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กฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓/๒๕๔๗
โจทกไดรับเงินเพราะเหตุออกจากงาน ๒ ประเภท คือ เงินชดเชยการเลิกจางซึ่งเปนเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินที่จายจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนเงินที่จายจาก
กองทุนตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนนิติบคุ คลตางหาก ไมใชนายจางของ
โจทกเปนผูจาย
เงินทั้งสองประเภทดังกลาวจึงไมใชผูจายรายเดียวกันตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๔๕) ขอ ๒ (ข) เมื่อโจทกไดรับเงินที่จายจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพในปภาษี ๒๕๔๒ ซึ่งเปนคนละปภาษีกบั ทีโ่ จทกไดรับเงินชดเชยการเลิกจาง
โจทกจึงชอบที่จะนําเงินไดที่จายจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ไดรับในปภาษี ๒๕๔๒ มาเลือก
เสียภาษีแยกตางหากจากเงินไดอื่น ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๘ (๕) ได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๖๕/๒๕๔๕
พ.ร.บ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๔ บัญญัติวา "ภายใตบังคับมาตรา
๒๓ สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี"
การที่จําเลยที่ ๑ หักเงินจํานวน ๔๗,๖๔๗.๒๒ บาท ซึ่งเปนสวนของเงินสมทบและผลประโยชน
ของเงินสมทบอันเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของโจทกจากบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยของโจทกเพื่อชําระหนี้จําเลยที่ ๑ จึงเปนการขัดตอเจตนารมณของบทกฎหมายดังกลาว
และยังเปนการขัดตอ ป.พ.พ. มาตรา ๓๔๖ ซึ่งบัญญัติวา "สิทธิเรียกรองรายใดตามกฎหมาย
ศาลจะสั่งยึดไมได สิทธิเรียกรองนั้นจะนําไปหักกลบลบหนี้ไมได" ดวย จําเลยที่ ๑ จึงตองคืนเงิน
ที่หักไวแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๐๐/๒๕๔๔
ตามบันทึกขอตกลงระหวางจําเลยกับตัวแทนลูกจางของจําเลยซึ่งกรมแรงงานไดรับจด
ทะเบียนระบุไววา นับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐เปนตนไป จะเริ่มใชแผนการบําเหน็จ
พนักงานเรียกวา "แผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน เค.แอล.เอ็ม. ในประเทศ
ไทย" โดยมีขอตกลงและขอบังคับตาง ๆ ตามใบตอทายขอตกลง และมีขอ บังคับเกี่ยวกับ
แผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน เค.แอล.เอ็ม. ในประเทศไทย เปนบันทึก
ตอทายขอตกลงซึ่งมีใจความสําคัญวา
เมื่อการจางสิ้นสุดลงจําเลยจะจายเงินบําเหน็จใหแก
ลูกจางตามจํานวนปของการเปนลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยดังกลาวไดมีผล
ใชบังคับมาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐ เปนตนมา แตตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยป พ.ศ. ๒๕๓๘ และในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดกําหนดไวในภาคผนวก ๓ เรื่องขอบังคับ
เกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงาน โดยมีสาระสําคัญวาเมื่อการวาจางโดย เค.แอล.เอ็ม.
สิ้นสุดลงโดยลูกจางไมมีความผิด ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนจากจําเลยเพิ่มตามอัตราที่
ระบุไว ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับจํานวนปของการทํางานจนกระทั่งถึงวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง แมจะ
ใชถอยคําวา "ขอบังคับเกีย่ วกับแผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุ" สวนตามบันทึกขอตกลง
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ระหวางจําเลยกับตัวแทนลูกจางของจําเลยซึ่งกรมแรงงานไดรับจดทะเบียนไวจะใชถอยคําวา"
ขอบังคับเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงาน" ซึ่งแตกตางกันก็ตาม แตสาระสําคัญของ
ขอบังคับเปนอยางเดียวกันคือ จําเลยจะจายเงินพิเศษใหแกลูกจางที่สิ้นสุดสัญญาจางโดยไมมี
ความผิดคํานวณตามระยะเวลาการทํางานทั้งไดกําหนดไวในภาคผนวก ๓ เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ตามบันทึกการเจรจาขอเรียกรองระหวางสหภาพแรงงานลูกจางเค.แอล.เอ็ม.
ใน
ประเทศไทยกับจําเลย ซึ่งบันทึกไวเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘ก็มีความวา จําเลยจะโอนเงิน
บําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของลูกจางไปเขาเปนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีคําชี้แจงวาสืบ
เนื่องมาจากเดิมที่จําเลยไดใชภาคผนวก ๓ตามสภาพการจางเปนแผนการที่นายจางจัดใหแก
ลูกจางทุกคนในประเทศไทย ซึ่งเปนผลประโยชนเพิม่ เมื่อลูกจางออกจากงาน เมื่อสัญญาจาง
สิ้นสุดลงโดยลูกจางไมมีความผิดตอมาไดประกาศใช พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ นายจางจึงตกลงยกเลิกภาคผนวก ๓ และใหยกเลิกผลประโยชนเพิ่มและใหโอนเงินตาม
สิทธิของลูกจางไปเขาระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแทน จึงเห็นชัดเจนวา ขอบังคับเกี่ยวกับ
แผนการเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุกับขอบังคับเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานของ
จําเลยเปนเรื่องเดียวกัน จํานวนเงินหรือผลประโยชนที่ลูกจางจะไดรับเมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลง
เมื่อคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวเปนจํานวนเดียวกัน เมื่อจําเลยและสหภาพแรงงาน
ลูกจางไดตกลงกันโอนเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุของลูกจางไปเขาเปนเงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและจําเลยไดจายเงินตามสิทธิของโจทกที่มีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกโจทก
ครบถวนแลว จําเลยจึงไมตองจายเงินตามขอบังคับเกี่ยวกับผลประโยชนเมื่อออกจากงานใหแก
โจทกดังกลาวอีก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๓๕/๒๕๔๒
ปญหาวาสิทธิเรียกรองใดไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีแมคูความจะไมไดฎีกาใน
ปญหานี้ แตบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย ศาลฎีกายอมมี
อํานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยไดตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๑๔๒ (๕)ประกอบมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗
จําเลยเปนพนักงานของผูรอง
และหากจําเลยลาออกจากการเปนพนักงานของผูรอง
จําเลยยอมมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนเงินสุทธิจํานวนหนึ่ง แตกอนจําเลย
ลาออกจากการเปนพนักงานของผูรอง
จําเลยไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพใหแกผูรอง เมื่อตามพ.ร.บ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๔
บัญญัตวิ า สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดี การที่จําเลยโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวใหผูรองจึงตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๐ผู
รองจะอางการที่เปนโมฆะขึ้นอางตอผูใดไมได แตการอายัดทรัพยเปนการบังคับคดีอยางหนึ่ง
โจทกยอมไมอาจอายัดสิทธิเรียกรองดังกลาวไดเชนกัน ดังนี้ การที่ศาลชั้นตนมีคําสั่งอายัดเงิน
จํานวนดังกลาว เปนการไมชอบ ผูรองจึงไมจําตองปฏิบัตติ ามคําสั่งอายัดของศาลชั้นตน
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๖๒/๒๕๔๐
แมกอนมีการจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจําเลยที่ ๒ เปนนิติบคุ คล จําเลยที่ ๑
เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตอโจทกเกี่ยวกับเงินทุนเลี้ยงชีพ ซึ่งกําหนดวา เพื่อเปนหลักประกัน
ความมั่นคงในสิทธิและประโยชน ซึ่งพนักงานพึงไดรับตามความในหมวดนี้ ระเบียบการใด ๆ
ของธนาคารจําเลยที่ ๑ ซึ่งจะพึงมีขึ้นหรือแกไขเพิ่มเติมในภายหนาจะใชบังคับ เปนผลใหเสื่อม
สิทธิหรือประโยชนของพนักงานที่มีอยูแลวในวันวางระเบียบการใหมหรือแกไขเพิ่มเติมหาไดไม
และคงใหมีผลใชบังคับไดนับแตวันที่ไดวางระเบียบการใหมหรือแกไขเพิ่มเติมเทานั้นก็ตาม แต
หลังจากจัดตั้งจําเลยที่ ๒ ขึ้นแลว จําเลยที่ ๑ ไดโอนเงินทุนเลี้ยงชีพเดิมของลูกจางทั้งหมด
รวมทั้งโจทกไปใหจําเลยที่ ๒ ดําเนินการตอไปตาม พ.ร.บ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพ.ศ.๒๕๓๐
และโจทกยินยอมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของจําเลยที่ ๒ ดวยเทากับโจทกยินยอมให
จําเลยที่ ๑ โอนเงินทุนเลี้ยงชีพเดิมของโจทกไปใหจําเลยที่ ๒ดําเนินการนั่นเอง จําเลยที่ ๑ จึง
หมดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนเลี้ยงชีพเดิมอีกตอไป
แมคําสั่งเรื่องระเบียบ
ปฏิบัติงานของจําเลยที่ ๒ ไดกําหนดใหธนาคารจําเลยที่ ๑ ตองจายเงินสมทบเขากองทุนแก
สมาชิกแตละรายในอัตรารอยละ ๑๐ ของเงินเดือนของสมาชิก ก็เปนเพียงขอตกลงใหจําเลยที่ ๑
ในฐานะนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนใหแกสมาชิกเทานั้น มิใชใหจําเลยที่ ๑ เขาไปจัดการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของจําเลยที่ ๒ แตอยางใด จําเลยที่ ๑ จึงไมตอ งรับผิดชําระเงินทุนเลี้ยง
ชีพเดิมใหแกโจทก
หลังจากจําเลยที่ ๒ จดทะเบียนเปนนิติบคุ คลแลว จําเลยที่ ๒ไดรับโอนเงินทุนเลี้ยงชีพ
เดิมของลูกจางทั้งหมดของจําเลยที่ ๑ รวมทั้งโจทกทงั้ สองจากจําเลยที่ ๑ มาเปนกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพแลว จําเลยที่ ๒ ยอมมีอํานาจและหนาที่จัดการเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยการที่จําเลยที่ ๒ ออกขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งจด
ทะเบียนแลวใชบังคับในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยอมมีอํานาจทําได ทั้งไมปรากฏวา
จําเลยที่ ๒เคยมีขอบังคับเกี่ยวกับเรือ่ งดังกลาวใชบังคับมากอน จึงมิใชเปนกรณีการออก
ขอบังคับอันเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพดังกลาวยอมมีผลผูกพันสมาชิกของจําเลยที่ ๒ โจทกยินยอมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพของจําเลยที่ ๒ แลว โจทกทั้งสองจึงตองผูกพันตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาว
แตโจทกไมไดยื่นคําขอรับเงินภายในกําหนดเวลาตามขอบังคับดังกลาว ดังนั้น เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพทั้งหมดของโจทก ซึ่งไดแกเงินทุนเลี้ยงชีพเดิมและเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เฉพาะสวนที่เกิดขึ้นภายหลังจดทะเบียนจัดตั้งจําเลยที่ ๒ จึงตกเปนของกองทุนโดยถือวาเปน
เงินอุทิศใหแกกองทุน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๔๙/๒๕๔๐
สําหรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น
ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยกําหนดไวในภาค ๓ หมวด ๒ ขอ ๒.๗ วรรคสองวา "ใหคณะกรรมการกองทุนฯ
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ดําเนินการดังนี้...๒.๗.๒ จายเงินสมทบและผลประโยชนทุกทอดของเงินสมทบใหแกสมาชิก
เวนแต... ๒.๗.๒.๑ สมาชิกที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกโดย
ธนาคารมีคําสัง่ งดจายเงินพึงไดใด ๆ ทั้งสิ้น" ดังนั้นเมื่อโจทกถูกจําเลยมีคําสั่งใหออกจากงาน
โดยงดจายเงินพึงไดใด ๆ ทั้งสิ้น โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินกองทุนสมทบที่จําเลยนําเขาบัญชี
เงินกองทุนใหแกโจทก โจทกคงมีสิทธิไดรับเฉพาะสวนที่โจทกจายในฐานะที่เปนสมาชิก แตแม
จําเลยไดออกเอกสารซึ่งไดแยกใหเห็นวาเงินสวนหักจากพนักงานและเงินสวนสมทบโดยจําเลย
ไวชัดแจง เมื่อปรากฏวาในสวนเงินที่หักจากพนักงานนั้น โจทกไดรับแลว และจําเลยมีคําสั่งให
โจทกออกจากงานโดยงดจายเงินพึงไดใด ๆ ทั้งสิ้น โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินสวนสมทบนี้ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๔๘/๒๕๓๖
เงินสวนที่นําเขาฝากในบัญชีสมทบทุนนี้เปนเงินที่หักจากเงินเดือนของพนักงานแตละคน
ซึ่งโจทกไดจายใหพนักงานแลว เพียงแตใหสิทธิโจทกหักเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามระเบียบ
ที่กําหนดไว เพื่อประโยชนแกพนักงานเมื่อออกจากงานเทานั้น ตามระเบียบของโจทก เมื่อ
พนักงานของโจทกออกจากงานก็มีสิทธิที่จะไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ยจากบัญชีสมทบทุน
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆโจทกเพียงแตมีสิทธิยดึ หนวงไวเพื่อชําระหนี้ที่พนักงานยังคงคาง
ชําระแกตนเทานั้นแมในระหวางที่ยังทํางานอยูพนักงานไมมีสิทธิถอนเงินดังกลาว และอํานาจ
จัดการเงินกองทุนจะตกเปนเด็ดขาดของผูควบคุม ๓ คน โดยตําแหนง คือ กรรมการผูจัดการ
สมุหบัญชี และผูจัดการบุคคลของโจทก แตตองเปนการจัดการตามระเบียบที่กําหนดไว อันเปน
ประโยชนในการสะสมทรัพยใหพนักงาน ผูควบคุมโดยตําแหนงทั้ง ๓ คนดังกลาวแมเปน
ผูบริหารระดับสูงของโจทก แตก็เปนพนักงานของโจทกและเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพดวย การเปนผูควบคุมของบุคคลทั้งสามมิใหทําในนามโจทก แตเปนการทําแทนสมาชิกทุก
คนรวมทั้งบริษัทโจทกดวย
เงินเดือนที่โจทกจายใหพนักงานแตละคนรวมทั้งเงินที่ถูกหักเขา
กองทุนในบัญชีสมทบทุนนีเ้ ปนรายจายในหมวดเงินเดือนของโจทกซึ่งนํามาหักเพื่อการคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๖๕ ได โดยโจทกตองหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
จากเงินเดือนทั้งหมดของพนักงานไวตามมาตรา ๕๐ แลวนําสง ณ ที่วาการอําเภอตามมาตรา
๕๒ จึงเปนเงินที่จายขาดจากโจทกแลว เงินสวนที่หักจากเงินเดือนนําเขาฝากในบัญชีสมทบทุน
นี้จึงเปนเงินไดของพนักงานนับแตนั้น ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินฝากนี้จึงเปนเงินไดของพนักงาน
หาใชเงินไดของโจทกไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๖๖/๒๕๓๓
โจทกฟองวา โจทกไดลาออกจากการเปนลูกจางของจําเลยถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยแลวมีสิทธิ ไดรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การที่จําเลยกลับมี
คําสั่งไลโจทกออกจากงานเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะจําเลยมีเจตนากลั่นแกลงที่จะ
ไมจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกโจทกขอใหบังคับจําเลยจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และเพิกถอนคําสั่งเรื่องไลออกจากงานของจําเลย จําเลยใหการตอสูวา โจทกละทิ้งหนาที่เปน
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เวลา ๓ วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของจําเลยโจทกไมมี สิทธิไดรบั เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ศาลแรงงานกลางกําหนด
ประเด็นขอพิพาทวามีเหตุจะเพิกถอนคําสั่งของจําเลยเรื่องไลออกจากงานหรือไม และจําเลย
ตองจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกโจทกหรือไม เชนนี้ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
พยานหลักฐานและพฤติการณตาง ๆ ของจําเลยที่กระทําตอโจทกวา กอนที่โจทกจะยื่นใบลา
ออก จําเลยมีคําสั่งยายโจทก ถือวาเปนการลดตําแหนงและจําเลยไมพิจารณาขึ้นเงินเดือนกับ
จายเงินโบนัสใหแกโจทกโดยไมเคยกลาวหา
วาโจทกกระทําผิดหรือตั้งกรรมการสอบสวน
ความผิดเมื่อถึงกําหนดใบลาออก โจทกมิไดไปทํางานจําเลยมิไดไลโจทกออกจากงานในเวลาที่
สมควรนั้น เพื่อใหเห็นวาจําเลยกลั่นแกลงโจทก เปนการใชสิทธิไมสจุ ริต อันจะเชื่อมโยงใหเห็น
วาคําสั่งของจําเลยไมชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งเปนเหตุใหศาลแรงงานกลางเพิกถอนคําสั่งของ
จําเลยได จึงเปนการวินิจฉัยประเด็นขอพิพาทโดยตรง มิใชนอกฟองนอกประเด็น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๗/๒๕๓๓
แมโจทกเปนกรรมการบริษัทจําเลยและมีตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไป มีอํานาจกระทําการ
แทนจําเลยได แตความสัมพันธระหวางโจทกและจําเลย โจทกคงเปนลูกจางของจําเลยเมื่อ
หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของจําเลยไมมีขอจํากัดวาพนักงานระดับ
ผูบังคับบัญชาไมมีสิทธิไดรบั โจทกจึงมีสิทธิไดรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของจําเลยกําหนดวากรณีทพี่ นักงานจะ
ไมไดรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพราะไมซื่อสัตยตอหนาที่หรือทุจริต ตองปรากฏวาพนักงาน
ผูนั้นถูกไลออกเพราะเหตุนนั้ หรือกระทําการอยางอื่นซึ่งจําเลยพิจารณาเห็นสมควรเลิกจางโดย
มิตองมีการบอกกลาวลวงหนา เมื่อปรากฏวาโจทกลาออกเองโดยไมถูกไลออกหรือเลิกจางดวย
เหตุดังกลาวโจทกจึงไมถูกตัดสิทธิมิใหรบั เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๐/๒๕๒๐
เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางจะไดรับยกเวนใหถอื เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิได
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตรี (๒) จะตองเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่จายแก
ลูกจางโดยเด็ดขาดเทานั้น เงินที่โจทกจายเขาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางโจทกทุกเดือน
ลูกจางโจทกจะไดรับก็ตอเมือ่ ออกจากงานโดยไมผิดระเบียบเทานั้น จึงถือไมไดวาขณะโจทก
จายเงินเขาสมทบกองทุนเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่จายใหแกลูกจางโดยเด็ดขาดแลว
เพราะเมื่อลูกจางไมออกจากงานก็ยังไมมีโอกาสไดรับ ทั้งในกรณีที่ออกผิดระเบียบเงินสวนที่
โจทกจายสมทบลูกจางจะไมไดรับแตจะกลับคืนมาเปนของโจทกอีก กรณีจึงไมเขาขอยกเวน
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๖๕ ตรี (๒) จึงตองถือวาเปนเงินกองทุนที่ไมใหถือเปนรายจายใน
การคํานวณกําไรสุทธิ
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