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คําสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. ๑๕๖/๒๕๖๑
เรื่อง การเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลสําหรับรายจายจากการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อ ให เจ าพนักงานสรรพากรถือ เป น แนวทางปฏิ บัติ ในการตรวจแนะนํ าผู เสีย ภาษีเ กี่ย วกั บ
คาใชจายในการจางคนพิการเขาทํางาน หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของ ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาลง
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร
จึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นายจา งหรื อเจ าของสถานประกอบการซึ่ ง รั บ คนพิก ารที่ มีบั ต รประจํ าตั ว คนพิก าร
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางาน มีสิทธินําคาใชจายที่ไดจาย
เนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางานมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากรได ดังนี้
๑.๑ กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถานประกอบการรั บ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจํ า ตั ว
คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางาน นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน นํามาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดเปนจํานวนสองเทา ของรายจายที่ไดจาย
ไปเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถานประกอบการรั บ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจํ า ตั ว
คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางานเกินกวารอยละหกสิบ
ของลูกจางในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีหรือรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีที่ มีเ งิน ได นายจ างหรื อเจา ของสถานประกอบการนั้ น มี สิท ธินํ าค าใชจ ายที่ไ ดจ า ย
เนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางานมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไดเปนจํานวนสามเทา ของรายจายที่ไดจายไปเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน ทั้งนี้ ตามพระราช
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กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. รับนาย ข. ซึ่งเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัว คนพิการเขาทํางานเปน พนักงาน
ประจําของบริษัท โดยบริษัท ก. จา ยคาจา งใหน าย ข. จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือ น หรื อ
๒๔๐,๐๐๐ บาทตอป บริษัท ก. มีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายเปนคาจางนาย ข. นํามาลงเปนรายจายใน
การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจางไดทั้งสิ้นจํานวน
๔๘๐,๐๐๐ บาท
ตัวอยางที่ ๒
ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม บริษัท ก. มีพนักงานในบริษัท
ทั้งหมด ๑๐๐ คน เปนพนักงานที่เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการทั้งหมด ๖๑ คน โดยไดจาง
พนักงานที่เปน คนพิการดัง กลา วตั้ง แตวัน ที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ มี น าคมของปถัด ไป รวมทั้งสิ้ น
๒๗๕ วันในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น บริษัท ก.
จายคาจางใหพนักงานที่เปนคนพิการคนละ ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน หรือคนละ ๑๘๐,๐๐๐ บาทใน
รอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว บริษัท ก. จึงมีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายเปนคาจางพนักงานที่เปนคนพิการ
มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จางไดทั้งสิ้นจํานวน ๕๔๐,๐๐๐ บาทตอพนักงานที่เปนคนพิการ ๑ คน
คาใชจายที่ไดจายเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน หมายความถึง คาใชจายที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการมีหนาที่ตองจายตามขอผูกพันที่กําหนดในสัญญาจางแรงงาน เชน เงินเดือน
คาลวงเวลา โบนัส คารักษาพยาบาล เงินประกันสังคม เปนตน
ขอ ๒ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไ ดจางคนพิการเขาทํางานตามจํานวนที่
กําหนดตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(มาตรา ๓๓ กํ าหนดใหน ายจ างหรื อเจา ของสถานประกอบการที่ มีลู กจ างตั้ งแตห นึ่ง ร อยคนขึ้น ไป
รับคนพิการเขาทํางานในอัตราสวนลูกจางที่ไมใชคนพิการทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของ
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หนึ่ ง ร อ ยคนถ า เกิ น ห า สิ บ คนต อ งรั บ คนพิ ก ารเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง คน) แต ไ ด ส ง เงิ น เข า กองทุ น ส ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํา
เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๔ ดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลได เพราะเปนรายจายที่จายตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขอ ๓ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดจางคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมสงเงินเขากองทุน
สง เสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญ ญัติสง เสริม และพัฒ นา
คุณภาพชีวิ ต คนพิ การ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายจา งหรือ เจ าของสถานประกอบการอาจปฏิ บัติ ให เป น ไป
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
การปฏิบั ติต ามมาตรา ๓๕ แหง พระราชบัญ ญั ติสง เสริ ม และพั ฒ นาคุณภาพชีวิต คนพิ การ
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาจกระทําไดโดยการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวง
งานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณห รือสิ่งอํานวยความสะดวก
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ หากนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการมีคาใชจายที่ไดจายไปจริง ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเกี่ยวของกับ กิจการของตนเอง นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายนั้น มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลได แตรายจายดังกลาวจะตองไมเกินจํานวนเงินที่ตองจายเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก ารตามมาตรา ๓๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํารายจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรได ดังนี้
(๑) การใหสัมปทาน คือ การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดครอบครอง
หรือใชประโยชนจากทรัพยสินในการประกอบอาชีพ เชน การใหใชประโยชนจากอาคาร สถานที่หรือ
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ทรัพยสินของสถานประกอบการ การใหสิทธิในลิขสิทธิ์ในการจําหนายสินคา การจัดสรรเวลาออกอากาศ
สถานีโทรทัศน วิทยุ
การดํ า เนิ น การในลั ก ษณะดั ง กล า ว เป น กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการใหคนพิการไดใชประโยชนจากสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยของตน ไมใชกรณีการจาย
คาใชจายใด ๆ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชน
ในทรัพยสินนั้น มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. มีที่ดินเปน ของตนเอง ไดทําสัญ ญาใหสัม ปทานใชพื้น ที่ในการทํา
การเกษตรปลู ก ผั ก แก ผู ดู แ ลคนพิ ก ารเป น ระยะเวลา ๑ ป โดยไม มี ค า ตอบแทน คิ ด เป น มู ล ค า
๑๐๙,๕๐๐ บาท โดยผูดูแลคนพิการจะเปนผูหาประโยชนและเปนผูไดรับรายไดจากการขายผักตลอด
ระยะเวลาการใหสัมปทาน บริษัท ก. ใหผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนจากที่ดินของตน ไมใชกรณี
การจายคาใชจายใด ๆ บริษัท ก. ไมมีสิทธินํามูลคาการใหผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในที่ดินนั้น
มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๒) การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ คือ การใหสถานที่เพื่อใหคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการประกอบอาชีพ
การดํ า เนิ น การในลั ก ษณะดั ง กล า ว เป น กรณี น ายจ า งหรื อ เจ า ของสถาน
ประกอบการใหค นพิการไดใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของตน ไมใชกรณีการจายคาใชจายใดๆ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชนในทรัพยสินนั้น มา
ถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. มีอาคารสถานประกอบการ ไดทําสัญญาใหคนพิการใชพื้นที่อาคาร
บริเวณโรงอาหารของบริษัทเปนระยะเวลา ๑ ป เพื่อใหคนพิการขายอาหารจํานวน ๑ ราน โดยไมมี
คาตอบแทน คิดเปนมูลคา ๑๐๙,๕๐๐ บาท ผลประโยชนเงินรายไดที่เกิดจากการจําหนายอาหารใหตก
เปนของคนพิการ
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บริษัท ก. ใหคนพิการไดใชประโยชนจากอาคารของตน ไมใชกรณีการจายคาใชจายใด ๆ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชนในทรัพยสินนั้น
มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๓) การจัดจางเหมาชวงงานหรือการจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ คือ การจาง
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยตรง ในงานที่มุง ผลสําเร็จของงาน หากนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการไดจายคาใชจายไปเพื่อการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการที่เปนไปเพื่อกิจการของ
ตน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนที่ไดจายไปนั้นมาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
หากการจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการนั้นเปนไปเพื่อประโยชนของบุคคล
อื่น นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น ไมมีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายไปเปนคาจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เพราะไมใช
รายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ตองหามตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๓) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. ไดทําสัญ ญาจางเหมาคนพิการเพื่อใหจัดทําของที่ระลึกของบริษัท
เพื่อแจกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ ใหคนพิการ โดยบริษัท
จะจายเงินคาจางทําของที่ระลึกในราคา ๑๐๙,๕๐๐ บาทตอคนพิการ ๑ คน บริษัท ก. มีสิทธินําเงิน
คาจางเหมาคนพิการดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได
ตัวอยางที่ ๒
บริ ษั ท ก. ได ทํ า สั ญ ญาจ า งเหมาคนพิ ก ารเพื่ อ ให ไ ปทํ า งานในบริ ษั ท ข.
หรือสว นราชการใด ๆ เปน ระยะเวลา ๑ ป โดยมี มูลคาสัญ ญาจา งจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาทต อ
คนพิการ ๑ คน บริษัท ก. ไมมีสิทธินําเงินคาจางเหมาคนพิการดังกลาว มาลงเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๔) การฝกงาน คือ การฝกงานใหแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการในหลักสูตรที่เปน
การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ การถายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี องคความรู เพื่อให
นําไปใชประกอบอาชีพ
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หากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไดมีการจายเงินเพื่อการฝกงานใหแก
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนที่
ไดจายไปนั้นมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. จัดใหมีการอบรมอาชีพพนักงาน Call center สําหรับคนพิการ
โดยจางทีมงานฝกอบรมจากบริษัท ข. โดยบริษัท ก. จายเงินคาจางทีมงานฝกอบรมใหแกบริษัท ข.
จํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท ตอคนพิการ ๑ คน บริษัท ก. มีสิทธินําคาใชจายการจางทีมงานฝกอบรมที่
ไดจายไปจริง จํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลได
(๕) การจัด ใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก คือ การจัด ใหมีอุปกรณหรือ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให แ ก ค นพิ ก ารที่ ทํ า งานในสถานประกอบการ ให ส ามารถทํ า งานได ต าม
ความเหมาะสม นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํารายจายตามจํานวนที่ไดจายไปเพื่อการ
จัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล
ตัวอยาง
บริษัท ก. มีพนักงานลูกจางทั้งสิ้นจํานวน ๒,๑๐๐ คน ไดจางคนพิการทํางาน
ในสถานประกอบการจํานวน ๒๐ คน และไดจัดใหมีทางลาดสําหรับคนพิการ โดยบริษัท ก. จายเงิน
คาจัด ทําทางลาดคนพิการเปนจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท ดังนั้น บริษัท ก. มีสิทธินํามูลคาตน ทุน
ของทางลาดที่ไดจัดทํานั้นมาหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลได
และเนื่องจากกรณีดังกลาว เขาลักษณะเปนการจัดอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
หรื อ บริ ก ารในอาคาร สถานที่ ให แ ก ค นพิ ก ารในการเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด บริ ษั ท ก.
จึงไดรับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖) การจัดใหมีบริการลามภาษามือ คือ การจัดหาบุคคลซึ่งจดแจงเปนลามภาษามือ
ตอกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางคนพิการ
ทางการไดยิน กับบุคคลอื่นในสถานประกอบการของตน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น
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มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนที่ไดจายไปเพื่อการจัดใหมลี ามภาษามือมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. มีพนักงานลูกจางทั้งสิ้นจํานวน ๒,๑๐๐ คน ไดจางคนพิการทางการ
ไดยิน เขาทํางานในสถานประกอบการจํานวน ๒๐ คน และไดจายเงินคาจางลามภาษามือ ๑ คน
เปนจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาทตอ ๑ ป เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสารในสถานประกอบการ
บริษัท ก. มีสิทธินําคาใชจายในการจัดใหมีบริการลามภาษามือดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได
ตัวอยางที่ ๒
บริษัท ก. จายเงินคาจัดใหมีบริการลามภาษามือเปนจํานวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท
เพื่อจางลามภาษามือไปใหบริการในงานปใหมของโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง หรือสถานที่ของหนวยงาน
ของรัฐอื่นใด บริษัท ก. ไมมีสิทธินําคาใชจายในการจัดใหมีบริการลามภาษามือดังกลาว มาลงเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๗) การชวยเหลืออื่นใด คือ การสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ
หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการซื้อสินคาจากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยตรงเพื่อใหมีอาชีพ ฝกอาชีพ
เตรียมความพรอมในการทํางาน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่สนับสนุนดานการเงิน วัสดุ
ครุภัณฑ เครื่องมือหรือทรัพยสินอื่นแกคนพิการและผูดูแลคนพิการนั้น มีสิทธินําคาใชจายดังกลาวมาลง
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตัวอยางที่ ๑
บริษัท ก. สนับ สนุนใหเครื่องดนตรีแ กคนพิการเพื่อประกอบอาชีพนักดนตรี
โดยจายเงินเพื่อซื้อกีตาร ๑ ตัว ราคา ๑๐๙,๕๐๐ บาท บริษัท ก. มีสิทธินําคาใชจายในการซื้อ
เครื่องดนตรีดังกลาว มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได
ตัวอยางที่ ๒
บริ ษั ท ก. สนั บ สนุ น เงิ น ให แ ก ค นพิ ก ารเป น จํ า นวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท
ในลักษณะเปนเงินสงเคราะหใหเปลา ใหคนพิการนําเงินดังกลาวไปใชโดยมิไดมีวัตถุประสงคเปนการสราง
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งานสรางอาชีพใหกับคนพิการ บริษัท ก. ไมมีสิทธินําคาใชจายดังกลาวมาลงเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน ไดนิติบุคคล เนื่องจากเปน การจายในลักษณะของการสงเคราะหคนพิการ
มิใชการสนับสนุนเพื่อใหมีอาชีพ ฝกอาชีพ หรือเตรียมความพรอมในการทํางาน
ในด า นรายได ข องบริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล กรณี ที่ น ายจ า งหรื อ เจ า ของ
สถานประกอบการใหบริการแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยไมมีคาตอบแทน อันเปนการดําเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจาก
เปนการปฏิบัติต ามที่กฎหมายกําหนด กรณีถือเปน เหตุอัน สมควร เจาพนักงานประเมิน ไมมีอํานาจ
ประเมินตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ ๕ รายจายตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้ เพื่อแสดงตอเจาพนักงานประเมินกรมสรรพากร
(๑) กรณีการจางคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางาน ไดแก สัญญาจาง
แรงงาน และหลักฐานการจายเงินคาจางใหแกคนพิการที่จางเขาทํางาน
(๒) กรณี การจ ายเงิ น เขา กองทุ น ส งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต คนพิ การ ได แ ก
ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๓) กรณีการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรื อ จ า งเหมาบริ ก ารโดยวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ ฝ ก งาน หรื อ จั ด ให มี อุ ป กรณ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ไดแก หนังสือแจงผลการใช
สิทธิต ามมาตรา ๓๕ แหง พระราชบัญญัติ สง เสริม และพัฒ นาคุณภาพชี วิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ ง อนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๓๕
แหงพระราชบัญญัตดิ ังกลาว จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการขอใช
สิทธิ และหลักฐานการจายเงินเพื่อดําเนินการดังกลาว
ขอ ๖ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือ หรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยง
กับคําสั่งนี้ใหเปนอันยกเลิก

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๓ ง

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

