การส่งเสริมการเป็ นสมาชิกสหกรณ์โดยใช้มาตรการทาง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ศึกษากรณีการหักค่าลดหย่อน
จากเงินค่าซื้ อหุน้ สหกรณ์
จิ ตรมาส จิ ตรพิศาล*
รองศาสตราจารย์ ดร.จิ รศักดิ์ รอดจันทร์**

บทคัดย่อ
เงินค่ าหุ้ นของสมาชิ กที่ได้ ชาระให้ แก่สหกรณ์เป็ นทุ นที่มีความสาคัญ ในการดารงอยู่
และการดาเนินกิจการของสหกรณ์อย่างมั่นคง ซึ่งจะนาประโยชน์มาสู่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
แท้ จ ริ ง ในปั จ จุ บั น มี ป ระชาชนบางส่ ว นยั ง ไม่ เ ห็น ประโยชน์ ข องระบบสหกรณ์ ที่ส ามารถให้
ประโยชน์ท้ังทางด้ านเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม เป็ นการส่งเสริ มการช่ วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น การที่จะส่งเสริมการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ รัฐบาลจึงควรนามาตรการ
ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา มาจู งใจให้ บุคคลทั่วไปสนใจสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ผู้วิจัยจึง
มุ่งศึกษากรณีการนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของตัวบรรเทาภาระภาษี คือ เพื่อให้ รัฐ
ใช้ เป็ นกลไกในการสนับสนุนบุคคลหรือกิจกรรมบางประเภท โดยการกาหนดการหักค่าลดหย่อน
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ต่างขึ้นอยู่กับประเภทของเงิน
ได้ และนโยบายในการบริหารของแต่ละประเทศว่ารัฐต้ องการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม หรือ
ให้ ความช่ วยเหลื อแก่ป ระชากรของรั ฐในรูปแบบใด ดังนั้ น หากมีการนาเงินค่า ซื้อหุ้ น สหกรณ์
มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา จะมีข้อดีต่อรัฐบาลในการใช้ นโยบาย
ทางด้ า นภาษี มาสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ก่ อให้ เกิดประโยชน์ โดยที่รั ฐบาลไม่ จ าเป็ นต้ อ งจ่ า ยเงิ น
สนับสนุนโดยตรงเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสหกรณ์ นอกจากนี้แล้ วยังก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์
ในการเพิ่ มเงินทุนหมุนเวียนเพื่ อใช้ ในกิจการของสหกรณ์ และช่ วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่ า ง
สมาชิก รวมถึงเป็ นการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ในอีกประการหนึ่งด้ วย รัฐบาลจึงควร
เพิ่มกฎหมายให้ สามารถนาเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคล
ธรรมดา โดยต้ องมีการก าหนดหลั กเกณฑ์ท่ีชัดเจนและแน่ นอน เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
จัดเก็บภาษีอากรที่ดี หลักความเป็ นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีควบคู่กนั
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ มีการเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร โดย
การให้ น า เงิ น ได้ เ ท่ า ที่จ่ า ยเป็ นค่ า ซื้ อหุ้ น สหกรณ์ ซึ่ งเป็ นสหกรณ์ ท่ีไ ด้ รั บ การจดทะเบี ยนตาม
*

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

**
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยการสหกรณ์ ในจ านวนที่ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิน หนึ่ ง แสนห้ า หมื่น บาทถ้ ว น
สาหรับปี ภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ ต้องซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้ าปี นับตั้งแต่วันที่ซ้ ือหุ้น
สหกรณ์เป็ นครั้งแรก ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยเงินได้ ท่ี
ได้ รับการยกเว้ นภาษีดังกล่าวนั้น จะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ การได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางด้ านภาษีอากร และการผิดเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ไว้ อย่างละเอียดในประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อความชัดเจนและแน่นอนในการปฏิบัติต่อไป

1. บทนา
สหกรณ์เป็ นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพั ฒนาประเทศไทย ในการ
ส่งเสริมการรวมตัวกันของบุคคลในการให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกทั้งในด้ าน
เศรษฐกิจ และสังคม โดยสหกรณ์มีทุนในการดาเนินงานมาจากเงินค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละคนมา
รวมกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ ว่าเงินค่าหุ้นของสหกรณ์จึงมีความสาคัญในการดารงอยู่ และการดาเนิน
กิจการของสหกรณ์ให้ เป็ นไปอย่างมั่นคงและเพื่อเป็ นประโยชน์กบั สมาชิกอย่างยั่งยืนที่สดุ
ในปั จ จุ บั น ยังมีป ระชาชนบางส่วนยังไม่ เ ห็น ประโยชน์ ของระบบสหกรณ์ และยัง มี
สมาชิ กสหกรณ์บางส่วนที่เข้ ามาในระบบสหกรณ์โดยหวั งผลประโยชน์ท่ไี ม่เหมาะสม ประชาชน
กลุ่มดังกล่าวนี้จึงยังไม่เห็นประโยชน์ท่แี ท้ จริงของระบบสหกรณ์ ที่สามารถให้ ประโยชน์ท้งั ทางด้ าน
เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม
ดังนั้น การที่จะจู งใจให้ บุคคลทั่วไปเข้ ามาสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้
ระบบสหกรณ์มีความเข้ มแข็ง ทางด้ านเงินทุนมากขึ้น ประกอบกับเป็ นการส่งเสริมการออมเงินใน
ระยะยาวให้ กบั ประชาชนโดยใช้ ระบบสหกรณ์น้ัน รัฐบาลควรใช้ มาตรการบรรเทาภาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มาใช้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ บุคคลธรรมดาที่กาลังตัดสินใจในการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี
หลั ก ความเป็ นธรรมในแนวตั้ ง (Vertical Equity) มี ห ลั ก การว่ า บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ท่แี ตกต่างกันควรแบกรับภาระภาษีท่แี ตกต่างกัน
หลักความเป็ นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) มีหลักการว่ า บุ คคลที่อยู่ ใน
สถานการณ์เดียวกันควรแบกรับภาระที่เท่ากัน (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556,น. 21)
2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
หลักความมีป ระสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี มีหลักการว่ า ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จัดเก็บภาษี ของเจ้ าหน้ าที่ และค่าใช้ จ่ายในการให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ผู้เสียภาษีควรต้ องต่าที่สดุ (จิรศักดิ์ รอดจันทร์,2556:34)
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2.3 ความหมายของสหกรณ์
สหกรณ์ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งรวมดาเนินการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
(พระราชบัญญัติสหกรณ์, มาตรา 4)
2.4 ประโยชน์ของการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ
คือ ผลประโยชน์ ท่ีได้ รั บ จากการที่สมาชิ ก ลงทุ น กับ สหกรณ์ ประโยชน์ ท่ีสมาชิ ก ได้ รั บ จากการ
กระทากิจกรรมหลักของสหกรณ์ และประโยชน์ท่สี มาชิกจะได้ รับเป็ นพิเศษ
1) ผลประโยชน์ท่สี มาชิกได้ รับจากการลงทุนกับสหกรณ์ แบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี้
(1) เงินปั นผล เป็ นเงินปั นผลจากหุ้ นที่ชาระแล้ ว ซึ่งที่ประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์
จะมีมติจ่ายให้ กบั สมาชิกตอนสิ้นปี บัญชี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ10 ต่อปี ซึ่งสมาชิกจะได้ รับเงินปัน
ผลตามหุ้นเต็มจานวนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ชาระค่าหุ้น
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก โดยทั่วไปสมาชิกสหกรณ์จะได้ รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา
ที่สงู กว่าหรืออย่างน้ อยเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็ นการส่งเสริม
การออมเงินให้ กบั สมาชิก
2) ผลประโยชน์ท่สี มาชิกได้ รับจากการกระทากิจกรรมหลักของสหกรณ์แบ่งออกได้
เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) เงินเฉลี่ ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิ กได้ ทาไว้ กับสหกรณ์ในระหว่ างปี เช่ น
กรณีท่สี มาชิกกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ ายเงินเฉลี่ยคืนให้ ตามอัตราส่วนจานวนรวมของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ไี ด้ ส่งให้ แก่สหกรณ์ โดยการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจะเป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมใหญ่
(2) ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ตี ่ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
(3) การซื้อขายสินค้ าหรือบริการจากสหกรณ์ ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด หรือ
การขายสินค้ าให้ แก่สหกรณ์ในราคาที่สงู กว่าราคาตลาด
3) ผลประโยชน์ท่สี มาชิกจะได้ รับเป็ นพิเศษ หรืออาจเรียกได้ ว่า เป็ นสวัสดิการให้ แก่
สมาชิกสหกรณ์ เช่น ทุนในการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ทุนช่ วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ทุนสวัสดิการเพื่ อ สงเคราะห์ สมาชิกและครอบครั ว ทุ นการศึ กษาของบุตรสมาชิก ทุน บาเหน็จ
สมาชิกที่เกษียณอายุ,ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล เป็ นต้ น

3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.1 แนวคิดการบรรเทาภาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ประมวลรัษฎากรของประเทศไทย ได้ ให้ คาจากัดความของคาว่า เงินได้ ท่พี ึงต้ องชาระ
ภาษี เ งิน ได้ บุ คคลธรรมดา และได้ ก าหนดประเภทของเงิ น ได้ พึ งประเมิ น ที่ต้ อ งเสี ยภาษี ไว้ ใ น
ความหมายอย่างกว้ าง ซึ่งทาให้ เกิดฐานภาษีเงินได้ อย่างกว้ าง อย่างไรก็ตามฐานภาษีเงินได้ อย่าง
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กว้ างนั้ นจะถู กทาให้ แคบลงโดยบทบั ญญั ติเกี่ยวกับเงินได้ ท่ไี ม่ถูกเก็บภาษี (Tax-Free Income)
หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่ า “ตัวบรรเทาภาระภาษี ” (Tax Reliefs) (จิรศั กดิ์ รอดจันทร์ , 2556,
น.113)
ตั ว บรรเทาภาษี หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตในการลดภาระภาษี เ งิ น ได้
เพื่อสร้ างแรงจู งใจ ซึ่งตัวบรรเทาภาระภาษี หมายความรวมถึง การเครดิตภาษี การยกเว้ นภาษี
การหัก ต่าง ๆ เช่ น ค่าลดหย่อน และการหักค่าใช้ จ่ายต่ าง ๆ (จิ รศั ก ดิ์ รอดจันทร์ , 2556, น.
113)
เหตุ ผลที่มีก ารก าหนดให้ มีตัว บรรเทาภาษี เนื่ องจาก ตัว บรรเทาภาษี จะมีข้ ึน เพื่ อ
สนับสนุ นหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพื่อความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้
ครั้ งใหม่ และวั ตถุป ระสงค์หลั กอีกอย่ างหนึ่ งของตัวบรรเทาภาระภาษี คือ เพื่ อประโยชน์ของ
บุคคล หรื อเพื่ อสนับสนุ นการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็ นการเฉพาะ (จิ รศั กดิ์ รอดจันทร์ ,
2556, น. 113)
จากการศึกษาแนวคิดในการใช้ ตัวบรรเทาภาระภาษี สามารถแบ่งตัวบรรเทาภาระภาษี
ออกได้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ ตั วบรรเทาภาระภาษี ในเชิ ง โครงสร้ า ง (Structural Reliefs) และ
ตัวบรรเทาภาระภาษีท่ไี ม่ใช่โครงสร้ างภาษี (Non-Structural Reliefs)
1) ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้ าง (Expenses of Earning Income)
ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้ าง หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่ก่อให้ เกิดเงินได้ (Expenses of
Earning Income) และค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล (Personal Allowances) ซึ่งค่าลดหย่อนส่วน
บุคคลดังกล่ า ว ได้ แก่ ค่ าลดหย่อนภาษีสาหรั บ ผู้มีเงินได้ ค่า ลดหย่อนภาษี สาหรั บคู่ สมรสของ
ผู้มีเงินได้ และ ค่าลดหย่อนภาษีสาหรับบุตรของผู้มีเงินได้ (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556, น. 113)
ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้ าง ถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ เพื่อหักเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ก่ อ ให้ เ กิ ดเงิ น ได้ เพื่ อสะท้ อนถึง วั ต ถุ ป ระสงค์อ ย่ า งกว้ า งของภาษี เช่ น ช่ ว ยให้ เ กิด
ความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี และ เพื่อทาให้ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีหรื อการบริ หาร
จัดเก็บภาษีง่ายขึ้น
2) ตัวบรรเทาภาษีท่ไี ม่ใช่โครงสร้ างภาษี (Non-Structural Reliefs)
ตัวบรรเทาภาษีท่ไี ม่ใช่ โครงสร้ าง นามาใช้ เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกิจกรรมบาง
ประเภท ซึ่งหมายความรวมถึง การยกเว้ นภาษีเงินได้ (Tax Exemptions) และการหักค่าใช้ จ่าย
บางอย่ า งออกจากเงิน ได้ พึงประเมิน ซึ่ งอาจเรี ยกได้ อีกประการหนึ่ ง ว่ า “การหั กค่ า ลดหย่ อ น
ตามรายการ” (Itemized Deduction) (จิรศักดิ์ รอดจันทร์,2556:116)
ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นบางฉบับ ได้ มีบทบัญญัติให้ บุคคลและเงินได้
พึงประเมินบางประเภท บางกรณี ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา การยกเว้ น
ดังกล่ าวนี้มีเหตุผลที่สาคัญบางประการประกอบอยู่ เช่น ยกเว้ นโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการบริหารจัดเก็บ นอกจากการยกเว้ นภาษีแล้ ว เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้ แก่

118

5
ผู้มีเงินได้ ประมวลรัษฎากรก็ได้ มีบทบัญญัติกาหนดให้ หักค่าลดหย่อน (Personal Deductions or
Exemptions) และซึ่ ง เมื่ อ ใดที่รั ฐ บาลเห็น ว่ า ประชาชนต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ รายได้
ไม่ พ อเพี ย งกั บ รายจ่ า ยที่เ พิ่ ม ขึ้ น รั ฐ บาลก็อ าจเสนอแก้ ก ฎหมายให้ เ พิ่ ม ค่ า ลดหย่ อ นมากขึ้ น
(วาสนา สุขสมัย,2555 :21)
3.2 มาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทาภาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
มาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร จาแนกได้ 2 ประเภท
คือ การหักค่าลดหย่อน และการยกเว้ นภาษี
1) การหักค่าลดหย่อน (Personal Deductions)
เงินได้ พึงประเมิ นที่ได้ มีการหั กค่ าใช้ จ่ายแล้ ว ประมวลรั ษฎากรได้ มีการกาหนดให้
สามารถหักค่าลดหย่อนได้ อกี
ประเภทของค่าลดหย่อนตามประมวลรัษฎากรแบ่งออกได้ ดังนี้
(1) ค่าลดหย่อนส่วนบุคคลและค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษา ค่าลดหย่อนประเภทนี้
กาหนดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้ แก่ผ้ ูมีเงินได้ ซ่ึงต้ องรับภาระให้ การศึกษาแก่บุตร
(2) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
(3) ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(4) ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเช่าซื้อ หรือการสร้ างที่อยู่อาศัย
(5) ค่าลดหย่อนเงินบริจาค
(6) การลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดา
2) การยกเว้ นภาษี (Tax Exemptions)
กรณีการยกเว้ นภาษีเงินได้ ของประเทศไทย จะกล่าวถึงเฉพาะเนื้อหาการยกเว้ นภาษี
เงินได้ ท่ใี ห้ นาไปหักเสมือนค่าลดหย่อน
การยกเว้ นภาษีเงินได้ ท่ใี ห้ นาไปหักเสมือนเป็ นค่ าลดหย่ อน หมายถึง การนาจานวน
เงินที่ยกเว้ นไปหักออกจากเงินได้ พึงประเมิน ภายหลัง หักค่าใช้ จ่ายและค่าลดหย่อนตามปกติแล้ ว
การยกเว้ นภาษีเงินได้ ท่ใี ห้ นาไปหักเสมือนค่าลดหย่อน มีดังนี้
(1) การยกเว้ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Retirement Mutual Fund : RMF)
(2) การยกเว้ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity
Fund: LTF)
(3) การยกเว้ นเงินได้ ท่ไี ด้ จ่ายเข้ ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(4) การยกเว้ นเงินได้ กรณีรายจ่ายสาหรับสนับสนุนการศึกษา
(5) การยกเว้ นเงินได้ ท่บี ริจาคให้ กองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
(6) การยกเว้ นภาษีสาหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้ างที่อยู่อาศัย
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(7) การยกเว้ นเงินได้ สาหรั บเงินได้ เท่าที่ผ้ ู มีเงินได้ จ่ายเป็ นเบี้ ยประกันภัย สาหรั บ
การประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
(8) การยกเว้ นเบี้ยประกันชีวิต
3.3 การหักค่าลดหย่ อนในการคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอมริกา มี 2 กรณี คือ ค่าลดหย่อน
มาตรฐาน และค่าลดหย่อนตามรายการ โดยจะให้ สิทธิผ้ ูเสียภาษีในแต่ละปี สามารถเลือกได้ ว่าค่า
ลดหย่อนกลุ่มใดดีกว่ากัน
ค่าลดหย่อนมาตรฐาน เป็ นค่าลดหย่อนเนื่องจากตัวผู้เสียภาษี เช่ น หักค่าลดหย่อน
ส่วนตัวผู้เสียภาษี หรื อคู่สมรสผู้เสียภาษี เป็ นต้ น ส่วนกรณีค่าลดหย่อนตามรายการ ส่วนใหญ่
จะเป็ นค่าลดหย่อนที่มีความจาเป็ นในปั จจัยด้ านการดารงชีพ และมีความจาเป็ นทางด้ านกฎหมาย
เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล เป็ นต้ น โดยค่ า ลดหย่ อ นตามรายการในแต่ ล ะประเภทจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด
3.4 การหักค่าลดหย่ อนในการคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศ
ญี่ปุ่น
เงิ น ได้ ท่ี จ ะน ามาค านวณในการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของประเทศญี่ ปุ่ น
กฎหมายก าหนดให้ น าเงิ น ได้ ท่ีไ ด้ รั บ แต่ ล ะประเภทไปหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยตรงและจ าเป็ นก่ อ น
หลังจากนั้นก็นาไปหักค่าลดหย่อน แล้ วจึงนามาคานวณภาษีตามตารางอัตราการคานวณภาษี เมื่อ
ได้ ผลรวมแล้ วจึงนาเครดิตภาษีไปลบออกเพื่อจะได้ ยอดรวมจานวนภาษีท่ตี ้ องจ่ายให้ แก่รัฐ
ตั ว อย่ า งการหั ก ค่ า ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของประเทศญี่ ปุ่ น เช่ น
ค่าลดหย่อนจากความสูญเสียจากความสูญเสียจากวินาศภัย ค่าลดหย่อนสาหรับเบี้ยประกันภัย
จากแผ่นดินไหว ค่าลดหย่อนสาหรับเงินค่าธรรมเนียมเพื่อการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กร่ วมกัน
เป็ นต้ น
4. ข้อดีและข้อเสียของการนาเงินค่าหุน้ สหกรณ์มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เพือ่ ส่งเสริมการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
จากการศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิด วั ตถุป ระสงค์ของการบรรเทาภาระภาษี โดยใช้ ค่า
ลดหย่อนภาษี และแนวคิด หลักการสหกรณ์ รวมถึงประโยชน์การเข้ าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์โดย
เทียบเคียงกับแนวคิดการลงทุนในประเภทอื่น ๆ ผู้เขียนได้ ทาการวิเคราะห์ข้อดี ข้ อเสียและปัญหา
ที่เกิดจากการนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้ หักเป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
สามารถสรุปได้ ดังนี้
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4.1 ข้ อดี
(1) การน าเงิ น ค่ า หุ้ นสหกรณ์ ม าหั ก เป็ นค่ า ลดหย่ อ นในการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดา เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ูเสียภาษีอากรเลือกทากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เขาชอบหรื อ
ถนัด เนื่องจากการรวมตัวกันเป็ นสหกรณ์ เพื่ อพั ฒนาอาชีพหรื อกิจกรรมที่ตนเองถนัดให้ มีการ
พัฒนาที่ดีย่งิ ขึ้น ซึ่งเป็ นไปตามหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ
(2) การใช้ เงิน ค่ า หุ้ น สหกรณ์ มาหั กเป็ นค่ า ลดหย่ อนในการเสียภาษี เงิน ได้ บุ คคล
ธรรมดา รั ฐ สามารถน ามาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาเศรษฐกิจ สัง คมของ
ประเทศได้ เนื่องจาก การหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ถือว่ าเป็ นรายจ่าย
อย่างหนึ่งของรั ฐ แทนที่รัฐจะจ่ า ยเป็ นเงิ นสดเพื่ อแก้ ปัญ หาความยากจนให้ กับประชาชนในรั ฐ
รัฐสามารถออกกฎหมายการหักค่าลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสหกรณ์ เพื่อให้ สมาชิก
สหกรณ์ ซื้ อหุ้ น ในสหกรณ์ ร่ วมลงทุ น ในกิจ กรรมสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน
ระหว่างสมาชิกกันเอง โดยมีรัฐให้ การสนับสนุนทางอ้ อมโดยใช้ วิธีทางภาษี
(3) การนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จะมีป ระโยชน์ แ ก่ สหกรณ์ ใ นการเพิ่ ม ทุ น ในการดาเนิ น กิจกรรมของสหกรณ์ เ พิ่ มขึ้น และยัง มี
ประโยชน์ในทางอ้ อมแก่สมาชิกสหกรณ์ในการออมเงินเพื่อไว้ ใช้ ในอนาคตอีกด้ วย เนื่องจากการ
ซื้อหุ้นสหกรณ์ สมาชิกสามารถจะถอนเงินค่าหุ้นสหกรณ์ออกมาใช้ ได้ ต่อเมื่อขาดจากสมาชิกภาพ
ดั ง นั้ น หากสมาชิ ก ยั ง คงมี ส ถานภาพเป็ นสมาชกอยู่ แ ละมี ก ารซื้ อหุ้ น สหกรณ์ เ พิ่ ม ขึ้ นเรื่ อ ย ๆ
อย่างสม่าเสมอ ก็ถือว่าเป็ นการออมเงินภาคบังคับในอีกทางหนึ่ง
(4) การเป็ นสมาชิกสหกรณ์สามารถจะฝากเงินในระบบสหกรณ์ ซึ่งเป็ นการออมเงิน
ภาคสมัครใจได้ อีกทางหนึ่งด้ วย และการฝากเงินระบบสหกรณ์ การคิดคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกสหกรณ์จะได้ รับดอกเบี้ ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่ าการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป
รวมถึงยังได้ รับผลประโยชน์ทางด้ านภาษีเนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะได้ รับการยกเว้ น
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาอีกด้ วย
(5) การเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ นอกจากจะเป็ นการส่ง เสริ มการออมแล้ ว จะมี การ
ให้ บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือและแก้ ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิก
สหกรณ์ และยังถือว่าเป็ นสวัสดิการพื้นฐานให้ กับสมาชิกอีกด้ วย ซึ่งการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์จะ
ได้ รับความสะดวกรวดเร็วกว่าการกู้ยืมเงินในระบบธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ และยังมีอัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมเงินที่ต่ากว่าธนาคารพาณิชย์หรือการกู้ยืมเงินนอกระบบทั่วไป
(6) นอกจากประโยชน์ทางด้ านการเงินที่สมาชิกจะได้ รับจากการซื้อหุ้นสหกรณ์แล้ ว
การเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์จะได้ รับประโยชน์ทางด้ านสวัสดิการทั่วไป ที่สหกรณ์ได้ จัดสรรให้ กับ
สมาชิก สหกรณ์ ซึ่งจะจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและความต้ องการของสมาชิกในแต่ละ
สหกรณ์ โดยหากสหกรณ์ใดสามารถบริหารจัดการได้ กาไรสุทธิมาก ก็สามารถนามาจัดสรรเป็ น
สวัสดิการให้ กบั สมาชิกได้ มากยิ่งขึ้นเช่นกัน
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(7) นอกจากประโยชน์ด้านต่าง ๆ แล้ ว การเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ยังเป็ นการส่งเสริม
ความเป็ นประชาธิปไตยในองค์กร โดยสมาชิกสหกรณ์จะมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานสหกรณ์
กฎหมายสหกรณ์จะมีการกาหนดให้ การเลือกคณะกรรมการบริหารงานภายในสหกรณ์ ให้ สมาชิก
ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงคนละ 1 เสียงเท่ากันทุกคน โดยไม่มีการจากัดว่าจะมีทุนเรือนหุ้ น
จานวนเท่าใด ส่งผลให้ การดาเนินงานของสหกรณ์ปราศจากการครอบงาจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ
สหกรณ์
4.2 ข้ อเสีย
(1) การนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์ มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา อาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) โดยหลักแล้ วคนที่มี
ฐานะเท่ากันควรเสียภาษี ในอัตราที่เท่าเทียมกัน หากมีการกาหนดให้ นาเงินค่าหุ้นมาหักเป็ นค่า
ลดหย่อนภาษี จะทาให้ คนที่มีเงินได้ เท่ากันแต่ไม่ได้ เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ จะเสียภาษีในจานวนที่
มากกว่าคนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
(2) การนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์ มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา ขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นใน
ส่ ว นของการบริ ห ารจั ด เก็บ ภาษี ข องเจ้ า หน้ า ที่ จ าเป็ นต้ อ งเพิ่ ม ต้ น ทุ น ในการบริ ห ารจั ด เก็บ
เจ้ าหน้ าที่ต้องพิ จารณาหลักฐานประกอบเพิ่ มขึ้นในการนาค่าหุ้ นมาหักเป็ นค่าลดหย่อน รวมถึง
หากมีก ารนาเงิน ค่า ซื้อ หุ้ น สหกรณ์ มาหักเป็ นค่า ลดหย่ อนในการเสียภาษีเงิน ได้ บุคคลธรรมดา
จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารออกกฎหมายเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ เป็ นการป้ องกั น การ
หลบหลีกและหนีภาษีของบุคคลบางประเภทที่จะใช้ ช่องโหว่ในทางกฎหมายเพื่ อที่จะไม่จ่ายภาษี
อากร ซึ่งมีผลทาให้ เกิดความซับซ้ อนของกฎหมายภาษีและแนววิธปี ฏิบัติในการบริหารเพิ่มขึ้น
(3) ปัญหาทางด้ านกฎหมาย เนื่องจากหุ้นของสหกรณ์มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก
หุ้ น ในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ในหลายประการ เช่ น มู ลค่ าของหุ้ น
สหกรณ์ จ ะไม่ มี ก ารผั น ผวนตามภาวะเศรษฐกิจ จะมี ร าคาที่ ค งที่ หรื อ การที่ห้ ุ น ของสหกรณ์
ไม่สามารถโอน ขาย หรื อถอนหุ้ นได้ ซึ่งหากสมาชิก ต้ องการเงินค่าหุ้ นสหกรณ์คืน สมาชิกต้ อง
ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น และประเด็นการจากัดการถือหุ้ น เนื่องจากหุ้ นของ
สหกรณ์จ ะมี การจ ากัดให้ สมาชิ กคนหนึ่ งถือ หุ้ น ได้ ไม่ เ กิน หนึ่ งในห้ าของหุ้ นที่ชาระแล้ วทั้งหมด
เป็ นต้ น
(4) ปัญหาเกี่ยวกับข้ อจากัดในการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากการสมัคร
เข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ จาเป็ นต้ องมีลักษณะพิเศษทางด้ านคุณสมบัติ สิทธิหน้ าที่ และความรับผิด
โดยต้ อ งเป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง สมาชิ ก สหกรณ์ แบ่ ง ออกเป็ น
2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญหรือสมาชิกปกติ และสมาชิกสมทบ นอกจากนี้แล้ วการสมัครเป็ น
สมาชิกสหกรณ์แต่ละประเภทมีการกาหนดให้ บุคคลที่ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน หรือมี
ความต้ องการที่จะทากิจกรรมอย่ างใดอย่ างหนึ่ งร่ วมกัน สมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กในสหกรณ์ตามที่
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กฎหมายก าหนดให้ มีในแต่ ละประเภท ข้ อจากัดดังกล่ าวจึงอาจเป็ นอุป สรรคแก่บุ คคลทั่วไปที่
ต้ อ งการเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์แ ต่ ไม่ มีความเกี่ยวพั น กับ สมาชิ กสามั ญ หรื อไม่ มีคุณ สมบั ติตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์ ก็จะไม่สามารถที่จะซื้ อหุ้ นสหกรณ์เพื่ อที่จะลงทุ นในสหกรณ์
และนามาหักเป็ นค่าลดหย่อนภาษีได้

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1) จากปั ญ หาเรื่ อ งการสมัครเข้ า เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ เพื่ อให้ ได้ สิทธิในการซื้ อหุ้ น
สหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ ด้า นอื่น ๆ ของสหกรณ์ นั้น ผู้ เขียนมีความเห็น ว่ าปั ญหาข้ อจากัด
ด้ านการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้ อจากัดดังกล่าวจะมีผลดีต่อสมาชิกสหกรณ์ใน
ด้ านการจัดการบริ หารสหกรณ์ และมีประโยชน์ ต่อหน่วยงานของรัฐในการจะส่งเสริมสนับสนุ น
กิจกรรมของสหกรณ์ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละประเภท
ในส่วนอุปสรรคแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ท่ตี ้ องการซื้อหุ้นสหกรณ์
นั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์
เพื่อใช้ เป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดานั้น บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้ ามา
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ในรูปแบบสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภทก็จะมีกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนการขาดจากการเป็ นสมาชิกภาพของ
สมาชิกสมทบไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภทแล้ ว ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งสามารถกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สมทบที่ ต้ องการได้ และผู้ สนใจที่ จ ะเข้ าร่ ว มในสหกรณ์ ก ็ส ามารถ
จะตรวจสอบคุณ สมบัติส่วนตัวของตนเองว่ ามีสิทธิในการสมัครเป็ นสมาชิ กสหกรณ์แ ต่ละแห่ ง
ได้ หรื อไม่ และเหตุผลอีกประหนึ่งคือ สหกรณ์ท่จี ัดตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย
การที่บุคคลใดจะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ใดก็สามารถจะกระทาได้ ตามความถนัดและความ
ต้ องการของตนเอง หรือหากไม่มีสหกรณ์ใดที่ตรงตามความต้ องการก็สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้ง
เป็ นสหกรณ์ท่ตี นเองสนใจหรือมีความถนัดขึ้นใหม่ได้ อกี ทางหนึ่งด้ วย
2) เนื่องจากการนาเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาใช้ เป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จะก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี แต่หากมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ที่ให้ มีความชัดเจนและแน่นอน โดยการกาหนดหลักเกณฑ์การนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์ในการเสียภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาให้ ชัดเจน จะทาให้ ผ้ ูเสียภาษีสามารถกาหนดจานวนภาษีท่ตี ้ องชาระ จะช่วย
สนับสนุนหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และการให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้เสียภาษีได้ อกี ทางหนึ่งด้ วย
ดังนั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งน าแนวคิดมาจากหลั กเกณฑ์การหั กค่ า ลดหย่ อนภาษี กรณี การซื้ อ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ (RMF) และการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้ น
ระยะยาว (LTF) มาเสนอเป็ นหลักเกณฑ์การนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาคานวณเป็ นค่าลดหย่อนใน
การเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เนื่องจากทั้งสองกรณี เป็ นกรณีท่ีรัฐใช้ นโยบายทางภาษีอากร
เพื่อส่งเสริมให้ มีการลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะผู้วิจัยนาเสนอหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(1) การนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาคานวณเป็ นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดานั้น สมาชิกสหกรณ์ผ้ ูซ้ ือหุ้นจะต้ องซื้อหุ้นติดต่อกันอย่างน้ อย 5 ปี และผู้ซ้ ือหุ้นที่ต้องการ
น าเงิ น ค่ า หุ้ นมาหั ก เป็ นค่ า ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดานั้ น ต้ องมี ก ารส่ ง เงิ น ค่ า หุ้ น
อย่างสม่าเสมอทุกเดือนในจานวนเงินขั้นต่าตามข้ อบังคับของสหกรณ์ในแต่ละที่
(2) ในแต่ละปี สมาชิ กสหกรณ์ท่ีต้องการนาเงินค่ าหุ้ นมาคานวณเป็ นค่ าลดหย่ อน
ในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สามารถนาเงินค่าหุ้นมาหักเป็ นค่าลดหย่อนได้ ตามจานวนที่
จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท
(3) หลักฐานในการการนาเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาคานวณเป็ นค่าลดหย่อนในการเสีย
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา นั้น สหกรณ์ท่สี ามารถให้ สมาชิกนาเงินค่าซื้อหุ้นมาหักเป็ นค่าลดหย่อน
ภาษี เ งิ น ได้ บุคคลธรรมดาได้ น้ั น ต้ อ งเป็ นสหกรณ์ ท่ีได้ จ ดทะเบี ยนถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
สหกรณ์ และต้ องเป็ นสหกรณ์ท่ไี ด้ ลงทะเบียนไว้ กับกรมสรรพากร และสหกรณ์ดังกล่าวต้ องมีการ
ออกใบรั บ รองการซื้ อหุ้ น สหกรณ์ ในกับสมาชิ กเพื่ อให้ สมาชิ กนามาเป็ นหลั กฐานในการหั กค่ า
ลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
(4) หลักเกณฑ์ข้างต้ นดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการกาหนดระยะเวลาการ
ให้ สิทธิป ระโยชน์ ทางด้ า นภาษี ไ ว้ ล่วงหน้ า เป็ น ระยะเวลาไม่ เ กิน 5 ปี ภาษี ก่อน เนื่ องจากการ
กาหนดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิประโยชน์ไว้ น้ัน สามารถที่จะวัดได้ ว่าในระยะเวลาดังกล่าวที่กฎหมาย
ได้ ให้ สิทธิป ระโยชน์ ทางภาษี แ ก่ ผ้ ู เสียภาษี สามารถช่ วยในการส่งเสริ มกิจการสหกรณ์ ได้ ผลดี
หรือไม่เพียงใด หากการให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลที่ดีต่อกิจการสหกรณ์แล้ ว
ก็สามารถจะขยายระยะเวลาในการดาเนินการได้ ต่อไปในอนาคต
3) การออกกฎหมายให้ มีการนาเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการ
เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา นั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการออกเป็ นกฎหมายลาดับรอง เพื่อเป็ น
การสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและแก้ ไขกฎหมายให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุ บันได้
ดังนั้นจึงควร เพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร ให้ มีการเพิ่มเติมข้ อความดังต่อไปนี้
“เงินได้ เท่าที่จ่ายเป็ นค่ าซื้ อหุ้ นสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นสหกรณ์ท่ีได้ รั บการจดทะเบี ยนตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการสหกรณ์ ในจ านวนที่ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิน หนึ่ ง แสนห้ า หมื่น บาทถ้ ว น
สาหรับปี ภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ ต้องซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้ าปี นับตั้งแต่วันที่ซ้ ือหุ้น
สหกรณ์เป็ นครั้งแรก
เงินได้ ท่ไี ด้ รับการยกเว้ นตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกาหนด
ในกรณีท่ผี ้ ูมีเงินได้ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคสอง
ให้ ผ้ ูมีเงินได้ หมดสิทธิได้ รับยกเว้ นตามวรรคหนึ่ง และต้ องเสียภาษี เงินได้ สาหรั บเงินได้ ท่ีได้ รับ
ยกเว้ นภาษีตามวรรคหนึ่งด้ วย”
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