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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก
และผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๐๑) พ.ศ. ๒๕๓๙
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มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๓) ผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎ อเราะบะฮ์กั บ ธนาคารในประเทศ ที่ เกิด ขึ้น ตั้ งแต่ ปี ภ าษี พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้อ งยื่น รายการในปี
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากและผลตอบแทนเงิ น ฝากตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากหรื อ
ผลตอบแทนเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินเป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนนับแต่
วันที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินหกแสนบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕ ในกรณี ที่การฝากเงิน ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนดตามมาตรา ๔ วรรคสอง
หรื อตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ อธิ บดี ประกาศกํ าหนดตามมาตรา ๔ วรรคสอง ให้ ถื อว่ า
เป็ นกรณี ที่ ธนาคารหรื อสหกรณ์ ออมทรั พย์ หั กภาษี เงินได้ ณ ที่ จ่ ายขาดไปสํ าหรั บดอกเบี้ ยเงินฝากหรื อ
ผลตอบแทนเงินฝากส่ วนที่ ได้ จ่ ายไปแล้ ว และให้ ธนาคารหรือสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ นํ าส่ งภาษี ส่ วนที่ ขาด
พร้อมกับเงินเพิ่มร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีส่วนที่ขาดโดยไม่มีเบี้ยปรับ
ให้ธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์นําส่งภาษีและเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งโดยยื่นรายการตามแบบที่
อธิบ ดีกํ าหนดภายในเจ็ดวัน นั บ แต่ วัน สิ้น เดือ นของเดื อ นที่ มี การผิ ดเงื่อ นไขหรือ หลักเกณฑ์ อัน เป็ น เหตุ
ให้ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ าด้ วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เฉพาะในการจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือพึงชําระสําหรับเงินได้พึงประเมินก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สํ าหรั บ เงิน ได้ พึ งประเมิ น ที่ เป็ น ดอกเบี้ ย เงิน ฝากตามพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไม่ครอบคลุมถึงผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจาก
การฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในประเทศ เพื่อให้ผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจาก
การฝากเงิ น ตามหลั ก การของศาสนาอิ ส ลามได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี เช่ น เดี ย วกั บ ผลตอบแทนจาก
การฝากเงินทั่วไป และเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศหรือสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับ
ธนาคารในประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินเป็นรายเดือน
ติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกิน
สองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกแสนบาท จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

