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เรื่อง ภาษีอากร  
 
 โจทกเปนพนักงานประจําของบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากดั เขาทํางาน
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒  และเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เม่ือวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๓๘ 
 โจทกไดขอเกษียณอายุกอนครบ ๖๐  ป ตามคูมือพนักงานอันเปนระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน ซึ่งถือวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  ระบุในขอ ๑๒.๖ เกี่ยวกับการเกษียณอายุของ
พนักงานไว ๒ กรณี  
 กรณีแรก  พนักงานจะเกษยีณอายุเม่ือครบ ๖๐ ปบรบิรูณ 
 กรณีที่สอง  บริษัทอาจอนุญาตใหพนักงานเกษียณอายุกอนครบ ๖๐ ปบริบูรณ ไดโดยมีเง่ือนไข
สามประการ คือ  
 ประการแรก  บริษัทกบัพนกังานตองมีขอตกลงเปนหนังสือ  
 ประการที่สอง  พนักงานที่ขอเกษียณอายุตองมีอายุครบ ๕๐ ปบริบูรณขึ้นไป   
 ประการที่สาม  พนักงานผูขอเกษียณอายุตองมีอายกุารทํางานอยางนอย ๑๕ ป 
โจทกไดทาํหนังสือขอเกษียณอายุกอนครบ ๖๐ ป มีผลวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐  เม่ือโจทกมีอายุ ๕๖ ป 
อายุการทํางาน ๑๘ ปเศษ และเปนสมาชกิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ๒ ป ๑ เดือน ทั้งน้ีบริษัทฯ (นายจาง) 
ไดอนุมัติแลว  
 วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๔  จําเลยไดมีหนังสือแจงการประเมินภาษีเงินได ประจําป ๒๕๔๐ 
เลขที ่๐๐๕๓๐๐/๐/๑๐๗๒๘๗  โดยใหโจทกชําระภาษีที่ยังขาดจํานวน ๑๐๓,๐๕๖.๑๓ บาท และเงินเพิ่ม
คํานวณถึงเดอืนมกราคม ๒๕๔๔ จํานวน ๕๒,๕๕๘.๑๖ บาท รวมทัง้สิ้น ๑๕๕,๖๑๔ บาท อันเนือ่งมาจาก
โจทกมิไดนําเงินไดจากการออกจากงาน และเงินไดจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมารวมคํานวณดวย  
จําเลยพิจารณาตามประมวลรษัฎากรมาตรา ๔๒(๑๗)  ประกอบประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ



ภาษีเงินได (ฉบับที่ ๕๒) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวธิีการ สําหรับกรณีลูกจางออกจากงาน 
เพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘๐) กําหนดไวความวา  
 “ ขอ ๑ เงินหรือผลประโยชนใดๆ ทีลู่กจางไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เม่ือลูกจางออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทพุพลภาพ หรือตาย ที่จะไดรับยกเวน
ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดานั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ 
ดังนี้ 
 (๑)  กรณีเกษยีณอายุ ลูกจางผูนั้นตองมีอายุไมต่ํากวา ๕๕ ปบริบูรณ และ  
 (ก) เขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายวาดวยกองทนุสํารองเลี้ยงชพีมาแลวไมนอย
กวา ๕ ป หรือ 
 (ข)  เขาเปนสมาชกิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในระหวางวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๓๘ และไดออกจากงานเพราะเกษียณอายุกอนวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งมีระยะเวลาทีท่ํางานกับ
นายจางนั้นกอนเกษียณอายุไมนอยกวา ๕ ป ”ฯลฯ  
 โจทกเห็นวาการประเมินไมถูกตอง เพราะโจทกมิไดลาออกจากงาน แตเปนการออกจากงาน
เพราะเกษียณอายุ จึงอุทธรณคัดคานการประเมินตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการฯ มี
มติยกอุทธรณของโจทกเพราะการประเมินของเจาพนักงานผูประเมินถูกตองและชอบกฎหมายแลวตาม
คําวินิจฉัย เลขที่ สภ.๑ (อช.๔)/๓๗/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ 
 จําเลยจึงฟองคดียังศาลภาษีอากรกลาง  
 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาไมนําเงินไดที่โจทกไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 
๒,๐๒๒,๖๒๖.๘๗ บาท รวมคํานวณเพื่อเสียภาษ ี ใหจําเลยคืนภาษีอากรจํานวน ๑๐,๒๔๑.๓๑ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือน นับตั้งแตวนัที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เปนตนไปจนถงึวันที่ลงใน
หนังสือแจงคําสั่งคืนเงิน  แตดอกเบี้ยตองไมเกินจํานวนภาษีอากรดังกลาว กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก  โดยกําหนดเปนคาทนายความ ๑,๕๐๐ บาท เฉพาะคาขึ้นศาลใหจําเลยรับผิดตามทุนทรัพย
ที่โจทกชนะคดี  คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก  
 จําเลยอุทธรณตอศาลฎีกา  ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖  
 ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ทางพิจารณาจากการนําสืบของ
โจทก และจําเลย วินิจฉยัวาคดีนี้โจทกไดรับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชพีเน่ืองจากออกจากงานกรณีเกษียณอายุกอนกําหนด เพราะตามหลักเกณฑประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ฉบับที่ ๕๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘๐) ขอ ๑ (๑) มิไดใหคํานิยามศัพทคําวาเกษียณอายุ
ไว จึงตองแปลความหมายตามพจนานุกรมวา ครบกําหนดอายุรับราชการ,สิน้กําหนดเวลารับราชการ
หรือการทํางาน การครบหรือสิ้นอายุการทํางาน จึงหมายถึงการที่นายจางใหพนักงาน ลูกจางออกจาก
งานเนื่องจากสูงอายุตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดวย  เม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงไดความตาม
คําเบิกความของ นางสุชาลา เทพบุตร รองประธานฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอเมริกันอินเตอร
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด วาโจทกเขาทํางานที่บริษัทเม่ือวันที ่๑ มกราคม ๒๕๒๒ พนจากการเปน
พนักงานเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ขณะที่โจทกมีอายุ ๕๖ ปเศษ  มีอายุงาน ๑๘ ปเศษ  ซึ่งเขา



หลักเกณฑตามขอบังคับเกีย่วกับการทํางาน จึงถือวาเปนการเกษียณอายุตามขอตกลงแลว การที่โจทก
ไดรับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในขณะที่โจทก
เกษียณอายุโจทกมีอายุ ๕๖ ปเศษ ซึ่งมีอายุครบ ๕๕ ปขึ้นไป  แมโจทกเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพพนักงานบริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๘  
และโจทกพนจากการเปนพนักงานของบริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชวัรันส จํากัด ดวยการ
เกษียณอายุเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐  ซึ่งขณะที่โจทกเกษียณอายุโจทกยังเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชพีไมครบ ๕ ป แตโจทกไดเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชพีบริษัทอเมรกิันอินเตอร
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด ในระหวางวันที่ ๑๓ กนัยายน  ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘  และ
ไดออกจากงานเพราะเกษียณอายุกอนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๓  ซึ่งมีระยะเวลาทํางานกับนายจางนั้น
กอนเกษียณอายุไมนอยกวา 5 ป ซึ่งเขาหลักเกณฑสามประการที่ไดรับยกเวนไมตองนําเงินที่ไดรับจาก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑและเหตุผลดังได
วินิจฉัยมาขางตน ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นดวยในผล
อุทธรณของจําเลยทุกขอฟงไมขึ้น   
 พิพากษายืน  ใหจําเลยใชคาทนายความชั้นอุทธรณ ๑,๐๐๐ บาท  แทนโจทก.  
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