
 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

คําส่ังกรมสรรพากร 
ท่ี  ป.  ๑๕๖/๒๕๖๑ 

เรื่อง   การเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับรายจายจากการดําเนนิการ 
ตามพระราชบัญญัติสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจแนะนําผูเสียภาษีเกี่ยวกับ

คาใชจายในการจางคนพิการเขาทํางาน  หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของ  ตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาลง 

เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร  กรมสรรพากร 

จึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ 

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางาน  มีสิทธินําคาใชจายท่ีไดจาย

เนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางานมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

ตามประมวลรัษฎากรได  ดังนี้ 

 ๑.๑ กรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการรับคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัว 

คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางาน  นายจางหรือเจาของ

สถานประกอบการนั้น  มีสิทธินําคาใชจายท่ีไดจายเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน  นํามาลงเปน

รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดเปนจํานวนสองเทา  ของรายจายท่ีไดจาย

ไปเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน  ทั้งนี้  ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๙๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 ๑.๒ กรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการรับคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัว 

คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางานเกินกวารอยละหกสิบ

ของลูกจางในสถานประกอบการนั้น  โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีหรือรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่มีเงินได  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น  มีสิทธินําคาใชจายที่ไดจาย 

เนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางานมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล



 หนา   ๑๗๐ 
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ไดเปนจํานวนสามเทา  ของรายจายที่ไดจายไปเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน  ทั้งนี้  ตามพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๙๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๑๙)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ตัวอยางที่  ๑ 

บริษัท  ก.  รับนาย  ข.  ซึ่งเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางานเปนพนักงาน

ประจําของบริษัท  โดยบริษัท  ก.  จายคาจางใหนาย  ข.  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  หรือ  

๒๔๐,๐๐๐  บาทตอป  บริษัท  ก.  มีสิทธินําคาใชจายท่ีไดจายเปนคาจางนาย  ข.  นํามาลงเปนรายจายใน

การคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจางไดท้ังส้ินจํานวน  

๔๘๐,๐๐๐  บาท 

ตัวอยางที่  ๒ 

ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต  ๑  มกราคม  ถึง  ๓๑  ธันวาคม  บริษัท  ก.  มีพนักงานในบริษัท

ทั้งหมด  ๑๐๐  คน  เปนพนักงานที่เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการทั้งหมด  ๖๑  คน  โดยไดจาง

พนักงานที่เปนคนพิการดังกลาวตั้งแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึง  ๓๑  มีนาคมของปถัดไป  รวมทั้งส้ิน   

๒๗๕  วันในรอบระยะเวลาบญัชี  ซึ่งเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวนัในรอบระยะเวลาบญัชี  ดังนั้น  บริษัท  ก.  

จายคาจางใหพนักงานที่เปนคนพิการคนละ  ๒๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  หรือคนละ  ๑๘๐,๐๐๐  บาทใน

รอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว  บริษัท  ก.  จึงมีสิทธินําคาใชจายที่ไดจายเปนคาจางพนักงานท่ีเปนคนพิการ

มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการ

จางไดทั้งส้ินจํานวน  ๕๔๐,๐๐๐  บาทตอพนักงานที่เปนคนพิการ  ๑  คน 

คาใชจายที่ไดจายเนื่องจากการจางคนพิการเขาทํางาน  หมายความถึง  คาใชจายที่นายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการมีหนาที่ตองจายตามขอผูกพันที่กําหนดในสัญญาจางแรงงาน  เชน  เงินเดือน  

คาลวงเวลา  โบนัส  คารักษาพยาบาล  เงินประกันสังคม  เปนตน 

ขอ  ๒  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการท่ีมิไดจางคนพิการเขาทํางานตามจํานวนที่

กําหนดตามมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

(มาตรา  ๓๓  กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป   
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รับคนพิการเขาทํางานในอัตราสวนลูกจางที่ไมใชคนพิการทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน  เศษของ 

หนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหนึ่งคน)  แตไดสงเงินเขากองทุนสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  ตามมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํา

เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา  ๓๔  ดังกลาว  มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลได  เพราะเปนรายจายท่ีจายตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ขอ  ๓  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการท่ีมิไดจางคนพิการเขาทํางานตามมาตรา  ๓๓  

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และไมสงเงินเขากองทุน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ตามมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการอาจปฏิบัติใหเปนไป 

ตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

การปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อาจกระทําไดโดยการใหสัมปทาน  จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ  จัดจางเหมาชวง

งานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝกงาน  หรือจัดใหมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก   

ลามภาษามือ  หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ  หากนายจางหรือเจาของ 

สถานประกอบการมีคาใชจายท่ีไดจายไปจริง  ตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งเกี่ยวของกับกิจการของตนเอง  นายจางหรือเจาของสถาน

ประกอบการนั้น  มีสิทธินําคาใชจายนั้นมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได 

นิติบุคคลได  แตรายจายดังกลาวจะตองไมเกินจํานวนเงินที่ตองจายเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการตามมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ขอ  ๔  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํารายจายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

มาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาลงเปน

รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรได  ดังนี้ 
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 (๑) การใหสัมปทาน  คือ  การใหสิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ  ไดครอบครอง

หรือใชประโยชนจากทรัพยสินในการประกอบอาชีพ  เชน  การใหใชประโยชนจากอาคาร  สถานท่ีหรือ

ทรัพยสินของสถานประกอบการ  การใหสิทธิในลิขสิทธิ์ในการจําหนายสินคา  การจัดสรรเวลาออกอากาศ

สถานีโทรทัศน  วิทยุ   

  การดําเนินการในลักษณะดังกลาว  เปนกรณีนายจางหรือเจาของสถาน

ประกอบการใหคนพิการไดใชประโยชนจากสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยของตน  ไมใชกรณีการจาย

คาใชจายใด ๆ  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชน 

ในทรัพยสินนั้น  มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ตัวอยาง 

  บริษัท  ก.  มีที่ดินเปนของตนเอง  ไดทําสัญญาใหสัมปทานใชพ้ืนท่ีในการทํา

การเกษตรปลูกผักแกผูดูแลคนพิการเปนระยะเวลา  ๑  ป  โดยไมมีคาตอบแทน  คิดเปนมูลคา  

๑๐๙,๕๐๐  บาท  โดยผูดูแลคนพิการจะเปนผูหาประโยชนและเปนผูไดรับรายไดจากการขายผักตลอด

ระยะเวลาการใหสัมปทาน  บริษัท  ก.  ใหผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนจากที่ดินของตน  ไมใชกรณี 

การจายคาใชจายใด ๆ  บริษัท  ก.  ไมมีสิทธินํามูลคาการใหผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในท่ีดินนั้น   

มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 (๒) การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ  คือ  การใหสถานท่ีเพ่ือใหคนพิการหรือ

ผูดูแลคนพิการไดใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

  การดําเนินการในลักษณะดังกลาว  เปนกรณีนายจางหรือเจาของสถาน

ประกอบการใหคนพิการไดใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของตน  ไมใชกรณีการจายคาใชจายใดๆ  

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธนิํามลูคาการใหคนพิการไดใชประโยชนในทรพัยสินนั้น  มา

ถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  

  ตัวอยาง 

  บริษัท  ก.  มีอาคารสถานประกอบการ  ไดทําสัญญาใหคนพิการใชพ้ืนที่อาคาร

บริเวณโรงอาหารของบริษัทเปนระยะเวลา  ๑  ป  เพ่ือใหคนพิการขายอาหารจํานวน  ๑  ราน  โดยไมมี



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

คาตอบแทน  คิดเปนมูลคา  ๑๐๙,๕๐๐  บาท  ผลประโยชนเงินรายไดที่เกิดจากการจําหนายอาหารใหตก

เปนของคนพิการ   

 บริษัท  ก.  ใหคนพิการไดใชประโยชนจากอาคารของตน  ไมใชกรณีการจายคาใชจายใด ๆ  

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมมีสิทธินํามูลคาการใหคนพิการไดใชประโยชนในทรัพยสินนั้น   

มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 (๓) การจัดจางเหมาชวงงานหรือการจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  คือ  การจาง

คนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยตรง  ในงานท่ีมุงผลสําเร็จของงาน  หากนายจางหรือเจาของสถาน

ประกอบการไดจายคาใชจายไปเพ่ือการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการที่เปนไปเพ่ือกิจการของ

ตน  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น  มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนท่ีไดจายไปนั้นมาลงเปน

รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  หากการจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนของบุคคล

อื่น  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น  ไมมีสิทธินําคาใชจายท่ีไดจายไปเปนคาจางเหมาชวงงาน

หรือจางเหมาบริการมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  เพราะไมใช

รายจายเพ่ือหากําไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ  ตองหามตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๑๓)  แหงประมวลรัษฎากร 

  ตัวอยางที่  ๑ 

  บริษัท  ก.  ไดทําสัญญาจางเหมาคนพิการเพ่ือใหจัดทําของที่ระลึกของบริษัท 

เพ่ือแจกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  ใหคนพิการ  โดยบริษัท 

จะจายเงินคาจางทําของที่ระลึกในราคา  ๑๐๙,๕๐๐  บาทตอคนพิการ  ๑  คน  บริษัท  ก.  มีสิทธินําเงิน

คาจางเหมาคนพิการดังกลาว  มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได   

  ตัวอยางที่  ๒ 

  บริษัท  ก.  ไดทําสัญญาจางเหมาคนพิการเพ่ือใหไปทํางานในบริษัท  ข.   

หรือสวนราชการใด ๆ  เปนระยะเวลา  ๑  ป  โดยมีมูลคาสัญญาจางจํานวน  ๑๐๙,๕๐๐  บาทตอ 

คนพิการ  ๑  คน  บริษัท  ก.  ไมมีสิทธินําเงินคาจางเหมาคนพิการดังกลาว  มาลงเปนรายจายในการ

คํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

 (๔) การฝกงาน  คือ  การฝกงานใหแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการในหลักสูตรที่เปน

การเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ประสบการณ  การถายทอดวิทยาการ  เทคโนโลยี  องคความรู  เพ่ือให

นําไปใชประกอบอาชีพ   

  หากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไดมีการจายเงินเพ่ือการฝกงานใหแก

คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น  มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนที่

ไดจายไปนั้นมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  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  มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได 

นิติบุคคลได   

 (๕) การจัดใหมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  คือ  การจัดใหมีอุปกรณหรือ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการ  ใหสามารถทํางานไดตาม 

ความเหมาะสม  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธินํารายจายตามจํานวนท่ีไดจายไปเพ่ือการ

จัดใหมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได

นิติบุคคล 

  ตัวอยาง 

  บริษัท  ก.  มีพนักงานลูกจางทั้งส้ินจํานวน  ๒,๑๐๐  คน  ไดจางคนพิการทํางาน 

ในสถานประกอบการจํานวน  ๒๐  คน  และไดจัดใหมีทางลาดสําหรับคนพิการ  โดยบริษัท  ก.  จายเงิน

คาจัดทําทางลาดคนพิการเปนจํานวน  ๑๐๙,๕๐๐  บาท  ดังนั้น  บริษัท  ก.  มีสิทธินํามูลคาตนทุน 

ของทางลาดท่ีไดจัดทํานั้นมาหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได 

นิติบุคคลได 

  และเนื่องจากกรณีดังกลาว  เขาลักษณะเปนการจัดอุปกรณ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

หรือบริการในอาคาร  สถานที่   ใหแกคนพิการในการเขาถึงและใชประโยชนได   บริษัท  ก.   

จึงไดรับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับท่ี  ๔๙๙)  

พ.ศ.  ๒๕๕๓   



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

 (๖) การจัดใหมีบริการลามภาษามือ  คือ  การจัดหาบุคคลซึ่งจดแจงเปนลามภาษามือ

ตอกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่ือสารระหวางคนพิการ

ทางการไดยินกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการของตน  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น   

มีสิทธินําคาใชจายตามจํานวนท่ีไดจายไปเพ่ือการจัดใหมลีามภาษามอืมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไร

สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ตัวอยางที่  ๑ 

  บริษัท  ก.  มีพนักงานลูกจางทั้งส้ินจํานวน  ๒,๑๐๐  คน  ไดจางคนพิการทางการ

ไดยินเขาทํางานในสถานประกอบการจํานวน  ๒๐  คน  และไดจายเงินคาจางลามภาษามือ  ๑  คน   

เปนจํานวน  ๑๐๙,๕๐๐  บาทตอ  ๑  ป  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่ือสารในสถานประกอบการ  

บริษัท  ก.  มีสิทธินําคาใชจายในการจัดใหมีบริการลามภาษามือดังกลาว  มาลงเปนรายจายในการคํานวณ

กําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได   

  ตัวอยางที่  ๒ 

  บริษัท  ก.  จายเงินคาจัดใหมีบริการลามภาษามือเปนจํานวน  ๑๐๙,๕๐๐  บาท  

เพ่ือจางลามภาษามือไปใหบริการในงานปใหมของโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง  หรือสถานที่ของ

หนวยงานของรัฐอื่นใด  บริษัท  ก.  ไมมีสิทธินําคาใชจายในการจัดใหมีบริการลามภาษามือดังกลาว  

มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   

 (๗) การชวยเหลืออื่นใด  คือ  การสนับสนุนดานการเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ  เครื่องมือ

หรือทรัพยสินอื่น  รวมทั้งการซื้อสินคาจากคนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยตรงเพ่ือใหมีอาชีพ  ฝก

อาชีพ  เตรียมความพรอมในการทํางาน  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่สนับสนุนดาน

การเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ  เครื่องมือหรือทรัพยสินอื่นแกคนพิการและผูดูแลคนพิการนั้น  มีสิทธินํา

คาใชจายดังกลาวมาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   

  ตัวอยางที่  ๑ 

  บริษัท  ก.  สนับสนุนใหเครื่องดนตรีแกคนพิการเพ่ือประกอบอาชีพนักดนตรี   

โดยจายเงินเพ่ือซื้อกีตาร  ๑  ตัว  ราคา  ๑๐๙,๕๐๐  บาท  บริษัท  ก.  มีสิทธินําคาใชจายในการซื้อ 

เครื่องดนตรีดังกลาว  มาลงเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  ตัวอยางที่  ๒ 

  บริษัท  ก.  สนับสนุนเงินใหแกคนพิการเปนจํานวน  ๑๐๙ ,๕๐๐  บาท   

ในลักษณะเปนเงินสงเคราะหใหเปลา  ใหคนพิการนําเงินดังกลาวไปใชโดยมิไดมีวัตถุประสงคเปนการสราง

งานสรางอาชีพใหกับคนพิการ  บริษัท  ก.  ไมมีสิทธินําคาใชจายดังกลาวมาลงเปนรายจายในการคํานวณ

กําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  เนื่องจากเปนการจายในลักษณะของการสงเคราะหคนพิการ   

มิใชการสนับสนุนเพ่ือใหมีอาชีพ  ฝกอาชีพ  หรือเตรียมความพรอมในการทํางาน 

 ในดานรายไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  กรณีท่ีนายจางหรือเจาของ 

สถานประกอบการใหบริการแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการโดยไมมีคาตอบแทน  อันเปนการดําเนินการ

ตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เนื่องจาก

เปนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  กรณีถือเปนเหตุอันสมควร  เจาพนักงานประเมินไมมีอํานาจ

ประเมินตามมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๔)  แหงประมวลรัษฎากร 

ขอ  ๕  รายจายตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองมีหลักฐาน

ดังตอไปนี้  เพ่ือแสดงตอเจาพนักงานประเมินกรมสรรพากร 

 (๑) กรณีการจางคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางาน  ไดแก  สัญญาจาง

แรงงาน  และหลักฐานการจายเงินคาจางใหแกคนพิการที่จางเขาทํางาน 

 (๒) กรณีการจายเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ไดแก  

ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๓) กรณีการใหสัมปทาน  จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ  จัดจางเหมาชวงงาน

หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝกงาน  หรือจัดใหมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก   

ลามภาษามือ  หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ  ไดแก  หนังสือแจงผลการใช

สิทธิตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

และ ท่ีแก ไข เ พ่ิม เติม   (ฉบับที่   ๒ )   พ.ศ .   ๒๕๕๖  ซึ่ งอนุญาตให ใช สิทธิ ตามมาตรา  ๓๕   

แหงพระราชบัญญัตดิังกลาว  จากกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  รวมท้ังเอกสารประกอบการขอใช

สิทธิ  และหลักฐานการจายเงินเพ่ือดําเนินการดังกลาว 



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๖  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือตอบขอหารือ  หรือทางปฏิบัติใดท่ีขัดหรือแยง

กับคําส่ังนี้ใหเปนอันยกเลิก 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ประสงค  พูนธเนศ 

อธิบดีกรมสรรพากร 


