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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 345)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผูม้ บี ัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 670) พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“รายจ่ายที่ไ ด้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ ” หมายความว่า เงิน
ทรัพย์สิน ภาษีอากรที่ผู้จ่ายออกแทนให้ หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสารอง
เลี้ ย งชี พ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง รายจ่ า ยที่ ต้ อ งจ่ า ยตามที่ ก ฎหมายก าหนดขึ้ น โดยเฉพาะ เช่ น เงิ น ที่ จ่ า ย
เข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น
ข้อ 2 รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะนาไปใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 670) พ.ศ. 2561 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) จานวนรายจ่ายที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องเกิดจากการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐเข้าทางานเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยจานวนรายจ่าย และจานวน
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ต้องเป็นการจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละไม่เกินหนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทต่อเดือน และลูกจ้างนั้นจะต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท
โดยไม่รวมถึงเงิน ได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ต ามมาตรา 42
แห่งประมวลรัษฎากร
(ข) จานวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นามาเป็นฐานในการคานวณหารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนามาใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นั้น ได้แก่ จานวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตาม (ก) ที่ทางานเต็มเดือนในแต่ละเดือน
เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละสิบของจานวนลูกจ้างทั้งหมดที่ทางานเต็มเดือนในประเทศไทยในแต่ละเดือน
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น โดยให้คานวณหาจานวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็ นรายเดือน
การค านวณหาจ านวนผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง หากปรากฏว่ า
ได้ผลลัพธ์ไม่ลงตัว มีเศษในการคานวณ และเศษของผลลัพธ์มีจานวนตั้งแต่ 0.5 ให้ปัดเศษขึ้นไป
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ให้ได้จานวนเต็มและให้ถือเป็นจานวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเป็นฐานในการคานวณหารายจ่าย
ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
(2) กรณีที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุ คคลหลายแห่ง
ให้นายจ้างที่รับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าทางานก่อนเป็นผู้ใช้สิทธิ
ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธินารายจ่ายที่ได้จ่ายไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 670)
พ.ศ. 2561 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดทารายงานเกี่ยวกับการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นามาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีรายการและข้อความอย่างน้อย
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการ
ในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
(2) ต้องจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องแจ้งข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนามาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านระบบ
ธนาคารที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างดังกล่าว เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง โดยมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) เลขประจาตัวผู้ เสียภาษีอากร และชื่อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้จ่ายค่าจ้าง
(ข) เดือน ปี ของรายจ่ายค่าจ้าง และวัน เดือน ปี ที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้มีบตั รสวัสดิการ
แห่งรัฐ
(ค) จานวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(ง) เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(จ) ชื่อ-นามสกุล ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(ฉ) เลขที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข้อ 4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 670) พ.ศ. 2561 ต้องไม่ใช้
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(2) ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 519) พ.ศ. 2554
(3) ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 670) พ.ศ. 2561
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล................................................................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร........................................................
เดือน........................................... พ.ศ. .........................
จำนวนลูกจ้ำงที่ทำงำนเต็มเดือนทั้งหมด............................คน
จำนวนลูกจ้ำงผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่ทำงำนเต็มเดือนทั้งหมด.........................คน
รำยจ่ำยที่ได้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงลูกจ้ำงผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่ทำงำนเต็มเดือนทั้งหมด.....................................................................บำท
รายละเอียดของลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลาดับ

คานาหน้า
ชื่อ

ชื่อ -นามสกุล

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

วัน เดือน ปี ที่
เริ่มจ้างงาน

จานวนเงินค่าจ้าง
ที่จ่ายให้ลูกจ้าง
(บาท)

หมายเหตุ 1. ลูกจ้ำงผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่มีระยะเวลำกำรทำงำนเต็มเดือนในแต่ละเดือน และ
2. ลูกจ้ำงผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐได้รับค่ำจ้ำงไม่เกิน 15,000 บำทต่อเดือน โดยค่ำจ้ำงหมำยถึง เงิน ทรัพยสิน ประโยชน์อื่นใดที่คำนวณได้เป็นเงิน
หรือภำษีอำกรที่ผูจำยออกแทนให้ที่ได้รับเนื่องจำกกำรจำงแรงงำน
3. ลูกจ้ำงผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐมีเงินได้พึงประเมินในปีภำษีที่ผ่ำนมำไม่เกิน 100,000 บำท โดยเงินได้พึงประเมินนั้น ไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมิน
ทีไ่ ด้รับยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

