
 
 

 ตามท่ีไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 661) พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 และไดมีการ
ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 351) ตามความแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  รวมท้ังประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 346)  
เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบี้ย 
เงินฝากท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ สหกรณและสหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ รวมท้ัง
ผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลาม จึงทําใหเกิดขอสงสัยวาสมาชิกของสหกรณจะไดรับ
ผลกระทบตามกฎหมายดังกลาวหรือไมและสหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวอยางไรบาง 

 เพ่ือใหเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ 
และบุคคลท่ีเก่ียวของ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ท่ีสมาชิกไดรับจากสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณเปนแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จะตองพิจารณาจากการ
รับฝากเงินตามมาตรา 46 (5) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงบัญญัติให
สหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาชิก (รวมถึงสมาชิกสมทบ) สหกรณอ่ืน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท่ีเปนไป
ตามเง่ือนไข และนิติบุคคลท่ีเปนไปตามเง่ือนไข ได 2 ประเภท คือ การรับฝากเงินประเภทออมทรัพยและ
ประเภทประจํา ซ่ึงดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสมาชิกไดรับจากสหกรณจากการฝากเงินแตละประเภท จะมีการยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
 

๑. เงินฝากประเภทออมทรัพย 

• ประมวลรัษฎากร สวนท่ี 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา 

 มาตรา 42 เงินไดพึงประเมินประเภทตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได... 
(8) ดอกเบี้ยดังตอไปนี้ 
 (ก) ดอกเบี้ยสลากออมสินหรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อเรียก 
 (ข) ดอกเบี้ยประเภทเงินฝากออมทรัพยท่ีไดรับจากสหกรณ 
 (ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย

เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันท้ังสิ้นไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดปภาษีนั้น ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 346) 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 346) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพยและ
ผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ ลงวันท่ี  
3 พฤษภาคม 262 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. ออกโดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 42 (8) (ค) แหงประมวลรัษฎากร 
๒. ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศและผลตอบแทนเงินฝาก 

ท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศตามหลักการวะดีอะฮ ทุกบัญชีรวมกัน ท่ีจะไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีจํานวนท้ังสิ้นไมเกิน 20,000 บาท ตลอดปภาษีนั้น
   

 

การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
สําหรับดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสมาชิกไดรับจากสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
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• บทสรุป 

๑. สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีมีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยจากสหกรณ 
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินไดพึงประเมินดังกลาว (ท้ังจํานวน) ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เนื่องจากเขาขอยกเวนตามมาตรา 42 (8) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 

๒. กรณีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินฝากประเภทออมทรัพยสวนท่ีไมเกิน 20,000 บาท  
ท่ีไดรับยกเวนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี 346) นั้น ใชบังคับเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากและ
ผลตอบแทนเงินฝากท่ีบุคคลธรรมดาไดรับจากธนาคารในประเทศตามมาตรา 42 (8) (ค) แหงประมวล
รัษฎากรเทานั้น จึงไมมีผลกระทบกับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบไดรับจาก
สหกรณแตอยางใด 
 

๒. เงินฝากประเภทประจํา 

สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบไดรับจากสหกรณ ถือเปนเงินได 
พึงประเมินท่ีจะตองนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวล
รัษฎากร และสหกรณมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําท่ีจายใหแก
สมาชิกและสมาชิกสมทบซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวย  

แตท้ังนี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณอาจไดรับยกเวนภาษีเงินไดท่ีไดรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทประจํา ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 664) พ.ศ. 2561 และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวของได ซ่ึงขอกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมจะยกเวนเฉพาะดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทประจําไมนอยกวา 24 เดือน ท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศและสหกรณประเภทสหกรณ 
ออมทรัพยท่ีเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น ซ่ึงหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดใหม
ยังคงเปนดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําไมนอยกวา 24 เดือนเชนเดิม แตกําหนดเพ่ิมเติมใหครอบคลุมถึง
ผลตอบแทนเงินฝากท่ีไดรับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามดวย โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

• ประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๓ บรรดารัษฎากรประเภทตาง ๆ ซ่ึงเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
เพ่ือการตอไปนี้ก็ได คือ 

(๑) ลดอัตรา หรือยกเวนเพ่ือใหเหมาะสมกับเหตุการณ กิจการ หรือสภาพของทองท่ีบางแหงหรือท่ัวไป... 
สวน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา 
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้นคือ เงินไดประเภทดังตอไปนี้ รวมตลอดถึงคาภาษีอากรท่ีผูจายเงิน

หรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด... 
(4)  เงินไดท่ีเปน 

(ก)  ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอน
กับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปน 
ผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาตํ่ากวาราคาไถถอน รวมท้ังเงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย 
ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไดจากการใหกูยืมหรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิดไมวาจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม... 
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• พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 664) พ.ศ. 2561 

ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 301) พ.ศ. 2539 และมี
บทบัญญัติสําคัญท่ีเก่ียวของ คือ 

1. ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1) 
ประกอบมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร 

2. ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) ท่ีเปนดอกเบี้ยเงินฝาก 
ท่ีไดรับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศและสหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ รวมท้ัง
ผลตอบแทนเงินฝากท่ีไดรับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮกับ
ธนาคารในประเทศ (เพ่ิมเติม : ผลตอบแทนเงินฝากฯ) 

3. ดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามขอ 2 ตองเกิดจากการฝากเงินเปนรายเดือน
ติดตอกันมีระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือนนับแตวันท่ีเริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแตละคราวเทากันแตไมเกิน 
25,000 บาทตอเดือน และรวมท้ังหมดแลวตองไมเกิน 600,000 บาท ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด (คงเดิม) 

4. กรณีผูฝากเงินปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในขอ 3 จะหมดสิทธิไดรับยกเวน
ภาษีเงินได หากธนาคารหรือสหกรณไดจายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากไปแลว จะตองนําสงภาษี
เงินไดหัก ณ ท่ีจายสวนท่ีขาดพรอมกับเงินเพ่ิมรอยละ 1.5 ตอเดือน (คงเดิม) 

• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 351) 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 351) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ 
ออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือผลตอบแทนเงินฝากท่ีไดรับจากการฝากเงินตามหลักการศาสนา
อิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ ซ่ึงเปนการฝากเงินในประเทศ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 262 มีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

๑. ออกโดยอาศัยอํานาจมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร (ฉบับท่ี 664) พ.ศ. 2561 

๒. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการ 
มุฎอเราะบะฮ ท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

2.1 เปนดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากท่ีผูมีเงินไดเปดข้ึนใหม
โดยเฉพาะแยกตางหากจากบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืน (เพ่ิมเติม : ผลตอบแทนเงินฝากฯ) 

2.2 ผูมีเงินไดจะมีบัญชีเงินฝากท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดเพียงบัญชีเดียว (คงเดิม) 
2.3 ชื่อบัญชีเงินฝากตองเปนชื่อของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และตองแจง 

เลขประจําตัวประชาชนพรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอธนาคารหรือสหกรณ 
(แกไข : จากบัตรและเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร) 

2.4 ขาดการฝาก หรือฝากไมครบตามวงเงินท่ีกําหนด หรือฝากลาชากวาระยะเวลาท่ี
กําหนด กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทุกกรณีรวมกันเกินสองเดือนไมได (ปรับปรุงขอความ) 

2.5 การถอนเงินฝากกอนครบกําหนดจายคืนเงินฝาก จะหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได 
(คงเดิม) 

3. ธนาคารและสหกรณท่ีเปนผูจายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝาก ตองสงขอมูลของ 
ผูฝากเงินตอสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีภายในเดือนมกราคมของปถัดไป (คงเดิม) 
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• บทสรุป 

พระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ท่ีกําหนดข้ึนใหมสําหรับการยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินฝากประเภทประจําไมนอยกวา 24 เดือน มีสาระสําคัญแตกตางจากขอกําหนดเดิม เฉพาะ
การเพ่ิมเติมใหครอบคลุมถึงผลตอบแทนเงินฝากท่ีไดรับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตาม
หลักการมุฎอเราะบะฮกับธนาคารในประเทศเทานั้น จึงไมมีความแตกตางจากการใหสิทธิยกเวนภาษีเงินได
จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําไมนอยกวา 24 เดือน ท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพย
เคยไดรับการยกเวนอยูกอนหนานี้แตอยางใด 
 
 

9สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
9กรมสงเสริมสหกรณ  

9กันยายน 2562 


