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กฎหมายภาษีอากร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๗๗/๒๕๔๘
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๕๒) กําหนดใหเงินไดที่ลูกจางไดจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพกรณีเกษียณอายุที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตองเขาหลักเกณฑ ๓ ประการ คือ ประการแรก เงินไดนั้นลูกจางตองไดรับจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกรณีเกษียณอายุ
ประการที่สอง
ลูกจางมีอายุขณะเกษียณอายุไมต่ํากวา ๕๕ ปบริบูรณ ประการทีส่ าม ลูกจางเขาเปนสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใน
ระหวางวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ และไดออกจากงานเพราะ
เกษียณอายุกอ นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งมีระยะเวลาทํางานใหแกนายจางกอนเกษียณอายุ
ไมนอยกวา ๕ ป เมื่อโจทกปฏิบัตติ ามคูม ือพนักงานซึ่งถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ระบุเกี่ยวกับการเกษียณอายุของพนักงานไว ๒ กรณี กรณีแรก พนักงานจะเกษียณอายุเมื่ออายุ
ครบ ๖๐ ปบริบูรณ กรณีที่สอง บริษัทอาจอนุญาตใหพนักงานเกษียณอายุกอนครบ ๖๐ ป
บริบูรณได โดยมีเงื่อนไข คือ บริษทั กับพนักงานตองมีขอตกลงเปนขอตกลงเปนหนังสือ
พนักงานที่ขอเกษียณตองมีอายุครบ ๕๐ ปบริบูรณขนึ้ ไป และพนักงานผูขอเกษียณอายุตองมี
อายุการทํางานอยางนอย ๑๕ ป เมื่อโจทกทําหนังสือขอเกษียณอายุและบริษัทอนุมัติใหโจทก
เกษียณอายุกอ นกําหนด ถือไดวาโจทกกับบริษทั มีขอตกลงเปนหนังสือ เมื่อโจทกเขาทํางาน
มาแลวมีอายุการทํางาน ๑๘ ปเศษ อีกทั้งโจทกเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในระหวาง
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเขาหลักเกณฑที่ไดรับยกเวนไมตอ งรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา
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 ๔๐๖/๒๕๔๕
จําเลยผูเปนนายจางไมไดใหการตอสูเกี่ยวกับคาจางตามที่โจทกบรรยายมาในฟอง และ
มิไดตอสูวาคารับรอง คาน้ํามันรถ คาอาหาร เงินสะสม คาภาษีและเงินสมทบทีจ่ ําเลยจายใหแก
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โจทกแตละเดือนมิใชคาจาง อุทธรณของจําเลยทีว่ าจํานวนเงินตามฟองมิใชคาจาง จึงเปนขอที่
ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลแรงงาน ทั้งมิใชปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน จึงตองหามอุทธรณตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ ประกอบดวย พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๒๓/๒๕๔๔
สัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกและจําเลยซึ่งศาลมีคําพิพากษาตามยอม
ปรากฏวาเงินจํานวนที่จําเลยยอมจายใหโจทกระบุวาเปนเงินชวยเหลือ
มิไดระบุวาเปนเงิน
ชดเชย และตามคําฟองนอกจากโจทกฟองเรียกคาชดเชยพรอมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มแลว ยัง
ฟองเรียกสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาพรอมดอกเบี้ยและคาเสียหายอีกดวย ดังนั้น เงินที่
จําเลยจายใหโจทกดังกลาวจึงมิใชคาชดเชยหรือพอจะแปลไดวาเปนคาชดเชย เพราะไมปรากฏ
วาการที่จําเลยเลิกจางโจทกเปนการเลิกจางโดยโจทกไมมีความผิดอันจะมีผลใหโจทกมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชย เงินจํานวนดังกลาวจึงไมไดรับยกเวนรัษฎากร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๖
(พ.ศ. ๒๕๐๙) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน ป.
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ขอ ๒ (๕๑)
การที่จําเลยยอมจายเงินชวยเหลือแกโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็เพราะ
ถูกโจทกฟองเรียกรองเงินอันเนื่องมาจากการที่จําเลยกับโจทกมีนิติสมั พันธกันในฐานะนายจาง
กับลูกจาง ถือไดวาเปนเงินที่โจทกไดเนื่องจากการจางแรงงานตามที่บัญญัติไวใน ป.รัษฎากร
มาตรา ๔๐ (๑) ซึ่งกําหนดใหเปนเงินไดพึงประเมิน เมื่อไมปรากฏวาเปนเงินไดพึงประเมิน
ประเภทที่ไดรบั การยกเวนใหไมตองเสียภาษีตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๔๒ จําเลยผูจายเงิน
ดังกลาวใหโจทกตามคําพิพากษาตามยอมจึงมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายตาม ป.รัษฎากร
มาตรา ๕๐ ประกอบดวยมาตรา ๓ จตุทศ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๖๑/๒๕๔๐
ศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงแลววินจิ ฉัยวา การที่จําเลยที่ ๒ ยื่นหนังสือเลิกจางใหโจทก
ยอมเปนการแสดงเจตนาของจําเลยทั้งสองซึ่งเปนนายจางที่ไมประสงคจะจางโจทกใหทํางาน
ตอไป จึงเปนการเลิกจางและมีผลสมบูรณนับแตยื่นหนังสือเลิกจางดังกลาว แมภายหลังโจทกรับ
หนังสือเลิกจางแลวโจทกยนื่ หนังสือลาออกใหจําเลยที่ ๒ ก็มิใชเปนการตกลงกันใหมใหถือเปน
การลาออกดังที่จําเลยที่ ๑ อาง ดังนี้ศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงแลววา จําเลยที่ ๑ เลิกจางโจทก
การที่จําเลยที่ ๑ อุทธรณวา ศาลแรงงานปรับขอกฎหมายคลาดเคลื่อนจึงเปนอุทธรณโตแยง
ดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลแรงงานเปนอุทธรณในขอเท็จจริงตองหามอุทธรณ
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
รายไดพิเศษอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือผานสิทธิและรับรองเงินเดือนเปนเงินคาภาษี
เงินไดซึ่งตองเสียภาษีเงินไดตอกรมสรรพากร จําเลยที่ ๑ ผูเปนนายจางจึงออกภาษีเงินไดใหแก
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กรมสรรพากรแทนโจทก โดยมิไดหักจากเงินเดือนของโจทก ดังนี้ภาษีเงินไดดังกลาวเปนเพียง
สวัสดิการ และเมื่อเงินดังกลาวมิใชเงินที่จําเลยที่ ๑ ผูเปนนายจางจายใหแกโจทกผูเปนลูกจาง
เพื่อตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๔๒/๒๕๔๐
คาพาหนะที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๔๒ (๑) นั้น ตองเปนคาพาหนะซึ่งลูกจางหรือพนักงานผูนั้นไดจายไป
จริงโดยสุจริตตามความจําเปนเฉพาะในการที่ตองปฏิบัตติ ามหนาที่ของตน
และไดจายไป
ทั้งหมดในการนั้น
คาพาหนะที่นายจางเหมาจายใหแกลูกจางหาใชคาพาหนะที่ไดรับยกเวน
ดังกลาวไม เมื่อคาพาหนะที่โจทกจายใหแกพนักงานของโจทกในการออกไปปฏิบัติงานคํานวณ
โดยโจทกเหมาจายใหแกพนักงานตามระยะทางที่พนักงานออกไปปฏิบัติงานโดยไมคํานึงถึงวา
พนักงานจะไดใชจายไปตามนั้นจริงหรือไม ยอมเปนคาพาหนะที่นายจางเหมาจายใหแกลูกจาง
จึงไมอยูในความหมายของมาตรา ๔๒ (๑) และเปนเงินไดที่ตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดของพนักงานโดยไมไดรับยกเวนดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น โจทกจึงมีหนาที่ตองนําไป
รวมคํานวณแลวหักภาษี ณ ที่จายไว และนําสงตามมาตรา ๕๐ และ ๕๒ แหง ป.รัษฎากร เมื่อ
โจทกมิไดกระทําจึงตองรวมรับผิดดวยตามมาตรา ๕๔
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๐
เงินที่จําเลยตกลงชําระใหโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความเปนการตกลงที่จะ
ชําระเต็มจํานวนตามสัญญาที่ทําไวตอศาล แมตามสัญญาบริการระหวางโจทกจําเลยทีใ่ ชบังคับ
ในระหวางที่โจทกทํางานใหแกจําเลยที่ใชเปนฐานแหงการชําระเงินในคดีนี้ไดระบุไวโดยชัดแจง
วา ภาษีเงินไดและภาษีอื่นที่โจทกพึงจายอันเกี่ยวเนื่องกับคาตอบแทน จําเลยจะเปนผูจายแทน
ในนามของโจทกทั้งสิ้นก็ตาม แตเมื่อโจทกจําเลยตกลงเลิกสัญญากันแลวจึงไมอยูในฐานะเปน
ลูกจางและนายจางกันตอไป จําเลยจึงไมมีหนาที่ตองจายคาจางใหโจทก เงินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกลาวจึงมิใชคาจาง เมื่อโจทกจําเลยตกลงเลิกสัญญากันแลว จําเลย
ไมมีหนาที่จะตองชําระภาษีเงินไดแทนโจทกตามขอสัญญาอีกตอไปและเงินที่จําเลยจะตองจาย
ใหโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี้เปนเงินไดอันเนื่องมาจากสัญญาจางแรงงานและ
เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)แหง ป.รัษฎากร จําเลยผูจายมีหนาที่ตองหักภาษีไว ณ
ที่จาย ตามมาตรา ๕๐ประกอบมาตรา ๓ จตุทศ แหง ป.รัษฎากร แลวนําสงเจาหนาที่ของ
กรมสรรพากรหากโจทกเห็นวาโจทกเสียภาษีนอยกวาที่จําเลยหักไว ก็เปนเรื่องที่โจทกจะตอง
ดําเนินการแกกรมสรรพากรวาดวยเรื่องการคืนภาษีเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๐๙/๒๕๓๙
คาพาหนะที่จะไดรับยกเวนไมตอ งรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตาม ป.
รัษฎากร มาตรา ๔๒ (๑) นั้น ตองเปนคาพาหนะ ซึ่งลูกจางหรือพนักงานผูนั้นไดจายไปจริงโดย
สุจริตตามความจําเปนเฉพาะในการทีต่ องปฏิบัตติ ามหนาที่ของตน และไดจายไปทั้งหมดในการ
นั้น คาพาหนะที่นายจางเหมาจายใหแกลูกจางหาใชคาพาหนะที่ไดรับยกเวนดังกลาวไม ดังนั้น
คาพาหนะที่โจทกจายใหแกพนักงานของโจทกในการออกไปปฏิบัตงิ าน
โดยคิดคํานวณเปน
กิโลเมตร หากพนักงานใชรถยนตเดือนใดไมเกิน ๑,๒๐๐ กิโลเมตร โจทกจะจายใหกิโลเมตรละ
๔.๕๕ บาทถาใชเกินกวานัน้ สวนที่เกินจะจายใหกิโลเมตรละ ๑.๘๒ บาท จึงเปนคาพาหนะที่
โจทกเหมาจายใหแกพนักงานตามระยะทางที่พนักงานออกไปปฏิบัตงิ านโดยไมคํานึงถึงวา
พนักงานจะไดใชจายไปตามนั้นจริงหรือไม เปนคาพาหนะที่นายจางเหมาจายใหแกลูกจาง ยอม
ไมอยูในความหมายของมาตรา ๔๒ (๑) และเปนเงินไดที่ตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดของพนักงาน โจทกจึงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายไวและนําสงตามมาตรา ๕๐ และ ๕๒
แหง ป.รัษฎากร เมื่อโจทกมิไดหักภาษี ณ ที่จายและนําสงจึงตองรวมรับผิดตามมาตรา ๕๔ ทั้ง
เจาพนักงานประเมินของจําเลยก็ไดยอมใหคาพาหนะเหมาจายเฉพาะสวนที่ไมเกินอัตราตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๔๒ (๒) ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี นับวาเปนคุณแก
โจทก และพนักงานของโจทกอยูแลว
โจทกจะออกเงินคาใชจายสงพนักงานของโจทกไปดูงานตางประเทศ ก็ตอเมื่อพนักงานผู
นั้นทํางานใหแกโจทกไดตามเปาที่ตั้งไว และตองทํางานอยูกับโจทกนานและมีความประพฤติดี
ดวย ทั้งการออกเงินคาใชจายใหไปดูงานตางประเทศของโจทก ก็มิใชการใหไปศึกษาหรือ
คนควาในวิทยาการแตอยางใด
จึงหาใชรางวัลเพื่อการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการตามที่
บัญญัติไวใน ป.รัษฎากรมาตรา ๔๒ (๑๑) ไม กรณีดังกลาวถือไดวาเปนประโยชนที่พนักงาน
โจทกไดรับจากการที่ตนเองทํางานใหแกโจทก เปนเงินไดพึงประเมินที่ไมไดรับยกเวนไมตอง
รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได โจทกจึงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายไวเพื่อนําสง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑/๒๕๓๖
คาจางคนทําสวน คาซักลางทําความสะอาดพรม คาซักผามานคาทําความสะอาดสระวาย
น้ํา คาผงคลอรีนสําหรับใสสระวายน้ํา คาผงซักฟอก คากําจัดปลวก ถือวาเปนคาใชจายที่โจทก
จายไปเพื่อบํารุงรักษาทรัพยสินของโจทก จึงเปนประโยชนที่เกิดแกตัวทรัพยสินของโจทก หาใช
ประโยชนที่พนักงานของโจทกไดรับโดยตรงที่โจทกจะตองคํานวณหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไว ณ ที่จายนําสงแกจําเลยไม
ตามรายการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของพนักงานโจทกที่เจาพนักงานประเมิน
แสดงไวไดคํานวณโดยรวมเอาประโยชนจากที่พนักงานโจทกไดรับเพิ่มจากการไดใชไฟฟา แกส
และน้ําประปาทั้งหมดไวในรายไดของพนักงานโจทกแตละคนแลวจึงคํานวณภาษี หลังจากนั้น
ไดนําคาภาษีที่พนักงานโจทกแตละคนไดชําระไวแลวหักออก เหลือเทาใดถือเปนจํานวนภาษีที่
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พนักงานโจทกชําระขาด และคํานวณเงินเพิ่มจากยอดเงินดังกลาว ดังนี้ เห็นไดวายอดเงินคา
ไฟฟาคาน้ําประปาที่พนักงานของโจทกนําไปแสดงเปนเงินไดบางสวนและไดชําระภาษีไวแลว
นั้น เจาพนักงานประเมินไดคิดคํานวณหักใหถูกตองแลว ไมไดคิดซ้าํ ซอนกันแตอยางใด
คาสมาชิกสโมสรเปนสิทธิเฉพาะตัวของพนักงาน ขอตกลงการจางก็เพียงแตโจทกตกลง
วาจะจายคาสมาชิกสโมสรใหแกพนักงานดังกลาวเทานัน้
เปนการใหประโยชนแกพนักงาน
โดยตรง หาใชโจทกมีขอ บังคับวาพนักงานตําแหนงใดจะตองเปนสมาชิกสโมสรใดเพื่อกระทํา
กิจกรรมใดในสโมสรใหเกิดประโยชนแกโจทกไม ตามทางนําสืบก็ไมปรากฏวา การที่พนักงาน
ของโจทกเปนสมาชิกสโมสรกอประโยชนโดยตรงแกโจทกอยางไร จึงเปนประโยชนสวนตัวของ
พนักงาน
คาสมาชิกสโมสรที่โจทกจายแทนใหแกพนักงานจึงเปนประโยชนที่พนักงานโจทก
ไดรับเพิ่มถือเปนเงินไดของพนักงาน
คาบังกะโลพัทยาเกิดจากการที่โจทกจัดสวัสดิการบังกะโลที่พกั ใหแกพนักงานของโจทก
ไดใชพักผอนในวันหยุด ดังนี้ คาจางในการดูแลรักษาและทําความสะอาดบังกะโลนั้น ผูรับจาง
เปนผูไดรับ สวนคาไมกวาดและผงซักฟอกอันเปนของใชที่นํามาใชในการรักษาทําความสะอาด
บังกะโลนั้นก็เพื่อประโยชนแกตัวทรัพย คือ บังกะโล หาใชประโยชนโดยตรงทีพ่ นักงานโจทก
ไดรับไม จึงไมอาจถือเปนประโยชนที่พนักงานโจทกไดรับเพิ่มอีก
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๑) ไดกําหนดชนิดของเงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการ
ไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา และประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจาง
แรงงานแยกออกจากกัน ฉะนั้นในกรณีทพี่ นักงานโจทกไดอยูบานที่โจทกใหอยูโดยไมเสียคาเชา
และโจทกเปนผูจายคาไฟฟา คาน้ําประปา และคาแกสที่พนักงานโจทกไดใชสนิ้ เปลืองไปนัน้
ประโยชนที่พนักงานโจทกไดรับจากการใชกระแสไฟฟา น้ําประปา และแกส ที่โจทกเปนผู
จายเงินใหนี้ เปนประโยชนชนิดหนึ่งตางจากมูลคาของการไดอยูบานที่โจทกจัดใหอยูโดยไมตอง
เสียคาเชา ถือวาคาไฟฟา คาแกส คาน้ําประปาเปนประโยชนที่พนักงานโจทกไดเนื่องจากการ
จางแรงงานแยกจากมูลคาของการไดอยูบานที่โจทกใหอยู
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๕๓/๒๕๓๒
จําเลยทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกโดยยอมจายเงินจํานวนหนึ่งแกโจทก ก็
เนื่องจากโจทกฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมเปนธรรมโดยอาศัย
ฐานะที่โจทกเปนลูกจางและจําเลยเปนนายจาง เงินคาเสียหายที่โจทกไดรับจากจําเลยจึงเปนเงิน
ไดเนื่องจากการจางแรงงานตามที่บัญญัตไิ วในประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๑) ซึ่งกําหนดให
เปนเงินไดพึงประเมิน หาใชเปนคาสินไหมทดแทนในมูลละเมิด ตามมาตรา ๔๒(๑๓) ไม จําเลย
ซึ่งเปนผูจายเงินจํานวนดังกลาวจึงมีหนาที่หักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๕๐
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๕๐/๒๕๓๒
เงินไดที่โจทกไดรับครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานนั้นมีวิธกี ารคํานวณจายตามระเบียบ
ของบริษัทผูเ ปนนายจาง แตกตางจากวิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญ การคํานวณหาเงินไดพึง
ประเมินที่จะถือเปนเกณฑในการคํานวณคาใชจายตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสามจึงตองเปนไป
ตามขอ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒) เรื่องกําหนดระเบียบ
การคํานวณเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แหงประมวลรัษฎากรซึง่ นายจางจาย
ใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานโดยคํานวณจายจากระยะเวลาทีท่ ํางานที่ใชเปนเกณฑการ
คํานวณคาใชจายตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร
เงินไดพึงประเมินทีน่ ายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ไมวาจะเปนเงินได
ตามมาตรา ๔๐(๑) หรือ (๒) แหงประมวลรัษฎากรก็ตาม ตองนํามาคํานวณหาเงินไดพึงประเมิน
ที่ใชเปนเกณฑการคํานวณคาใชจายตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากรทั้งสิน้
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒)
คําวาเงินไดสําหรับระยะเวลาเต็มเดือนเดือนสุดทาย และเงินไดรายเดือนถัวเฉลี่ย ของ
๑๒ เดือน สุดทายกอนออกจากงาน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่
๒) หมายความถึงเงินไดที่ไดรับในระยะเวลาดังกลาวทัง้ หมดมิไดหมายความถึงเฉพาะเงินเดือน
ซึ่งเปนเงินไดตามมาตรา ๔๐(๑) แหงประมวลรัษฎากรเพียงอยางเดียว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๑/๒๕๒๙
เงินรางวัลเปนเงินที่นายจางจายใหจากผลกําไรซึ่งแลวแตผูบริหารจะกําหนดเองและไม
แนนอน มิใชเปนเงินที่ใหเพื่อตอบแทนการทํางานโดยตรง สวนคาครองชีพพิเศษก็มิไดแยก
จํานวนไวตางหากโดยกําหนดรวมไวเปนเงินรางวัลและคาครองชีพพิเศษผลจึงเปนวาการ
จายเงินรางวัลและคาครองชีพพิเศษตองขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูบริหารของจําเลยที่จะกําหนด
และเปนจํานวนไมแนนอน เงินประเภทนีจ้ ึงมิใชคาจาง
จําเลยไดจายเงินสะสมสมทบโดยมิไดหักเงินเดือนของลูกจางและไดจายสมทบนับแต
พนักงานของจําเลยไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา
สวนสิทธิทลี่ ูกจางจะไดรับเงินสะสมก็
ตอเมื่อออกจากงาน หากออกจากงานกอนครบ ๕ ป หรือออกเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือ
ประมาทเลินเลอ
หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาก็ไมมีสิทธิไดรบั นอกจากจําเลยจะพิจารณา
เห็นสมควร เงินประเภทนีจ้ ึงมิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานอัน
พึงถือวาเปนคาจาง
คาตอทะเบียนรถยนตปละ ๑,๐๐๐ บาท จําเลยจายใหแกพนักงานบางระดับที่ไมมีรถยนต
ประจําตําแหนง แตสําหรับโจทกซึ่งมีรถยนตประจําตําแหนงไดรับอนุมัติชวยเหลือดวย ซึ่งเปน
เพียงการชวยเหลือในดานสวัสดิการ มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานถือไมไดวาเปนคาจาง
จําเลยเติมน้ํามันใหแกโจทกเพื่อใหโจทกไดใชรถยนตประจําตําแหนงมีจํานวนมากนอย
แลวแตการใชงานแตไมเกินเดือนละ๓๐๐ ลิตร หากใชนอยก็ไมมีสิทธิเรียกรองในสวนที่ใชยังไม
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ครบ จึงเปนจํานวนไมแนนอนและมิใชการเหมาจาย กรณีเปนเรื่องที่จําเลยอนุเคราะหโจทก
เกี่ยวกับการใชพาหนะ
มิใชเงินหรือสิ่งของที่จายเปนการตอบแทนการทํางานอันจะถือเปน
คาจาง
ภาษีเงินไดที่จําเลยออกใหโจทกโดยมิไดหักจากเงินเดือนของโจทก เปนการที่จําเลยจัด
ใหมีขึ้นเพื่อชวยเหลือลูกจางใหไดรับคาจางเต็มตามสัญญาจาง เพื่อความมั่นคงในการดํารงชีพ
และดํารงฐานะใหเหมาะสมกับตําแหนงทีด่ ียิ่งขึ้น เปนสวัสดิการที่จําเลยจัดหาใหแกลูกจาง มิใช
เปนเงินที่ใหเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจาง จึงมิใชคาจาง
จําเลยจัดรถยนตประจําตําแหนงใหโจทกไดใชก็เพื่อประโยชนในการที่โจทกใชเปน
พาหนะเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตนแมบางเวลาโจทกอาจนําไปใชเปนสวนตัวไดบางก็เปน
เรื่องการอนุเคราะหในดานความสะดวกสบายบางประการเทานั้น
กรณีไมอาจเปลี่ยนแปลง
สภาพของการอํานวยประโยชนของความสะดวกสบายเชนนี้มาเปนจํานวนเงินที่แนนอนได จึง
มิใชคาจาง
เงินโบนัสไมใชเงินซึง่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน กําหนดให
นายจางมีหนาที่ตองจายใหแกลูกจาง นายจางจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายอยางใดก็ได
ตามแตนายจางจะเปนผูกําหนด และการจายเงินโบนัสพิเศษก็เปนไปตามดุลพินจิ ของกรรมการ
ผูจัดการใหญของจําเลยเปนผูกําหนดและเปนจํานวนไมแนนอนจึงมิใชคาจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๓๑/๒๕๒๙
กฎและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ใหจําเลยจายบําเหน็จและเปนผูออกภาษีเงินไดสวน
บุคคลใหนั้นระบุไวชัดเจนวาสําหรับพนักงานประจําที่มิใชฝายจัดการ โจทกเปนพนักงานฝาย
จัดการจะนําขอบังคับนี้มาใชไมไดจึงไมอาจอางสิทธิวาจําเลยจะตองออกภาษีเงินไดใหจาก
ขอบังคับนี้
เงินสมทบกองทุนเงินสะสมเปนขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง กฎหมายแรงงานมิได
บังคับใหปฏิบตั ิ โจทกจําเลยมีสิทธิตกลงกันเปนอยางอื่นได หาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนไม เมื่อโจทกทําบันทึกขณะลาออกจากงานวานอกจากเงินตอบแทนทีจ่ ําเลยใหโจทก
แลวโจทกจะไมใชสิทธิเรียกรองเงินหรือผลประโยชนอนื่ ใดจากจําเลยอีก โจทกจึงตองผูกพันตาม
เอกสารนั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๔/๒๕๒๙
โจทกซึ่งเปนนายจางตองหักภาษีเงินไดของลูกจางไวจากเงินไดของลูกจางตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๕๐ เมื่อโจทกไมหักภาษีไวโจทกมหี นาที่ตองรับผิดรวมกับลูกจางตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๕๔
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๖๔/๒๕๒๘
จําเลยเลิกจางโจทกโดยระบุวาเพราะโจทกถูกเพิกถอนการอนุญาต
ใหพํานักอยูใน
ประเทศไทย หาใชเนื่องจากโจทกกลาวคําดูหมิ่นเจาพนักงาน ซึ่งกระทําการตามหนาที่ อันเปน
การฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เปนกรณีที่รา ยแรงไม จึงถือไมไดวาโจทกถูกเลิกจางใน
กรณีฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานของจําเลย ตามขอ ๔๗ (๓) แหงประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ จําเลยตองจาย คาชดเชยแกโจทก
จําเลยจายคาทํางานนอกประเทศ คาครองชีพและคาบริการใหแกโจทก เปนประจําทุก
เดือน มีจํานวนแนนอนเชนเดียวกับคาจางหรือเงินเดือน คาทํางานนอกประเทศ คาครองชีพและ
คาบริการดังกลาวจึงเปนคาจาง ตองนํามาเปนฐานในการคํานวณคาชดเชยดวย สวนคาที่พกั
อาศัยนั้น เปนการจายเพื่อชวยเหลือคาเชาบานแกลูกจาง มีลักษณะเปนสวัสดิการ ในเรื่องที่พัก
อาศัย มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานจึงไมเปนคาจางคาภาษีตามแบบเสมอภาคและคาเบี้ย
ประกันภัยเปนคาใชจายทีห่ ักจาก รายไดของโจทก มิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางยอมไม
เปนคาจาง เชนเดียวกัน
ภายหลังที่จําเลยเลิกจางโจทกแลว จําเลยไดจายเงินจํานวนหนึ่งแกโจทก โดยเงินจํานวน
นี้มีคาเลิกจางจํานวนหนึ่งรวมอยูดวย คาเลิกจางเปนเงินที่จําเลยผูเปนนายจางจายใหแกโจทกผู
เปนลูกจางเมื่อเลิกจาง โดยไมปรากฏวาเปนเงินประเภทอื่นที่จําเลยตกลงจายใหแกโจทก ยอม
ถือไดวาเปนคาชดเชย ตองนําเงินจํานวนนี้มาหักออกจากคาชดเชยที่จําเลยตองจายแกโจทก
การที่โจทกถูกถอนใบอนุญาตทํางานและถูกสั่งใหออกนอกประเทศ เนื่องจากโจทกกลาว
คําผรุสวาทตอเจาพนักงานนั้นหาทําใหสัญญาจางแรงงานระหวางโจทกจําเลย กลายเปนสัญญา
ที่มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายไม
แตเปนเรื่องโจทกไมอาจทํางานให
จําเลยไดตอไป การชําระหนี้ของฝายโจทกกลายเปนพนวิสัยดวยเหตุอันจะโทษโจทกได จําเลยมี
สิทธิเลิกสัญญาโดยเลิกจางโจทกได แตจาํ เลยก็ตองจายเงินเดือน คาครองชีพ จนถึงวันเลิกจาง
และจายคาชดเชยเมื่อโจทกมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและไดรับเงินเดือนคาครองชีพกับคาชดเชย
บางสวน จึงมิใชรับไวโดยไมมีมูลที่จะอางตามกฎหมายได จึงไมตองคืนใหจําเลย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๐๙/๒๕๒๗
คูมือพนักงานของบริษัทโจทกมีความวาบริษัทโจทกจะพิจารณาจายเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานในเดือนธันวาคมของทุกป
แสดงวาโจทกจะพิจารณาจายเงินดังกลาวใหเฉพาะ
พนักงานที่มีตัวทํางานอยูในเดือนธันวาคมเทานั้น จําเลยถูกเลิกจางเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๒๔ จึงไมมีสิทธิรับเงินโบนัสหรือเงินรางวัล และเมื่อตามคูมือพนักงานของบริษัทโจทกมี
ขอความวา บริษัทจะรับภาระเสียภาษีเงินไดทั้งหมดที่พนักงานไดรับจากบริษัท โดยบริษัท
จะแจงยอดเงินการเสียภาษีใหพนักงานไดทราบภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไป ขอความ
ตอนทายทีว่ าบริษัทจะแจงยอดการเสียภาษีใหพนักงานทราบภายในเดือนกุมภาพันธของป
ถัดไปแสดงอยูในตัววา
เงินไดทั้งหมดที่โจทกรับภาระจะเสียภาษีใหจําเลยนั้นตองเปนยอด
หนา 8 จาก 10

www.thaiHRlaw.com

รายไดที่จําเลยไดรับจากโจทกทั้งหมดในแตละป เฉพาะในปที่โจทกเลิกจางจําเลย จําเลยมีสิทธิ
ไดรับเงินจากโจทกคือคาจางคางจาย คาทํางานในวันหยุดโจทกจึงตองรับภาระเสียภาษีเงินได
ในเงินจํานวนดังกลาวใหจําเลย แตคาชดเชย เงินบําเหน็จ และสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา เปนผลของการเลิกจางไมใชรายไดที่จําเลยไดรับในแตละป โจทกจึงไมตองรับภาระเสีย
ภาษีเงินไดในเงินทั้งสามจํานวน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๘๘/๒๕๒๒
คาภาษีเงินซึ่งลูกจางผูมีเงินไดจะตองชําระใหแกจําเลยนั้น
เปนหนี้อันเกิดขึ้นตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย การที่โจทกผูเปนนายจางจายเงินคาภาษีเงินไดแทนลูกจางไปนั้นถือได
วาเปนการชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกดังที่บัญญัตไิ วในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๓๑๔ เงินที่โจทกชําระหนี้แทนลูกจางไปนั้นเปนเงินของโจทก ดังนั้น ถาโจทกชําระเกิน
จํานวนที่ลูกจางเปนหนี้อยู โจทกซึ่งเปนเจาของเงินยอมมีสิทธิฟองเรียกคืนสวนทีช่ ําระเกินไปนัน้
ได
ประมวลรัษฎากรมาตรา ๖๓ ที่บญ
ั ญัติวา บุคคลผูใดถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนําสงแลว
เปนจํานวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษีตามสวนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เกินนั้น
คืน แตตองยืน่ คํารองตอเจาพนักงานประเมินภายใน ๓ ป นับแตวนั สุดทายแหงปซึ่งถูกหักภาษี
เกินไปนั้น ใชบังคับสําหรับบุคคลซึ่งถูกหักภาษีไว ณ ที่จายในวันทีจ่ ะใชสิทธิเรียกเงินของตนที่
ถูกหักภาษีเกินไปคืน แมโจทกจะไมใชบคุ คลซึ่งถูกหักภาษีไว ณ ทีจ่ าย แตโจทกเปนผูออกเงิน
ของโจทกชําระคาภาษีแทนลูกจาง เมื่อลูกจางของโจทกซึ่งมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดและถูกหัก
ภาษีไว ณ ทีจ่ าย มีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เกินนั้นคืน โดยตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน ๓ ป โจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนผูชําระภาษีนั้นแทนโจทกชอบทีจ่ ะใชสิทธิเทาที่
ลูกจางมีอยู คือตองยื่นคํารองขอรับเงินจํานวนที่เกินนั้นคืนตอเจาพนักงานประเมินภายใน ๓ ป
นับแตวันสุดทายแหงปซึ่งถูกหักภาษีเกินไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๓ เชนเดียวกัน สวน
เรื่องอายุความลาภมิควรไดนั้นจําเลยไมไดหยิบยกขึ้นตอสูไวในคําใหการ การที่ศาลอุทธรณไม
วินิจฉัยในประเด็นดังกลาวจึงเปนการชอบแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๒๘/๒๕๒๒
กรณีที่โจทกซึ่งเปนนายจางไมไดหักและนําสงเงินภาษีเงินไดของลูกจาง
หรือหักและ
นําสงเงินภาษีเงินไดของลูกจางแลว แตไมครบจํานวนที่ถูกตอง โจทกจะตองรับผิดรวมกับ
ลูกจางในภาษีเงินไดที่ไมไดหักหรือนําสงตามจํานวนทีข่ าดแลวแตกรณีตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๕๔ วรรคแรก จึงถือไดวาโจทกมีหนาที่เสียภาษีเชนเดียวกับลูกจางของโจทก ดังนั้น
เมื่อเจาพนักงานประเมินมีคําสั่งใหโจทกเสียภาษีเงินไดและเงินเพิ่ม
หากโจทกเห็นวาคําสั่ง
ดังกลาวไมถูกตองอยางไรก็ชอบที่จะอุทธรณคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน
๓๐ วัน นับแตวันไดรบั คําสั่งตามมาตรา ๓๐ เสียกอน โจทกจึงนําคดีมาฟองตอศาลได เมื่อโจทก
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นําคดีมาฟองโดยไมไดอุทธรณการประเมินเสียกอนยอมไมชอบดวยมาตรา ๓๐ โจทกจึงไมมี
อํานาจฟอง
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