คาสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.156/2561
เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสาหรับรายจ่ายจากการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
______________
เพื่อให้ เจ้า พนั กงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจแนะนาผู้เสียภาษีเกี่ย วกั บ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทางาน หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณ
กาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการซึ่ ง รั บ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก าร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทางาน มีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย
เนื่องจากการจ้างคนพิการเข้าทางานมาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้
1.1 กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารเข้ า ท างาน นายจ้ างหรื อเจ้ าของ
สถานประกอบการนั้น มีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเนื่องจากการจ้างคนพิการเข้าทางาน นามาลงเป็นรายจ่าย
ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจานวนสองเท่า ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเนื่องจาก
การจ้างคนพิการเข้าทางาน ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553
1.2 กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทางานเกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้าง
ในสถานประกอบการนัน้ โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีเงินได้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น มีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเนื่องจากการจ้างคนพิการ
เข้าทางานมาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจานวนสามเท่า
ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการจ้ างคนพิการเข้าทางาน ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ. 2554
/ ตัวอย่างที่ 1 ...
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ตัวอย่างที่ 1
บริษัท ก. รับนาย ข. ซึ่งเป็นคนพิการที่มีบตั รประจาตัวคนพิการเข้าทางานเป็นพนักงานประจา
ของบริษัท โดยบริษัท ก. จ่ายค่าจ้างให้นาย ข. จานวน 20,000 บาทต่อเดือน หรือ 240,000 บาทต่อปี
บริษัท ก. มีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างนาย ข. นามาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ้างได้ทั้งสิ้นจานวน 480,000 บาท
ตัวอย่างที่ 2
ในรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม บริษัท ก. มีพนักงานในบริษัท
ทั้งหมด 100 คน เป็นพนักงานที่เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการทั้งหมด 61 คน โดยได้จ้าง
พนักงานที่เป็นคนพิการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป รวมทั้งสิ้น 275 วัน
ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น บริษัท ก. จ่ายค่าจ้าง
ให้พนักงานที่เป็นคนพิการคนละ 20,000 บาทต่อเดือน หรือคนละ 180,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าว บริษัท ก. จึงมีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานที่เป็นคนพิการมาลงเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรสุ ทธิ เพื่ อเสี ยภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคลส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ที่ มี การจ้ างได้ ทั้ งสิ้ นจ านวน
540,000 บาทต่อพนักงานที่เป็นคนพิการ 1 คน
ค่าใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่า ยเนื่ องจากการจ้ างคนพิก ารเข้าท างาน หมายความถึง ค่า ใช้จ่ ายที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีหน้าที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพันที่กาหนดในสัญญาจ้างแรงงาน เช่น
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินประกันสังคม เป็นต้น
ข้อ 2 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้จ้างคนพิการเข้าทางานตามจานวนที่กาหนด
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (มาตรา 33
กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการเข้าทางาน
ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคน
ต้ อ งรั บ คนพิ ก ารเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง คน) แต่ ไ ด้ ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ตามจานวนที่กฎหมายกาหนด ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธินาเงินที่ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ดังกล่าว
มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่จ่ายตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 3 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้จ้างคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
การปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 อาจกระทาได้โดยการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริ การ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ
หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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พ.ศ. 2550 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของตนเอง นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น มีสิทธิน า
ค่าใช้จ่ายนั้นมาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ แต่รายจ่ายดังกล่าว
จะต้ องไม่ เกิ นจานวนเงิ นที่ ต้ องจ่ ายเข้ ากองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการตามมาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ข้อ 4 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธินารายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาลงเป็นรายจ่าย
ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้
(1) การให้สัมปทาน คือ การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ได้ครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ เช่น การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่หรือทรัพย์สิน
ของสถานประกอบการ การให้ สิ ท ธิ ใ นลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า การจั ด สร รเวลาออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ วิทยุ
การดาเนินการในลักษณะดังกล่าว เป็นกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์จากสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของตน ไม่ใช่กรณีการจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่มีสิทธิ นามูลค่าการให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้ น
มาถือเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตัวอย่าง
บริ ษั ท ก. มี ที่ ดิ น เป็ น ของตนเอง ได้ ท าสั ญ ญาให้ สั ม ปทานใช้ พื้ น ที่ ใ นการท า
การเกษตรปลูกผักแก่ผู้ดูแลคนพิการเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าตอบแทน คิดเป็นมูลค่า 109,500 บาท
โดยผู้ดูแลคนพิการจะเป็นผู้หาประโยชน์ และเป็นผู้ได้รับรายได้จากการขายผักตลอดระยะเวลาการให้
สัมปทาน บริษัท ก. ให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของตน ไม่ใช่กรณีการจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัท ก.
ไม่มีสิทธินามูลค่าการให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
(2) การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ คือ การให้สถานที่เพื่อให้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
การดาเนินการในลักษณะดังกล่าว เป็นกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของตน ไม่ใช่กรณีการจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการไม่มีสิทธินามูลค่าการให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น มาถือเป็น
รายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตัวอย่าง
บริษัท ก. มีอาคารสถานประกอบการ ได้ทาสัญญาให้คนพิการใช้พื้นที่อาคารบริเวณ
โรงอาหารของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้คนพิการขายอาหารจานวน 1 ร้าน โดยไม่มีค่าตอบแทน
คิดเป็นมูลค่า 109,500 บาท ผลประโยชน์เงินรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายอาหารให้ตกเป็นของคนพิการ
บริษัท ก. ให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์จากอาคารของตน ไม่ใช่กรณีการจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการไม่มีสิทธินามูลค่าการให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น มาลงเป็น
รายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
/ (3) …

๔
“(3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ คือ การจ้างคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง ในงานที่มุ่งผลสาเร็จของงาน หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายไปเพื่อการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการที่เป็นไปเพื่อกิจการของตน หรือเป็นไปเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ โดยเป็นการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการไปยัง
สถานที่ดังต่อไปนี้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น มีสิทธินาค่าใช้จ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายไปนั้น
มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ข. สภากาชาดไทย
ค. วัดวาอาราม
ง. สถานพยาบาลของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล
จ. สถานศึกษาของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาเอกชน
ฉ. องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
หากการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
ซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ไปยังสถานที่ตาม ก. ถึง ฉ. ข้างต้น
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น ไม่มีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ
จ้างเหมาบริการมาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตัวอย่างที่ 1
บริษัท ก. ได้ทาสัญญาจ้างเหมาคนพิการเพื่อให้จัดทาของที่ระลึกของบริษัท เพื่อแจก
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้คนพิการ โดยบริษัทจะจ่ายเงิน ค่าจ้าง
ทาของที่ระลึกในราคา 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน บริษัท ก. มีสิทธินาเงินค่าจ้างเหมาคนพิการดังกล่าว
มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
ตัวอย่างที่ 2
บริษัท ก. ได้ทาสัญญาจ้างเหมาคนพิการเพื่อให้ไปทางานในบริษัท ข. เป็นระยะเวลา 1 ปี
โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างจานวน 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน บริษัท ก. ไม่มีสิทธินาเงินค่าจ้างเหมา
คนพิการดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตัวอย่างที่ 3
บริษัท ก. ได้ทาสัญญาจ้างเหมาคนพิการเพื่อให้ไปทางานในสภากาชาดไทยซึ่งเป็นไปเพื่อ
การสาธารณประโยชน์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างจานวน 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน
บริษัท ก. มีสิทธินาเงินค่ าจ้างเหมาคนพิการดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
(แก้ไขโดย คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.157/2561 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)
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(5) การจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก คื อ การจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ
สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่ทางานในสถานประกอบการ ให้มีสิทธิทางานได้ตามความเหมาะสม
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธินารายจ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายไปเพื่อการจัดให้มอี ุปกรณ์หรือ
สิ่งอานวยความสะดวก มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตัวอย่าง
บริ ษั ท ก. มี พ นั กงานลูก จ้ างทั้ ง สิ้น จ านวน 2,100 คน ได้ จ้ างคนพิก ารทางาน
ในสถานประกอบการจานวน 20 คน และได้จัดให้มีทางลาดสาหรับคนพิการ โดยบริษัท ก. จ่ายเงินค่าจัดทา
ทางลาดคนพิการเป็นจานวน 109,500 บาท ดังนั้น บริษัท ก. มีสิทธินามู ลค่าต้นทุนของทางลาดที่ได้
จัดทานั้นมาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
และเนื่องจากกรณีดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการจัดอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ให้แก่คนพิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไ ด้ บริษัท ก. จึงได้รับสิทธิตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553
(6) การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คือ การจัดหาบุคคลซึ่งจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ
ต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่ออานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างคนพิการ
ทางการได้ยินกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการของตน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น มีสิทธิ
นาค่าใช้จ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายไปเพื่อการจัดให้มีล่ามภาษามือมาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตัวอย่างที่ 1
บริษัท ก. มีพนักงานลูกจ้างทั้งสิ้นจานวน 2,100 คน ได้จ้างคนพิการทางการได้ยินเข้า
ทางานในสถานประกอบการจานวน 20 คน และได้จ่ายเงินค่า จ้างล่ามภาษามือ 1 คน เป็นจานวน
109,500 บาทต่อ 1 ปี เพื่ออานวยความสะดวกในการสื่อสารในสถานประกอบการ บริษัท ก. มีสิทธินา
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลได้
ตัวอย่างที่ 2
บริษัท ก. จ่ายเงินค่าจัดให้มีบริการล่ามภาษามือเป็นจานวน 109,500 บาท เพื่อจ้าง
ล่ามภาษามือไปให้บริการในงานปีใหม่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐอื่นใด
บริษัท ก. ไม่มีสิทธินาค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณ
กาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
(7) การช่วยเหลืออื่นใด คือ การสนับสนุน ด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือหรื อ
ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการซื้อสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงเพื่อให้มีอาชีพ ฝึกอาชีพ เตรียม
ความพร้อมในการทางาน นายจ้ างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ สนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือหรือทรัพย์สินอื่นแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนั้น มีสิทธินาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาลงเป็นรายจ่าย
ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
/ ตัวอย่างที่ 1 ...

๖
ตัวอย่างที่ 1
บริ ษั ท ก. สนั บ สนุ น ให้ เ ครื่ อ งดนตรี แ ก่ ค นพิ ก ารเพื่ อ ประกอบอาชี พ นั ก ดนตรี
โดยจ่ายเงินเพื่อซื้อกีตาร์ 1 ตัว ราคา 109,500 บาท บริษัท ก. มีสิทธินาค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดนตรี
ดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
ตัวอย่างที่ 2
บริษัท ก. สนับสนุนเงินให้แก่คนพิการเป็นจานวน 109,500 บาท ในลักษณะเป็น
เงินสงเคราะห์ให้เปล่า ให้คนพิการนาเงินดังกล่าวไปใช้โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับคนพิการ บริษัท ก. ไม่มีสิทธินาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาลงเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายในลักษณะของการสงเคราะห์คนพิการ มิใช่การสนับสนุนเพื่อให้มี
อาชีพ ฝึกอาชีพ หรือเตรียมความพร้อมในการทางาน
ในด้านรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ให้บริการแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยไม่มีค่าตอบแทน อันเป็นการดาเนินการตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กาหนด กรณีถือเป็นเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอานาจประเมินตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
ข้อ 5 รายจ่ายตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒ นาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องมีหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากร
(1) กรณีก ารจ้ า งคนพิก ารที่ มี บัต รประจาตั วคนพิก ารเข้ าท างาน ได้ แก่ สัญ ญาจ้ า ง
แรงงาน และหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่คนพิการที่จ้างเข้าทางาน
(2) กรณี ก ารจ่ า ยเงิ น เข้ า กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ได้ แ ก่
ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(3) กรณีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ
จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือ
ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ได้แก่ หนังสือแจ้งผลการใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ซึ่งอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
รวมทั้งเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ และหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อดาเนินการดังกล่าว
ข้อ 6 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือตอบข้อหารือ หรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแย้งกับ
คาสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

