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คานา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง “การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับดอกเบี้ย เงินฝากที่สมาชิกได้รับ จากสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้ว ยสหกรณ์ ” จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ ประกอบด้วย การรับฝากเงิน 2 ประเภท คือการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ และประเภทประจา
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351) ตามความแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อ วันที่ 26
สิงหาคม 2562 รวมทั้งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
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การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากทีส่ มาชิกได้รับจากสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ตามที่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 664)
พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และได้มีการออกประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351) ตามความแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
รวมทั้งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ การยกเว้น ภาษีเงิน ได้บุ คคลธรรมดาสาหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากธนาคารในประเทศ สหกรณ์และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลาม
จึงทาให้เกิดข้อสงสัยว่าสมาชิกของสหกรณ์จะได้รับผลกระทบตามกฎหมายดังกล่าวหรือไม่และสหกรณ์จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างไรบ้าง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก
ได้รับจากสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จะต้องพิจารณาจากการรับฝากเงิน
ตามมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติให้สหกรณ์สามารถ
รับฝากเงินจากสมาชิก (รวมถึงสมาชิกสมทบ) สหกรณ์อื่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เป็นไปตามเงื่อนไข และ
นิติบุคคลที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้ 2 ประเภท คือ การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และประเภทประจา ซึ่ง
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์จากการฝากเงินแต่ละประเภท จะมีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่แตกต่างกัน ดังนี้

๑. เงินฝากประเภทออมทรัพย์


ประมวลรัษฎากร ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา

มาตรา 42 เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้...
(8) ดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
(ก) ดอกเบี้ยสลากออมสินหรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อเรียก
(ข) ดอกเบี้ยประเภทเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์
(ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์เฉพาะ
กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวในจานวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดปีภ าษีนั้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้น ภาษีเงิน ได้ส าหรั บ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และ
ผลตอบแทนเงิน ฝากตามหลั กการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลั กการวะดีอะฮ์ ลงวันที่
3 พฤษภาคม 2562 มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ออกโดยอาศัยอานาจตามความมาตรา 42 (8) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
๒. ดอกเบี้ย เงิน ฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากธนาคารในประเทศและผลตอบแทนเงินฝาก
ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่ได้รับจากธนาคารในประเทศตามหลักการวะดีอะฮ์ ทุกบัญชีรวมกัน ที่จะได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น
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บทสรุป

๑. สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์จากสหกรณ์ ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องนาเงินได้พึงประเมินดังกล่าว (ทั้งจานวน) ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเข้าข้อยกเว้น
ตามมาตรา 42 (8) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
๒. กรณีดอกเบี้ ย และผลตอบแทนจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ส่ ว นที่ไม่เกิน 20,000 บาท
ที่ได้รับ ยกเว้นภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 346) นั้น ใช้บังคับเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากและ
ผลตอบแทนเงินฝากที่บุคคลธรรมดาได้รับจากธนาคารในประเทศตามมาตรา 42 (8) (ค) แห่งประมวลรัษฎากรเท่านั้น
จึงไม่มีผลกระทบกับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รับจากสหกรณ์แต่อย่างใด

๒. เงินฝากประเภทประจา
สาหรั บ ดอกเบี้ ย เงิน ฝากประเภทประจาที่ส มาชิกและสมาชิกสมทบได้รับจากสหกรณ์ ถือเป็นเงินได้
พึงประเมินที่จะต้องนาไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รัษฎากร และสหกรณ์มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจาที่จ่ายให้แก่
สมาชิกและสมาชิกสมทบซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
แต่ทั้งนี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ อาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทประจา ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561 และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งข้อกาหนดตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมจะยกเว้นเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทประจาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ที่ได้รับจากธนาคารในประเทศและสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใหม่ยังคงเป็น
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจาไม่น้อยกว่า 24 เดือนเช่นเดิม แต่กาหนดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงผลตอบแทนเงินฝาก
ที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามด้วย โดยมีสาระสาคัญดังนี้


ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๓ บรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่อการต่อไปนี้ก็ได้ คือ
(๑) ลดอัตรา หรือยกเว้นเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่บางแห่งหรือทั่วไป...
ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา
มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้นคือ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือ
ผู้อื่นออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด...
(4) เงินได้ที่เป็น
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมี
หลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจาหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก
และจาหน่ายครั้งแรกในราคาต่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทานองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม...
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561

ให้ ย กเลิ ก พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บที่ 301) พ.ศ. 2539 และมี
บทบัญญัติสาคัญที่เกี่ยวข้อง คือ
1. ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1)
ประกอบมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
2. ให้ย กเว้นภาษีเงิน ได้ส าหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) ที่เป็นดอกเบี้ย เงินฝาก
ที่ไ ด้รั บ จากการฝากเงิน กั บ ธนาคารในประเทศและสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยสหกรณ์ รวมทั้ ง
ผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์กับธนาคาร
ในประเทศ (เพิ่มเติม : ผลตอบแทนเงินฝากฯ)
3. ดอกเบี้ ย เงิน ฝากหรื อ ผลตอบแทนเงิ นฝากตามข้อ 2 ต้ องเกิ ดจากการฝากเงิ นเป็น รายเดือ น
ติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกิน
25,000 บาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด (คงเดิม)
4. กรณีผู้ฝากเงินปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 3 จะหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
หากธนาคารหรือสหกรณ์ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากไปแล้ว จะต้องนาส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ส่วนที่ขาดพร้อมกับเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (คงเดิม)
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351) 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮ์ ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ออกโดยอาศัย อานาจมาตรา 4 วรรคสอง แห่ ง พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561
๒. ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคารหรื อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ และผลตอบแทนเงิ น ฝากตามหลั ก การ
มุฎอเราะบะฮ์ ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
2.1 เป็ น ดอกเบี้ ยเงิน ฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากจากบัญชีเงิ นฝากที่ผู้ มีเงินได้เปิดขึ้นใหม่
โดยเฉพาะแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น (เพิ่มเติม : ผลตอบแทนเงินฝากฯ)
2.2 ผู้มีเงินได้จะมีบัญชีเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เพียงบัญชีเดียว (คงเดิม)
2.3 ชื่อ บั ญ ชีเ งิ น ฝากต้ อ งเป็ น ชื่ อ ของผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษีเ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา และต้อ งแจ้ ง
เลขประจาตัวประชาชนพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนต่อธนาคารหรือสหกรณ์ (แก้ไข
: จากบัตรและเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร)
2.4 ขาดการฝาก หรือฝากไม่ครบตามวงเงินที่กาหนด หรือฝากล่าช้ากว่ าระยะเวลาที่กาหนด
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทุกกรณีรวมกันเกินสองเดือนไม่ได้ (ปรับปรุงข้อความ)
2.5 การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดจ่ายคืนเงินฝาก จะหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ (คงเดิม)
3. ธนาคารและสหกรณ์ที่เป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝาก ต้องส่งข้อมูลของ
ผู้ฝากเงินต่อสานักงานสรรพากรพื้นที่ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป (คงเดิม)
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บทสรุป

พระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ที่กาหนดขึ้นใหม่สาหรับการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินฝากประเภทประจาไม่น้อยกว่า 24 เดือน มีสาระสาคัญแตกต่างจากข้อกาหนดเดิม เฉพาะการเพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมถึงผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์
กับธนาคารในประเทศเท่านั้น จึงไม่มีความแตกต่างจากการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจา
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์เคยได้รับการยกเว้นอยู่ก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

ภาคผนวก

ประมวลรัษฎากร
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB08/%BB08-20-9999-update.pdf
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 664)
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc664.pdf
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351)
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg351.pdf
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346)
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg346

