู้บริหำร 
ได้ใช้รถเพื่อปฏิบติหน้ำที่ เท่ำนั้น ไม่ได้ใช้รถป็นกำร
ส่วนตัว 

(4) ในส่วนของสถำนที่จอดรถอำจมีควำม
จ ำเป็นต้องให้พนักงำนน ำรถไปจอดที่บ้ำนได้เพรำะ 

(ก) บ ริ ษั ท ไ ม่ มี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ จ้ ำ ง
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยมำดูแลรถประจ ำต ำแหน่ง
โดยเฉพำะ 

(ข)  พนักงำนมีหน้ำที่ต้องดูแลรถเฉก
เช่นวิญญูชนดูแลทรพย์สินของตนเอง จึงต้องจอดรถไว้ใน
ที่ท่ีปลอดภัยที่สุดคือท่ีบ้ำนพักพนักงำนเอง 

 

สรุปหลักเกณฑ์เร่ืองการใช้รถของกิจการ 
1. พนักงำน กรรมกำร และผู้บริหำรได้ใช้รถ

ประจ ำต ำแหน่งเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน(หนังสือ
ตอบข้อหำรือกรมสรรพำกรที่ กค0811(กม.04)/02) 

2. กำรเบิกค่ำน้ ำมันรถได้ตำมที่จำยเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทจริง โดยมีหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ำกับภำษี  โดยไม่ถือเป็นเงินได้พึง
ประเมินของพนักงำน 
ในกรณีพนักงำนส่งสินค้ำ ส่งเอกสำร ส่งของ และ
พนักงำนขับรถ ได้ใช้รถของบริษัท ในกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำท่ีของตน และมีกำรเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันรถตำมที่  จ่ำย
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ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 16  เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม   2557 

ไปจริง จึงไม่ถือเป็นงินได้พึงประเมินของพนักงำน (กค. 0811/.02340 ลว.24 ก.พ. 2541 
ส ำหรับกรณีที่ใช้รถของพนักงำน และกิจกำร

เติมน้ ำมันให้นั้น ค่ำน้ ำมันรถเป็นประโยชน์ เพิ่มของ
พนักงำนตำม ม.40(1),(2) 

ต่อมำมีข้อยกเว้นให้กรณีต้องน ำรถมำเพื่อใช้
ประโยชน์ของบริษัทและมีระเบียบสวัสดิกำรรองรับ ค่ำ
น้ ำมันรถจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงำน จำก
กรณีตัวอย่ำงตำมหนังสือกรมสรรพำกรที่ กค 0702/88 
ลว.7ม.ค.2552 กรณีพนักงำนน ำรถส่วนตัวมำใช้ใน
กิจกำร และบริษัทจ่ำยค่ำน้ ำมันรถให ้ดังนี ้

1)  บริษัทจ่ำยค่ำน้ ำมันรถยนต์ให้กับพนักงำน
ที่เดินทำงไปท ำงำนต่ำงจังหวัดให้กับบริษัท ด้วยรถยนต์
ของพนักงำนเอง ถือเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรของบริษัท ไม่เป็นรำยจ่ำยต้องห้ำมตำมมำตรำ 65 
ตรี 

2)  พนักงำนได้รับค่ำน้ ำมันรถยนต์ ได้รับ
ยกเว้นภำษีโดยต้องมีหลักฐำนกำรใช้รถและพิสูจน์เป็นที่
เชื่อถือแก่กำรตรวจสอบไต่สวนของเจ้ำพนักงำนประเมิน
ว่ำ ได้จ่ำยไปโดยสุจริตเพื่อปฏิบัติตำมหน้ำที่และมีกำร
เบิกจ่ำยตำมจริง 
  สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่ได้รับคือ นำยจ้ำงน ำ
ค่ำน้ ำมันรถมำหักเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัทได้ เพรำะเป็น
กำรจ่ำยเพื่อกำรประกอบกิจกำร และ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จำกน้ ำมันรถ น ำมำค ำนวณภำษีซื้อได้ (ถ้ำไม่ใช่รถยนต์
โดยสำรที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนต์นั่ง) 
  
3. กรณีบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของ

พนักงานที่น ามาใช้ในกิจการ กรณีนี้ถือว่ำ 
3.1 เป็นรำยจ่ำยต้องห้ำมของบริษัท 
3.2 เป็นเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40(1) ของ

ลูกจ้ำง เว้นแต่ ลูกจ้ำงได้น ำรถยนต์มำใช้ในกิจกำร
ทั้งหมด โดยไม่มีกำรใช้ส่วนตัว ซึ่งย่อมเป็นไปได้ยำก 
4. กรณีบริษัทจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ของพนักงานที่

น ามาใช้ในกิจการ กรณีนี้ถือว่ำ 
4.1 ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัทได้กึ่งหนึ่ง 
4.2 ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงำน กึ่งหนึ่ง 

5. กรณีบริษัทจ่ายค่าพาหนะและค่าทางด่วนให้
พนักงานบริษัท กรณีนี้ถือว่ำ  

เป็นเงินได้พึงประเมินแต่อำจได้รับยกเว้นภำษี
ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 42(1) โดยต้องจัดท ำเป็น
ระเบียบสวัสดิกำรให้ ชัดเจน โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งสอง
ประเภทจะต้องมีลักษณะ 

5.1 จ่ำยโดยสุจริตตำมควำมจ ำเป็น 
5.2 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ี 
5.3 เบิกจ่ำยตำมควำมเป็นจริง 
5.4 มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มกำรเบิกค่ำพำหนะและ

ค่ำทำงด่วน และให้ผู้จัดกำรฝ่ำยฯอนุมัติแทน
นำยจ้ำงได้ 
ดังนั้น การวางแผนภาษีค่าพาหนะและค่า

ทางด่วนจะเป็นดังนี้ คือ 
1. จัดท ำเป็นระเบียบสวัสดิกำรค่ำพำหนะและค่ำ

ทำงด่วน 
2. ระบุค่ำพำหนะและค่ำทำงด่วนที่เบิกได้ต้อง

จ่ำยโดยสุจริตตำมควำมจ ำเป็น เพื่อกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ี
จริง 

3. ต้องมีค ำสั่งอนุมัติจำกนำยจ้ำงให้ไปโดยมีกำร
จัดท ำแบบฟอร์มกำรเบิกค่ำพำหนะและค่ำทำงด่วนและ
ใหผู้้จัดกำรฝ่ำยฯอนุมัติแทนนำยจ้ำงได้ 

สิทธิประโยชน์ที่เกิดแก่นำยจ้ำง คือ นำยจ้ำง
น ำค่ำพำหนะและค่ำทำงด่วนมำหักเป็นค่ำใช้จ่ำยของ
บริษัทได้ เพรำะเป็นกำรจ่ำยเพื่อกำรประกอบกิจกำร 
6. รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดหารถรับ-ส่งพนักงาน มี 2 
แนวค ำตอบของกรมสรรพำกรจำกข้อหำรือดังน้ี 

6.1 กรณี ร ถ รั บ -ส่ งพนั ก ง ำนต ำม เ ส้ นทำ งที่
ก ำหนดให้พนักงำน/ลูกจ้ำง โดยให้บริกำรแก่พนักงำนทุก
คนนั้นเป็น เพียงให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเป็นกำร
ทั่ วไปและเพื่ อประโยชน์ของบริษัท จึ งไม่ถือ เป็น
ประโยชน์เพิ่มที่พนักงำนได้รับ (กค 0811(กม.02)/916 
ลว.7 ส.ค. 2544) 



136  วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลยัธนบุร ี

6.2 กรณีบริษัท จ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพื่อจัดให้มีรถยนต์
สองแถวรับ -ส่งพนักงำนถือเป็นประโยชน์เพิ่มของ
พนักงำน40(1)(กค 0706/705 ลว.6 ส.ค. 2547) 

ซึ่ งกำรตอบข้อหำรื อขัดแย้ งกันอยู่  ต้ อ ง
พิจำรณำด ำเนินกำรให้ตรงกับกรณีอย่ำงแท้จริง 

สิทธิประโยชน์ของนำยจ้ำง คือนำยจ้ำงน ำค่ำ
น้ ำมันรถมำหักเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัทได้เพรำะ เป็นกำร
จ่ำยเพื่อกำรประกอบกิจกำร และภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกค่ำ
น้ ำมันรถน ำมำค ำนวณภำษีซื้อได้ (ถ้ำไม่ ใช่รถยนต์
โดยสำรที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนต์นั่ง) 
7. รายจ่ายเกี่ ยวการส่ งพนักงานไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรม แยกเป็น 3 กรณีคือ 

7.1 ฝึกอบรมเป็นกำรทั่วไป (Public Training) มี
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

7.1.1 บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลส่ง
ลูกจ้ำงเข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรม 

7.1.2 เป็นกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมใน
สถำนศึกษำ หรือฝึกอบรมทำงรำชกำร เอกชน (อำจเป็น
มูลนิธิ สมำคม หรือบริษัทไทย) 

7.1.3 ต้ อ ง เ ป็ นก ำ ร จั ด ก ำ รศึ กษำ  ห รื อ
ฝึกอบรมในประเทศไทย 

7.1.4 ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ไ ด้ แ ก่ ค่ ำ เ ล่ ำ เ รี ย น 
ค่ำลงทะเบียนหรือค่ำบ ำรุง ค่ำธรรมเนียมเข้ำอบรมหรือ
ค่ำลงทะเบียน รวมถึงค่ำอำหำร ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

7.1.5 ต้องมีหลั กฐำนกำร ใ ช้สิทธิ  ได้ แก่ 
รำยละเอียดกำรฝึกอบรม ใบเสร็จรับเงิน บริษัทต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรให้สิทธ ิ

7.1.6 ต้องมีค ำสั่งนำยจ้ำงอนุมัติให้ไปศึกษำ
หรือฝึกอบรม ต้องมีก ำหนดกำร และเง่ือนไขให้ลูกจ้ำง
กลับเข้ำท ำงำนให้นำยจ้ำง ต้องเป็นกำรศึกษำหรือ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ฝีมือ
ของลูกจ้ำงให้สูงข้ึน 

7.1.7 ต้องเป็นกำรศึกษำหรือฝึกอบรมในเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ของกิจกำร 

7.2 กำรจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้ำงของบริษัท (In-
house Training) มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ต้องเป็นหลักสูตร เพื่ อพัฒนำฝีมื อ
แรงงำนของลูกจ้ำง 

7.2.2 ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรอง
จำกกระทรวงแรงงำน 

7.2.3 ต้องได้รับกำรอนุมัติค่ ำใช้จ่ำยจำก
กระทรวงแรงงำน 

7.2.4 ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องเป็นลูกจ้ำงของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทต้องจัดท ำทะเบียนลูกจ้ำงตำม
ระเบียบของกระทรวงแรงงำน 

7.2.5 วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ ต่ ำ ง ๆ  ที่ ใ ช้ ใ นก ำ ร
ฝึกอบรมต้องก ำหนดลักษณะ ขนำด คุณสมบัติ มิให้
ปะปนกับที่ใช้ประกอบกิจกำรตำมปกติ 

7.2.6 ต้องมีกำรก ำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้ำงกลับ
เข้ำท ำงำนหลังฝึกอบรมเสร็จสิ้น (กค.0811/5664 ลว. 
21 พ.ย. 2539) 

ส ำหรับในกรณีสวัสดิกำร เรื่องกำรศึกษำต่อ 
หรือกำรฝึกอบรมได้มีพระรำชกฤษฎีกำ ฉบับที่ 482 ปี 
พ.ศ. 2552 และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร ฉบับที่ 
179 ปี พ.ศ. 2553 ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบับที่ 
192 (ลงวันที่ 16 พ.ย. 2553) เรื่องกำรอบรมสัมมนำ
ลูกจ้ำง ได้ก ำหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นกำรจัดอบรมสัมมนำเพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้ควำมสำมำรถของลูกจ้ำง ของบริษัทหรือห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคล (ไม่รวมตัวแทนจ ำหน่ำย ผู้แทน
จ ำหน่ำย ตัวแทน และนำยหน้ำ) 

(2) ต้องมีหลักฐำนประกอบ โครงกำรอบรม
แสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีกรมสรรพำกร ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

(ก) ใบเสร็จรับเงินค่ำห้องสัมมนำ 
(ข) หลักสูตรและเนื้อหำในกำรอบรม 

ก ำหนดกำรอบรมและสถำนท่ีอบรม 
(ค) หลักฐำนกำรขออนุมัติต่อผู้บริหำร 
(ง) หลั ก ฐำนค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ยอื่ น  เ ช่น  ค่ ำ

วิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
(จ) รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม 



วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยธนบรุี  137 

 

ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 16  เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม   2557 

(3) ได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรหักค่ำใช้จ่ำยได้
เพิ่มร้อยละ 100 โดยค่ำใช้จ่ำยที่หักได้มีดังต่อไปนี้ 

(ก) ค่ำห้องสัมมนำรวมถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้
ให้บริกำรห้องสัมมนำเรียกเก็บเป็นค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มจำกกำรใช้ห้องสัมมนำตำมปกติทำงกำรค้ำ 

(ข) รำยจ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรอบรม
สัมมนำ หมำยควำมถึง ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดกำร ค่ำ
วิทยำกร และค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกำรสัมมนำ 
เช่น ค่ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 
ค่ำบันทึกภำพและเสียง และค่ำจัดท ำสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรในกำรฝึกอบรม 

(ค) ค่ำขนส่ง (เพิ่มเติมโดยประกำศอธิบดี
ฉบับท่ี 192 พ.ศ.2553) 

(4) ต้ อ ง เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร อ บ ร ม สั ม ม น ำ
ภำยในประเทศเท่ำนั้น 

(5) เป็นกำรจัดอบรมสัมมนำในหรือหลังวันที่ 
1 มกรำคม 2552  

(6) กำรใช้สิทธิต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับพระรำช
กฤษฎีกำฉบับที่ 437(2) 

กรณีถ้ำจัดโปรแกรมกำรท่องเที่ยวสันทนำกำร
ให้พนักงำน เช่น จัดให้มีกำรพำพนักงำนไปพักผ่อน .ใน
สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆในประเทศปีละครั้ง ซึ่งจัดให้กับ
พนักงำนทุกคนเป็นประจ ำทุกปี ถือเป็นประโยชน์อย่ำง
อื่นที่ได้รับจำกกำรจ้ำงแรงงำนตำมมำตรำ 40(1) แห่ง
ประมวลรัษฎำกร บริษัทมีหน้ำท่ีต้องหักภำษีเงินได้ไว้ ทุก
ครำวที่จ่ำยตำมหลักเกณฑ์ในมำตรำ 50(1) (หนังสือ
กรมสรรพำกรที่ กค.0706/131 ลว.8 พ.ย. 2545) ดังนั้น
ควรจัดอบรมสัมมนำพนักงำนตำมสถำนที่ท่องเที่ยวเพื่อ
สำมำรถใช้สิทธิหักค่ำใช้จ่ำย 200% 
สรุปรายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน ถ้ำเป็นไปตำม 
         พระรำชกฤษฎีกำ ฉบับท่ี 284(พ.ศ. 2538) 
         พระรำชกฤษฎีกำ ฉบับท่ี 437(พ.ศ. 2543) 
         ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่ องกำรก ำหนด
สถำนศึกษำหรือสถำนฝึกอบรมวิชำชีพที่ลูกจ้ำงของบริษัท
หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้ำศึกษำหรือฝึกอบรม(4 พ.ย. 
2545) 

         ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้
(ฉบับที่ 148 ลว.23 พ.ย. 2548 มีผลใช้บังคับ 19 ต.ค.
2548) 
 ค ำสั่งกรมสรรพำกรที่ ป.122/2545 
         พระรำชกฤษฎีกำ ฉบับท่ี 482 (พ.ศ. 2552)  
         ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบับที่ 179 
         ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบับที่ 192(พ.ศ.2553) 

บริษัทหักค่ำใช้จ่ำยได้ 200% สำมำรถน ำภำษีซื้อ
มำหักได้และไม่เป็นผลประโยชน์เพิ่มของพนักงำนที่
จะต้องถูกน ำมำค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

 
8. รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดหาชุดเคร่ืองแบบให้แก่

พนักงาน 
กรณีบริษัทตัดชุดเครื่องแบบให้พนักงำนถือ

เป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงำน แต่มีข้อยกเว้นขึ้นอยู่
กับลักษณะของเครื่องแบบ ต้องเข้ำเกณฑ์ดังนี้ 

(1) เครื่องแบบที่พนักงำนต้องแต่งอย่ำงเดียวกัน
หรือคล้ำยกันในจ ำนวนคนมำกพอสมควร และตกเป็น
กรรมสิทธิ์ แก่พนักงำนปีละไม่เกิน 2 ชุด เสื้อนอก 1 ตัว 
(ไม่รวมรองเท้ำ ชุดช้ันใน หรือเครื่องแต่งกำยอย่ำงอื่น) 
ตำมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 ข้อ 2 (34) 

(2) เครื่องแบบที่ใช้เฉพำะงำนหรือห้องปฏิบัติงำน
โดยเฉพำะในปริมำณไม่เกินสมควร ไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์
แก่พนักงำน โดยต้องเก็บรักษำไว้ที่สถำนประกอบกำร 
หรือให้พนักงำนน ำออกไปเพียงเพื่อกำรซักฟอกหรือท ำ
ควำมสะอำดตำมค ำสั่งกรมสรรพำกรที่ป. 47/2537 

เมื่อปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เง่ือนไขพนักงำน
ได้รับยกเว้นภำษีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับชุดเครื่องแบบ บริษัท
หักเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณก ำไรสุทธิได้ และค ำนวณ
ภำษีซื้อได้(ถ้ำพนักงำนน ำผ้ำไปจ้ำงตัดเย็บ ควรออก
ใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท) 

แต่ถ้ำเป็นกรณีบริษัทขำยเครื่องแบบให้พนักงำน
ตำมหนังสือตอบข้อหำรือกรมสรรพำกร กค.0706/8484
ลงวันท่ี 22 สิงหำคม 2550 เป็นดังนี้คือ 
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(1) บริษัทขำยชุดเครื่องแบบให้พนักงำนในรำคำ
ต่ ำกว่ำทุน ส่วนลดไม่ถือเป็นเงินได้พนักงำน เพรำะเป็น
สวัสดิกำรที่นำยจ้ำงจัดหำให้แก่พนักงำน 

(2) ถ้ำขำย 1 ตัว แถม  1ตัว เสื้อที่แถมมีมูลค่ำไม่
เกินมูลค่ำของแถม ถือเป็น “กำรขำย” แต่ไม่ต้องน ำ
มูลค่ำของแถมมำรวมค ำนวณฐำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
9. รายจ่ายเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาส
พิธีต่างๆ (แต่งงำน คลอดบุตร และงำนศพ) ตำม
ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 42(10) เงินได้ดังต่อไปนี้ได้รับ
ยกเว้นภำษ ี

9.1 เงินได้ที่ ได้รับจำกกำรอุปกำระโดยหน้ำที่
ธรรมจรรยำ เงินที่ได้รับจำกกองมรดก หรือจำกกำรให้
โ ด ย เ ส น่ ห ำ เ นื่ อ ง ใ น พิ ธี ห รื อ ต ำ ม โ อ ก ำ ส แ ห่ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี (ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 
42(17),กฎกระทรวงฉบับท่ี 126 ข้อ 2(6)(9)) 

9.2 เ งินช่วยหลือบุตรได้รับยกเว้นภำษีตำม
หนังสือกรมสรรพำกรที่ กค.0802/1187 ลว. 8 ส.ค. 
2531 

9.3 เงินช่วยเหลือในกำรสมรส และเงินช่วยเหลือ
งำนศพ ได้รับยกเว้นตำมมำตรำ 42(10) เงินช่วยเหลือใน
กำรคลอดบุตรได้รับยกว้นตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 126 
ข้อ 2(4)   แต่ส ำหรับด้ำนกิจกำรต้องจัดท ำเป็นระเบียบ
สวัสดิกำร และมีเกณฑ์กำรจ่ำยแน่นอน หำกจ่ำยโดยไม่มี
เกณฑ์ที่แน่นอน อำจถูกประเมินเป็นกำรให้โดยเสน่หำ 
ซึ่งเป็นรำยจ่ำยต้องห้ำมตำมมำตรำ 65 ตรี 
10.รายจ่ายเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสนามกอล์ฟให้
ผู้บริหาร กรณีนี้ บริษัทจ่ำยเงินค่ำสมัครสมำชิกในนำม
บริษัท โดยปฏิบัติตำมค ำสั่งกรมสรรพำกรที่ ป.56/2538 
และกฏกระทรวงฉบับท่ี 143(พ.ศ.2522) ถือเป็นรำยจ่ำย
ในกำรค ำนวณก ำไรสุทธิประเภทค่ำรบัรองได ้(แต่ภำษีซื้อ
ค่ำรับรองเป็นภำษีซื้อต้องห้ำม) ไม่ถือเป็นเงินได้พึง
ประเมินของพนักงำน เพรำะไม่ได้รับเป็นกำรเฉพำะตัว 
โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้ 

10.1 จัดท ำเป็นระเบียบสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรสมำชิกสนำมกอล์ฟ สโมสรกีฬำ(Sport Club) 

หรือสโมสรเพื่อกำรพักผ่อนสันทนำกำร (Member 
Club) หรือ สถำนบริหำรร่ำงกำย (Fitness Centre) 

10.2 ต้องเป็นกำรจ่ ำย เ งินค่ ำสมำชิก เ งิน
ประกัน เงินมัดจ ำ เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย 
หรือเงินอ่ืนท่ีจ่ำยในลักษณะท ำนองเดียวกัน เพื่อเป็นกำร
ได้มำซึ่งสิทธิในกำรเป็นสมำชิกสนำมกอล์ฟ สโมสรกีฬำ 
หรือสโมสรเพื่อกำรพักผ่อนหรือสันทนำกำร หรือกำรที่
บริษัทจ่ำยเงินค่ำเล่นกอล์ฟ ค่ำเล่นกีฬำ ค่ำตอบแทนเพื่อ
กำรพักผ่อนหรือสันทนำกำร 

10.3 ไม่จ ำกัดตัวบุคคลเข้ำใช้บริกำรและไม่
มอบสิทธิเด็ดขำดในกำรใช้บริกำรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพำะ 

10.4 ต้องเป็นกำรเข้ำใช้บริกำรเพื่อกำรรับรอง
ลูกค้ำตำมธรรมเนียมประเพณีทำงธุรกิจทั่วไป 
 ส ำหรับค่ำรับรองหรือค่ำบริกำร 

1) ต้องเป็นค่ำรับรองหรือค่ำบริกำรอันจ ำเป็น
ตำมธรรมเนียมประเพณีทำงธุรกิจทั่วไป 

2) บุคคลที่ได้รับกำรรับรองต้องมิใช่ลูกจ้ำง เว้น
แต่ ลูกจ้ำงดังกล่ำวมีหน้ำที่เข้ำร่วมในกำรรับรองหรือ
บริกำรนั้น 

3) ค่ำรับรองหรือค่ำบริกำรต้องมีเกณฑ์ดังนี้คือ 
3.1 เป็นค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ

กำรรับรองหรือกำรบริกำรที่จะอ ำนวยประโยชน์แก่
กิจกำร เช่น ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำดูมหรสพ 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรกีฬำ เป็นต้น หรือ 

3.2 เป็นค่ำสิ่งของไม่เกินคนละ 2,000 บำท
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)ในแต่ละครำวที่มีกำรรับรองหรือ
ให้บริกำร 

   4) หักป็นค่ำใช้จ่ำยได้ตำมจ ำนวนที่ต้องจ่ำย 
แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจ ำนวนเงินยอด
รำยได้ หรือยอดขำยที่ต้องน ำมำรวมค ำนวณก ำไรสุทธิ
ก่อนหักรำยจ่ำยใดๆในรอบระยะเวลำบัญชี หรือของ
จ ำนวนเงินทุนที่ได้รับช ำระแล้วถึงวันสุดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำบัญชี แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ ท้ังนี้ หักได้
จ ำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
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    5) ต้องมีกรรมกำร หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดกำร
หรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกบุคคลดังกล่ำว เป็นผู้อนุมัติ
หรือสั่งจ่ำยค่ำรับรองหรือค่ำบริกำรนั้นด้วยและต้องมีใบ
รับ หรือหลักฐำนของผู้รับด้วย 
11.  รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการอาหารให้แก่
พนักงาน มีค ำตอบข้อหำรือดังนี้ 

11.1 นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงรับประทำนอำหำรฟรี ไม่
เสียค่ำตอบแทน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้ำง 
ต้องถูกหักภำษี  ณ ที่ จ่ ำย   นำยจ้ำงน ำมำหัก เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำนวณก ำไรสุทธิเพื่อเสยีภำษีได้ ภำษีซื้อ
มีสิทธิขอคืนได้ และไม่ถือเป็นกำรขำย (กค.0802/พ.
5760 ลว. 31 มี.ค.2537(โรงแรม))  (กค.0811(กม.
02)/916 ลว.7 ส.ค. 2544) (ฎ.123/2540 พนักงำนบน
เรือขุดแร่) 

11.2 นำยจ้ำงจัดสวัสดิกำรด้ำนอำหำรให้แก่
พนักงำนลูกจ้ำง โดยไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของ
ลูกจ้ำง ในส่วนของนำยจ้ำงน ำมำหักเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ค ำนวณก ำไรสุทธิเพื่อเสียภำษีได้ และไม่ต้องน ำมำ
ค ำนวณรวมเป็นฐำนภำษีมูลค่ ำ เพิ่ ม  นั้นต้ องเข้ ำ
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

11.2.1 จัดท ำเป็นระเบียบสวัสดิกำรด้ำน
อำหำรแก่พนักงำนลูกจ้ำง 

11.2.2 จัดจ ำหน่ำยอำหำรแก่พนักงำน
ลูกจ้ำงในรำคำถูก ดังนี ้

(1) ต้องจ ำหน่ำยอำหำรระหว่ำง
เวลำปฏิบัติงำน หรือเวลำท ำงำนเท่ำนั้น เช่นจ ำหน่ำยใน
ช่วงเวลำ 12.00-13.00 น.เป็นต้น 

(2) ต้องจ ำหน่ำยในรำคำเดียวกัน
แก่พนักงำนทุกคนโดยเท่ำเทียมกัน 

(3) จ ำหน่ำยอำหำรในรำคำถูก 
ควรอยู่ในอัตรำที่เหมำะสม ไม่เกินสมควร 

(4) หำกนำยจ้ ำ งจดทะ เบี ยน
ภ ำ ษี มู ล ค่ ำ เ พิ่ ม  ค ว ร พิ จ ำ ร ณ ำ ป ร ะ ก ำ ศ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีมูลค่ำเพิ่ม(ฉบับท่ี 40) 

12. รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดหาบ้านพักสวัสดิการ กรณี
นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงได้อยู่บ้ำนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่ำเช่ำแยก
พิจำรณำดังนี ้คือ 

12.1 นำยจ้ำงจ่ำยเงนิช่วยค่ำเช่ำบ้ำน 
12.1.2 ถือเป็นรำยได้ของลูกจ้ำง เท่ำเงินที่

นำยจ้ำงจ่ำย นำยจ้ำงต้องหัก ภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ 
40(1)และมำตรำ50(1) 

12.1.3 บริษัทหักเป็นค่ำใช้จ่ำยได้ เพรำะ
เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบกิจกำร 

12.2 นำยจ้ำงเช่ำบ้ำนให้พนักงำนอยู่ (ค ำสั่งป.
23/2533 ข้อ 1(5)(6)) 
12.2.2 ถือเป็นรำยได้ของลูกจ้ำง เท่ำจ ำนวน

เงินค่ำเช่ำบ้ำนที่นำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ผู้ให้เช่ำ ถ้ำลูกจ้ำงอยู่
หลำยคนให้เฉลี่ยค่ำเช่ำบ้ำน เป็นเงินได้พึงประเมินของ
ลูกจ้ำงแต่ละคน 

12.2.3 บริษัทหักเป็นค่ำใช้จ่ำยได้ เพรำะ
เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบกิจกำร 

12.3 นำยจ้ำงมีบ้ำนพักสวัสดิกำรให้อยู่ฟรี (ค ำสั่ง
กรมสรรพำกรที่ ป.23/2533 ข้อ 1 (1)-(4) 

12.3.1 ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้ำง
ในอัตรำร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงรวมทั้งเงิน
เพิ่มตลอดปี(ถ้ำมี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ำยเป็นรำยปี 

12.3.2 กรณีลูกจ้ำงหลำยคน อยู่รวมบ้ำน
หลังเดียวกันโดยไม่เสียค่ำเช่ำ ให้ค ำนวณประโยชน์เพิ่ม
ตำมเกณฑ์ใน(1) เป็นเงินได้ของพนักงำนแต่ละคน 

12.3.3 ในกรณีมี ก ำ ร โต้ แย้ ง ใน ช้ันกำร
ประเมิน หรือในช้ันอุทธรณ์ ให้ปฏิบติดังนี้ คือ 

(ก) ให้พนักงำนท ำกำรประเมินค่ำเช่ำ
บ้ำน 

(ข) ท ำบันทึกกำรประเมิน 
(ค) ท ำ ร ำ ย ง ำ น แ ล ะ ข อ ค ว ำ ม

เห็นชอบจำกอธิบดีกรมสรรพำกร 
(ง) ถือเป็นเกณฑ์ค ำนวณในปีต่อไป

ด้วย เว้นแต่สภำพบ้ำนเปลี่ยนแปลงไป 
กรณีลูกจ้ำงอยู่หลำยคน ให้เฉลี่ยค่ำเช่ำบ้ำน

ตำมที่เจ้ำพนักงำนประเมินไว้ 
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      หมายเหตุ :- แม้บ้ำนที่นำยจ้ำงให้พนักงำนอยู่ 
จะได้ใช้เป็นสถำนที่ประชุม ที่จัดเลี้ยงรับรองลูกค้ำเป็น
ครั้งครำว ก็ยังให้ถือว่ำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำน้ ำประปำ ค่ ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำท ำสวน ฯลฯ ที่นำยจ้ำงจ่ำยไป ถือเป็นเงินได้พึง
ประเมินของลูกจ้ำง 
13. รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่  บริษัท
จัดงำนเลี้ยงปีใหม่ ต้องก ำหนดในระเบียบสวัสดิกำร
ดังนี้คือ 

13.1 ระบุวัตถุประสงค์ของกำรจัด เช่น เพื่อเป็น
ขวัญ ก ำลังใจให้พนักงำน 

13.2 กำรอนุมัติกำรจัดงำนขึ้นกับงบประมำณจำก
ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละรอบบัญชี 

13.3 พนักงำนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 
13.4 วิธีกำรจัด ได้แก่ รูปแบบกำรจัดงำน สถำนที่

จัดงำน ขึ้นกับคณะกรรมกำรจัดงำน(กค.0706/131 ลง
วันที่ 8 พ.ย. 2545,กค.0706/3552 ลว. 2 พ.ค.2549)
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีมีดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทหักค่ำใช้จ่ำยได้ 
(ข) ภำษีซื้อขอเครดิตได้ (แม้ถือเป็นกำรขำย 

แต่ส ำหรับประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร ฉบับที่ 40 ไม่
ต้องรวมค ำนวณฐำนภำษี) 

(ค) พนักงำนได้รับยกเว้นภำษี ตำมมำตรำ 
42(10) ถือเป็นกำรให้ เนื่องในพิธีตำมโอกำสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
14. รายจ่ายซ้ือของขวัญปีใหม่ให้พนักงานหรือซ้ือ
ของขวัญให้พนักงานจับสลาก 
      ถ้ำบริษัทซื้อของขวัญปีใหม่ให้พนักงำน หรือ
ซื้อของขวัญให้พนักงำนจับสลำก จะเป็นดังนี้ คือ 

14.1 บริษัทหักค่ำใช้จ่ำยได้ เพรำะเป็นรำยจ่ำยที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัทโดยตรงแต่ 

14.2 พนักงำนต้องเสียภำษี เพรำะถือเป็นเงินได้พึง
ประเมินของพนักงำน (หนังสือตอบข้อหำรือของ
กรมสรรพำกร กค.0706/3552 ลว. 2 พ.ค. 2549) และ
บริษัทต้องน ำส่งภำษีขำยตำมค ำสั่งกรมสรรพำกรที่ ป.
86/2542 ข้อ 2(10) ในกรณีผู้ประกอบกำรจดทเบียน 
จ ำหน่ำย จ่ำย โอน สินค้ำโดยไม่มีค่ำตอบแทน และไม่ได้

เรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกผู้ซื้อสินค้ำตำมมำตรำ 82/4 
ถือเป็นกำรขำยตำมมำตรำ 77/1(8) ควำมรับผิดเกิดเมื่อ
มีกำรส่งมอบสินค้ำตำมมำตรำ 78(1) แห่งประมวล
รัษฎำกร 
15.  รายจ่ายเกี่ยวกับการซ้ือของเย่ียมพนักงาน 

กรณีนำยจ้ำงก ำหนดในระเบียบสวัสดิกำรซื้อ
ของเยี่ยมพนักงำน มีผลดังนี้คือ 

15.1 ไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงำน เพรำะได้รับ
ยกเว้นตำมมำตรำ 42(10) ถือเป็นกำรให้โดยเสน่หำเนื่อง
ในพิธีหรือตำมโอกำสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 

15.2 บริษัทไม่สำมำรถหักเป็นค่ำใช้จ่ำยได้ เพรำะ
เป็นรำยจ่ำยอันมีลักษณะเป็นกำรส่วนตัว เป็นรำยจ่ำย
ต้องห้ำมตำมมำตรำ 65 ตรี(3) 
 

บทสรุป 
จำกประเด็นกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆที่น ำเสนอ

มำนี้ จะเห็นว่ำ กลยุทธ์ในกำรวำงแผนภำษีรำยจ่ำย
พนักงำน มีประเด็นที่ควรพิจำรณำดังต่อไปนี้ คือ 

1) ศึกษำกลยุทธ์กำรวำงแผนภำษี เกี่ ยวกับ
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำน 

2) จัดท ำระเบียบสวัสดิกำรให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ดังกล่ำวเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

3) จัดท ำแผนภำษีอำกรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บ ริ ษั ท ใ น ก ำ ร หั ก ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย  แ ล ะ ก ำ ร ค ำ น ว ณ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม แต่ไม่เป็นภำระภำษีอำกรกับพนักงำน 

4) ปฏิ บั ติ ต ำมแผนภำษี อ ำกร และท ำ ก ำ ร
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 แม้ว่ำรำยจ่ำยด้ำนสวัสดิกำร จะสะท้อนถึง
ผลตอบแทนแก่พนักงำนตำมระบบคุณงำมควำมดีและ
ควำมสำมำรถ (Merit System) ได้ไม่ดีเท่ำกับ กำรจ่ำย
ผลตอบแทนประ เภทเ งินเดือนและค่ ำจ้ ำงก็ ตำม 
เนื่องจำกด้ำนสวัสดิกำรมักจะต้องก ำหนดในเกณฑ์
เดียวกัน ค่อนข้ำงหมือนกันทุกคน ก็ตำม แต่สวัสดิกำร
ย่อมมีผลในด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร และในระยะ
ยำวมักจะเป็นข้อพิจำรณำในกำรท ำงำนของพนักงำน 
ส ำคัญพอๆกับกำรจ่ำยผลตอบแทนประเภทเงินเดือน
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และค่ำจ้ำง เพรำะพนักงำนรู้ดีว่ำ กำรขึ้นเงินเดือน 
ค่ำจ้ำง ย่อมมีเพดำนจ ำกัด และเมื่ออยู่ในระดับขั้นที่
สู งขึ้นไป อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเ งินเดือนจะต่ ำลง  
พนักงำนจึงพอใจในเรื่องสวัสดิกำรมำกกว่ำในระยะยำว 
ทรัพยำกรด้ำนบุคคลมักจะเป็นกุญแจไขไปสู่ควำมส ำเร็จ
ที่ส ำคัญ(Key Success) ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งองค์กร
จะต้องตระหนักในกำรด ำรงรักษำ บุคคลำกรที่ดีไว้ ใน
ขณะเดียวกัน องค์กรเองต้องสร้ำงควำมมั่งคั่งสูงสุดจำก
กำรท ำก ำไรสูงสุด แต่ทั้งนี้ ต้องยืนอยู่บนพื้นฐำนของกำร
ไม่ละเลยผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
ควรจะได้รับ ซึ่ง หน่ึงในนั้นของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ก็คือพนักงำนนั่นเอง 
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