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บทคดัย่อ 

เงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้ช าระให้แก่สหกรณ์เป็นทุนที่มีความส าคัญในการด ารงอยู่

และการด าเนินกิจการของสหกรณ์อย่างมั่นคง ซ่ึงจะน าประโยชน์มาสู่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง

แท้จริง ในปัจจุบันมีประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นประโยชน์ของระบบสหกรณ์  ที่สามารถให้

ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม เป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดังน้ัน การที่จะส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รัฐบาลจึงควรน ามาตรการ

ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้วิจัยจึง 

มุ่งศึกษากรณีการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ประการหน่ึงของตัวบรรเทาภาระภาษี คือ เพ่ือให้รัฐ

ใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนบุคคลหรือกิจกรรมบางประเภท โดยการก าหนดการหักค่าลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ต่างขึ้ นอยู่กับประเภทของเงิน

ได้ และนโยบายในการบริหารของแต่ละประเทศว่ารัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม หรือ

ให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรของรัฐในรูปแบบใด ดังน้ัน หากมีการน าเงินค่าซ้ือหุ้นสหกรณ์ 

มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีข้อดีต่อรัฐบาลในการใช้นโยบาย

ทางด้านภาษีมาสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยที่รัฐบาลไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงิน

สนับสนุนโดยตรงเพ่ือช่วยเหลือกจิกรรมสหกรณ์ นอกจากน้ีแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์

ในการเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้ในกิจการของสหกรณ์ และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่าง

สมาชิก รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ในอีกประการหน่ึงด้วย รัฐบาลจึงควร

เพ่ิมกฎหมายให้สามารถน าเงินค่าซ้ือหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคล

ธรรมดา โดยต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแน่นอน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ

จัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี หลักความเป็นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีควบคู่กนั 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดย

การให้น า เงินได้เท่าที่ จ่ายเป็นค่าซ้ือหุ้นสหกรณ์ ซ่ึงเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตาม

                                                           
*
นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
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กฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ ในจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน 

ส าหรับปีภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ต้องซ้ือหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี นับต้ังแต่วันที่ซ้ือหุ้น

สหกรณ์เป็นคร้ังแรก ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเงินได้ที่

ได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวน้ัน จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ การได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และการผิดเง่ือนไขการรับสิทธิประโยชน์ไว้อย่างละเอียดในประกาศ

อธบิดีกรมสรรพากร เพ่ือความชัดเจนและแน่นอนในการปฏบัิติต่อไป  

1. บทน า 

สหกรณ์เป็นนิติบุคคลรูปแบบหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ในการ

ส่งเสริมการรวมตัวกันของบุคคลในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ และสังคม โดยสหกรณ์มีทุนในการด าเนินงานมาจากเงินค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละคนมา

รวมกัน ดังน้ันจึงเหน็ได้ว่าเงินค่าหุ้นของสหกรณ์จึงมีความส าคัญในการด ารงอยู่และการด าเนิน

กจิการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างม่ันคงและเพ่ือเป็นประโยชน์กบัสมาชิกอย่างย่ังยืนที่สดุ 

ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นประโยชน์ของระบบสหกรณ์  และยังมี

สมาชิกสหกรณ์บางส่วนที่เข้ามาในระบบสหกรณ์โดยหวังผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ประชาชน

กลุ่มดังกล่าวน้ีจึงยังไม่เหน็ประโยชน์ที่แท้จริงของระบบสหกรณ์ ที่สามารถให้ประโยชน์ทั้งทางด้าน

เศรษฐกจิ และสงัคมส่วนรวม  

ดังน้ัน การที่จะจูงใจให้บุคคลทั่วไปเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้

ระบบสหกรณ์มีความเข้มแขง็ทางด้านเงินทุนมากขึ้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมการออมเงินใน

ระยะยาวให้กบัประชาชนโดยใช้ระบบสหกรณ์น้ัน รัฐบาลควรใช้มาตรการบรรเทาภาระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา มาใช้เพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคคลธรรมดาที่ก  าลังตัดสนิใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น  

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.1  หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 

หลักความเป็นธรรมในแนวตั้ ง  (Vertical Equity) มีหลักการว่า บุคคลที่อยู่ใน

สถานการณ์ที่แตกต่างกนัควรแบกรับภาระภาษีที่แตกต่างกนั  

หลักความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) มีหลักการว่า บุคคลที่อยู่ใน

สถานการณ์เดียวกนัควรแบกรับภาระที่เทา่กนั (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556,น. 21) 

 2.2  หลักความมีประสิทธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี มีหลักการว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดเกบ็ภาษีของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของ 

ผู้เสยีภาษีควรต้องต ่าที่สดุ (จิรศักด์ิ รอดจันทร์,2556:34) 
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2.3  ความหมายของสหกรณ์ 

สหกรณ์ หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงรวมด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

(พระราชบัญญัติสหกรณ์, มาตรา 4) 

2.4  ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ 

คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่สมาชิกลงทุนกับสหกรณ์ ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการ

กระท ากจิกรรมหลักของสหกรณ์ และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นพิเศษ 

1)  ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการลงทุนกบัสหกรณ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 

ดังน้ี 

 (1)  เงินปันผล เป็นเงินปันผลจากหุ้นที่ช าระแล้ว ซ่ึงที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

จะมีมติจ่ายให้กบัสมาชิกตอนสิ้นปีบัญชี ในอตัราไม่เกินร้อยละ10 ต่อปี ซ่ึงสมาชิกจะได้รับเงินปัน

ผลตามหุ้นเตม็จ านวนตามสดัส่วนของระยะเวลาที่ช าระค่าหุ้น 

 (2)  ดอกเบี้ ยเงินฝาก โดยทั่วไปสมาชิกสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ ยเงินฝากในอัตรา

ที่สงูกว่าหรืออย่างน้อยเทยีบเทา่กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การออมเงินให้กบัสมาชิก 

2)  ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการกระท ากิจกรรมหลักของสหกรณ์แบ่งออกได้

เป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 (1)  เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เช่น 

กรณีที่สมาชิกกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉล่ียคืนให้ตามอัตราส่วนจ านวนรวมของ

ดอกเบ้ียเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ โดยการจ่ายเงินเฉล่ียคืนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

 (2)  ดอกเบ้ียเงินกู้ที่ต ่ากว่าดอกเบ้ียเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น  

 (3)  การซ้ือขายสินค้าหรือบริการจากสหกรณ์ ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด หรือ

การขายสนิค้าให้แก่สหกรณ์ในราคาที่สงูกว่าราคาตลาด 

3)  ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นพิเศษ หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นสวัสดิการให้แก่

สมาชิกสหกรณ์ เช่น ทุนในการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 

ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ทุนบ าเหน็จ

สมาชิกที่เกษียณอายุ,ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการหกัค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 3.1  แนวคิดการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ประมวลรัษฎากรของประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า เงินได้ที่พึงต้องช าระ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้ก าหนดประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีไว้ใน

ความหมายอย่างกว้าง ซ่ึงท าให้เกิดฐานภาษีเงินได้อย่างกว้าง อย่างไรกต็ามฐานภาษีเงินได้อย่าง
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กว้างน้ันจะถูกท าให้แคบลงโดยบทบัญญัติเกี่ยวกับเงินได้ที่ไม่ถูกเกบ็ภาษี (Tax-Free Income) 

หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ตัวบรรเทาภาระภาษี” (Tax Reliefs) (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556,  

น.113) 

ตัวบรรเทาภาษี หมายถึง วิธีการที่กฎหมายอนุญาตในการลดภาระภาษีเงินได้  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ซ่ึงตัวบรรเทาภาระภาษี หมายความรวมถึง การเครดิตภาษี การยกเว้นภาษี 

การหักต่าง ๆ เช่น ค่าลดหย่อน และการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556, น. 

113) 

เหตุผลที่มีการก าหนดให้มีตัวบรรเทาภาษี เน่ืองจาก ตัวบรรเทาภาษีจะมีขึ้ นเพ่ือ

สนับสนุนหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี และเพ่ือความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

คร้ังใหม่ และวัตถุประสงค์หลักอีกอย่างหน่ึงของตัวบรรเทาภาระภาษี คือ เพ่ือประโยชน์ของ

บุคคล หรือเพ่ือสนับสนุนการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเป็นการเฉพาะ (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 

2556, น. 113) 

จากการศึกษาแนวคิดในการใช้ตัวบรรเทาภาระภาษี สามารถแบ่งตัวบรรเทาภาระภาษี

ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง (Structural Reliefs) และ 

ตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non-Structural Reliefs) 

1)  ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง (Expenses of Earning Income) 

ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ (Expenses of 

Earning Income) และค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล (Personal Allowances) ซ่ึงค่าลดหย่อนส่วน

บุคคลดังกล่าว ได้แก่ ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับผู้มีเงินได้ ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับคู่สมรสของ 

ผู้มีเงินได้ และ ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับบุตรของผู้มีเงินได้ (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556, น. 113) 

ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง ถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ 3 ประการดังน้ี เพ่ือหักเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ เพ่ือสะท้อนถึงวัตถุประสงค์อย่างกว้างของภาษี เช่นช่วยให้เกิด 

ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี และ เพ่ือท าให้การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีหรือการบริหาร

จัดเกบ็ภาษีง่ายขึ้น 

2)  ตัวบรรเทาภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non-Structural Reliefs) 

ตัวบรรเทาภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้าง น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือกิจกรรมบาง

ประเภท ซ่ึงหมายความรวมถึง การยกเว้นภาษีเงินได้ (Tax Exemptions) และการหักค่าใช้จ่าย

บางอย่างออกจากเงินได้พึงประเมิน ซ่ึงอาจเรียกได้อีกประการหน่ึงว่า “การหักค่าลดหย่อน 

ตามรายการ” (Itemized Deduction) (จิรศักด์ิ รอดจันทร์,2556:116) 

ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นบางฉบับ ได้มีบทบัญญัติให้บุคคลและเงินได้

พึงประเมินบางประเภท บางกรณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยกเว้น

ดังกล่าวน้ีมีเหตุผลที่ส าคัญบางประการประกอบอยู่ เช่น ยกเว้นโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และการบริหารจัดเกบ็ นอกจากการยกเว้นภาษีแล้ว เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่
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ผู้มีเงินได้ ประมวลรัษฎากรกไ็ด้มีบทบัญญัติก าหนดให้หักค่าลดหย่อน (Personal Deductions or 

Exemptions) และซ่ึงเม่ือใดที่ รัฐบาลเห็นว่าประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ รายได้ 

ไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่เพ่ิมข้ึน รัฐบาลก็อาจเสนอแก้กฎหมายให้เพ่ิมค่าลดหย่อนมากขึ้ น 

(วาสนา สขุสมัย,2555 :21) 

3.2  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย 

มาตรการทางภาษีเพ่ือบรรเทาภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร จ าแนกได้ 2 ประเภท 

คือ การหักค่าลดหย่อน และการยกเว้นภาษี 

1)  การหักค่าลดหย่อน (Personal Deductions) 

เงินได้พึงประเมินที่ได้มีการหักค่าใช้จ่ายแล้ว ประมวลรัษฎากรได้มีการก าหนดให้

สามารถหักค่าลดหย่อนได้อกี 

ประเภทของค่าลดหย่อนตามประมวลรัษฎากรแบ่งออกได้ดังน้ี 

(1)  ค่าลดหย่อนส่วนบุคคลและค่าลดหย่อนเพ่ือการศึกษา ค่าลดหย่อนประเภทน้ี

ก าหนดขึ้นเพ่ือช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซ่ึงต้องรับภาระให้การศึกษาแก่บุตร 

(2)  ค่าลดหย่อนเบ้ียประกนัชีวิต 

(3)  ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(4)  ค่าลดหย่อนดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมเพ่ือการเช่าซ้ือ หรือการสร้างที่อยู่อาศัย 

(5)  ค่าลดหย่อนเงินบริจาค 

(6)  การลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดา 

2)  การยกเว้นภาษี (Tax Exemptions) 

กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ของประเทศไทย จะกล่าวถึงเฉพาะเน้ือหาการยกเว้นภาษี

เงินได้ที่ให้น าไปหักเสมือนค่าลดหย่อน 

การยกเว้นภาษีเงินได้ที่ให้น าไปหักเสมือนเป็นค่าลดหย่อน หมายถึง การน าจ านวน

เงินที่ยกเว้นไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน ภายหลัง หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามปกติแล้ว 

การยกเว้นภาษีเงินได้ที่ให้น าไปหักเสมือนค่าลดหย่อน มีดังน้ี 

(1)  การยกเว้นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

(2)  การยกเว้นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 

Fund: LTF) 

(3)  การยกเว้นเงินได้ที่ได้จ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(4)  การยกเว้นเงินได้กรณีรายจ่ายส าหรับสนับสนุนการศึกษา 

(5)  การยกเว้นเงินได้ที่บริจาคให้กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสงัคม กองทุนคุ้มครองเดก็ หรือกองทุนพัฒนากฬีาแห่งชาติ 

(6) การยกเว้นภาษีส าหรับดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมเพ่ือซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างที่อยู่อาศัย 
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(7) การยกเว้นเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบ้ียประกันภัย ส าหรับ

การประกนัสขุภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 

(8)  การยกเว้นเบี้ ยประกนัชีวิต 

3.3  การหักค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

การหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอมริกา มี 2 กรณี คือ ค่าลดหย่อน

มาตรฐาน และค่าลดหย่อนตามรายการ โดยจะให้สิทธิผู้เสียภาษีในแต่ละปี สามารถเลือกได้ว่าค่า

ลดหย่อนกลุ่มใดดีกว่ากนั 

ค่าลดหย่อนมาตรฐาน เป็นค่าลดหย่อนเน่ืองจากตัวผู้เสียภาษี เช่น หักค่าลดหย่อน

ส่วนตัวผู้เสียภาษี หรือคู่สมรสผู้เสียภาษี เป็นต้น ส่วนกรณีค่าลดหย่อนตามรายการ ส่วนใหญ่ 

จะเป็นค่าลดหย่อนที่มีความจ าเป็นในปัจจัยด้านการด ารงชีพ และมีความจ าเป็นทางด้านกฎหมาย 

เช่นค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยค่าลดหย่อนตามรายการในแต่ละประเภทจะเป็นไปตาม

หลักเกณฑต์ามที่กฎหมายก าหนด 

3.4  การหักค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศ

ญ่ีปุ่น 

เงินได้ที่จะน ามาค านวณในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่น 

กฎหมายก าหนดให้น าเงินได้ที่ได้รับแต่ละประเภทไปหักค่าใช้จ่ายโดยตรงและจ าเป็นก่อน 

หลังจากน้ันกน็ าไปหักค่าลดหย่อน แล้วจึงน ามาค านวณภาษีตามตารางอัตราการค านวณภาษี เมื่อ

ได้ผลรวมแล้วจึงน าเครดิตภาษีไปลบออกเพ่ือจะได้ยอดรวมจ านวนภาษีที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐ 

ตัวอย่างการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่น เช่น  

ค่าลดหย่อนจากความสูญเสียจากความสูญเสียจากวินาศภัย ค่าลดหย่อนส าหรับเบ้ียประกันภัย

จากแผ่นดินไหว ค่าลดหย่อนส าหรับเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเลก็ร่วมกัน 

เป็นต้น 

4.  ขอ้ดีและขอ้เสียของการน าเงินค่าหุน้สหกรณม์าหกัเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา เพือ่ส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ ์

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ของการบรรเทาภาระภาษีโดยใช้ค่า

ลดหย่อนภาษี และแนวคิด หลักการสหกรณ์ รวมถึงประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดย

เทยีบเคียงกบัแนวคิดการลงทุนในประเภทอื่น ๆ ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและปัญหา

ที่เกิดจากการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้หักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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4.1  ข้อดี 

(1)  การน า เ งินค่า หุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเ งินได้ 

บุคคลธรรมดา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีอากรเลือกท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เขาชอบหรือ 

ถนัด เน่ืองจากการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาอาชีพหรือกิจกรรมที่ตนเองถนัดให้มีการ

พัฒนาที่ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามหลักความมีประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ 

(2)  การใช้เงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา รัฐสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมของ

ประเทศได้ เน่ืองจาก การหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือว่าเป็นรายจ่าย

อย่างหน่ึงของรัฐ แทนที่รัฐจะจ่ายเป็นเงินสดเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในรัฐ  

รัฐสามารถออกกฎหมายการหักค่าลดหย่อนภาษีเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิก

สหกรณ์ ซ้ือหุ้นในสหกรณ์ร่วมลงทุนในกิจกรรมสหกรณ์  ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ระหว่างสมาชิกกนัเอง โดยมีรัฐให้การสนับสนุนทางอ้อมโดยใช้วิธีทางภาษี 

(3)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

จะมีประโยชน์แก่สหกรณ์ในการเพ่ิมทุนในการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้ น  และยังมี

ประโยชน์ในทางอ้อมแก่สมาชิกสหกรณ์ในการออมเงินเพ่ือไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วย เน่ืองจากการ

ซ้ือหุ้นสหกรณ์ สมาชิกสามารถจะถอนเงินค่าหุ้นสหกรณ์ออกมาใช้ได้ต่อเมื่อขาดจากสมาชิกภาพ 

ดังน้ันหากสมาชิกยังคงมีสถานภาพเป็นสมาชกอยู่และมีการซ้ือหุ้นสหกรณ์เพ่ิมขึ้ นเร่ือย  ๆ  

อย่างสม ่าเสมอ กถ็ือว่าเป็นการออมเงินภาคบังคับในอกีทางหน่ึง 

(4)  การเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถจะฝากเงินในระบบสหกรณ์ ซ่ึงเป็นการออมเงิน

ภาคสมัครใจได้อีกทางหน่ึงด้วย และการฝากเงินระบบสหกรณ์ การคิดค านวณดอกเบ้ียเงินฝาก

สมาชิกสหกรณ์จะได้รับดอกเบ้ียเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 

รวมถึงยังได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีเน่ืองจากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์จะได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอกีด้วย 

(5)  การเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออมแล้ว จะมีการ

ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิก

สหกรณ์ และยังถือว่าเป็นสวัสดิการพ้ืนฐานให้กับสมาชิกอีกด้วย ซ่ึงการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์จะ

ได้รับความสะดวกรวดเรว็กว่าการกู้ยืมเงินในระบบธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ และยังมีอัตราดอกเบ้ีย

การกู้ยืมเงินที่ต ่ากว่าธนาคารพาณิชย์หรือการกู้ยืมเงินนอกระบบทั่วไป 

(6)  นอกจากประโยชน์ทางด้านการเงินที่สมาชิกจะได้รับจากการซ้ือหุ้นสหกรณ์แล้ว 

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะได้รับประโยชน์ทางด้านสวัสดิการทั่วไป ที่สหกรณ์ได้จัดสรรให้กับ

สมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงจะจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและความต้องการของสมาชิกในแต่ละ

สหกรณ์ โดยหากสหกรณ์ใดสามารถบริหารจัดการได้ก าไรสุทธิมาก กส็ามารถน ามาจัดสรรเป็น

สวัสดิการให้กบัสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นเช่นกนั 
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(7)  นอกจากประโยชน์ด้านต่าง ๆ แล้ว การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยังเป็นการส่งเสริม

ความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร โดยสมาชิกสหกรณ์จะมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์ 

กฎหมายสหกรณ์จะมีการก าหนดให้การเลือกคณะกรรมการบริหารงานภายในสหกรณ์ ให้สมาชิก

ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงคนละ 1 เสียงเท่ากันทุกคน โดยไม่มีการจ ากัดว่าจะมีทุนเรือนหุ้น

จ านวนเทา่ใด ส่งผลให้การด าเนินงานของสหกรณ์ปราศจากการครอบง าจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ

สหกรณ์ 

4.2  ข้อเสยี 

(1)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) โดยหลักแล้วคนที่มี

ฐานะเท่ากันควรเสียภาษีในอัตราที่เท่าเทียมกัน หากมีการก าหนดให้น าเงินค่าหุ้นมาหักเป็นค่า

ลดหย่อนภาษี จะท าให้คนที่มีเงินได้เท่ากันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะเสียภาษีในจ านวนที่

มากกว่าคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

(2)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี เน่ืองจากอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้ นใน

ส่วนของการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่  จ าเป็นต้องเพ่ิมต้นทุนในการบริหารจัดเก็บ 

เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาหลักฐานประกอบเพ่ิมข้ึนในการน าค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อน รวมถึง

หากมีการน าเงินค่าซ้ือหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

จ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมซ่ึงมีรายละเอียดที่ เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการป้องกันการ 

หลบหลีกและหนีภาษีของบุคคลบางประเภทที่จะใช้ช่องโหว่ในทางกฎหมายเพ่ือที่จะไม่จ่ายภาษี

อากร ซ่ึงมีผลท าให้เกดิความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและแนววิธปีฏบัิติในการบริหารเพ่ิมข้ึน 

(3)  ปัญหาทางด้านกฎหมาย เน่ืองจากหุ้นของสหกรณ์มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก

หุ้นในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหลายประการ  เช่น มูลค่าของหุ้น

สหกรณ์จะไม่มีการผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ จะมีราคาที่คงที่ หรือการที่ หุ้นของสหกรณ์ 

ไม่สามารถโอน ขาย หรือถอนหุ้นได้ ซ่ึงหากสมาชิกต้องการเงินค่าหุ้นสหกรณ์คืน สมาชิกต้อง

ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่าน้ัน และประเดน็การจ ากัดการถือหุ้น เน่ืองจากหุ้นของ

สหกรณ์จะมีการจ ากัดให้สมาชิกคนหน่ึงถือหุ้นได้ไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด  

เป็นต้น 

(4)  ปัญหาเกี่ยวกบัข้อจ ากดัในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เน่ืองจากการสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ าเป็นต้องมีลักษณะพิเศษทางด้านคุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และความรับผิด 

โดยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 ซ่ึงสมาชิกสหกรณ์ แบ่งออกเป็น  

2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญหรือสมาชิกปกติ และสมาชิกสมทบ นอกจากน้ีแล้วการสมัครเป็น

สมาชิกสหกรณ์แต่ละประเภทมีการก าหนดให้บุคคลที่ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน หรือมี

ความต้องการที่จะท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกันสมัครเข้าเป็นสมาชิกในสหกรณ์ตามที่
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กฎหมายก าหนดให้มีในแต่ละประเภท ข้อจ ากัดดังกล่าวจึงอาจเป็นอุปสรรคแก่บุคคลทั่วไปที่

ต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่มีความเกี่ยวพันกับสมาชิกสามัญ หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ กจ็ะไม่สามารถที่จะซ้ือหุ้นสหกรณ์เพ่ือที่จะลงทุนในสหกรณ์ 

และน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

1)  จากปัญหาเร่ืองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เพ่ือให้ได้สิทธิในการซ้ือหุ้น

สหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ น้ัน ผู้เขียนมีความเห็นว่าปัญหาข้อจ ากัด 

ด้านการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า ข้อจ ากัดดังกล่าวจะมีผลดีต่อสมาชิกสหกรณ์ใน

ด้านการจัดการบริหารสหกรณ์ และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการจะส่งเสริมสนับสนุน

กจิกรรมของสหกรณ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละประเภท 

ในส่วนอุปสรรคแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการซ้ือหุ้นสหกรณ์

น้ัน ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า บุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยการซ้ือหุ้นสหกรณ์ 

เพ่ือใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้ัน บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้ามา

เป็นสมาชิกสหกรณ์ในรูปแบบสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ ซ่ึงสหกรณ์แต่ละประเภทกจ็ะมีก าหนด

คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนการขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของ

สมาชิกสมทบไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภทแล้ว ซ่ึงสหกรณ์แต่ละแห่งสามารถก าหนด

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบที่ ต้องการได้ และผู้สนใจที่จะเข้าร่วมในสหกรณ์ก็สามารถ 

จะตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวของตนเองว่ามีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่ง 

ได้หรือไม่ และเหตุผลอีกประหน่ึงคือ สหกรณ์ที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทยน้ันมีความหลากหลาย  

การที่บุคคลใดจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใดกส็ามารถจะกระท าได้ตามความถนัดและความ

ต้องการของตนเอง หรือหากไม่มีสหกรณ์ใดที่ตรงตามความต้องการกส็ามารถรวมกลุ่มกันจัดต้ัง

เป็นสหกรณ์ที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดขึ้นใหม่ได้อกีทางหน่ึงด้วย 

2)  เน่ืองจากการน าเงินค่าซ้ือหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา จะก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี แต่หากมีการก าหนดหลักเกณฑ์

ที่ให้มีความชัดเจนและแน่นอน โดยการก าหนดหลักเกณฑก์ารน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ในการเสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาให้ชัดเจน จะท าให้ผู้เสียภาษีสามารถก าหนดจ านวนภาษีที่ต้องช าระ จะช่วย

สนับสนุนหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี และการให้ความร่วมมือในการปฏบัิติตาม

กฎหมายของผู้เสยีภาษีได้อกีทางหน่ึงด้วย 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดมาจากหลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนภาษี กรณีการซ้ือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF)  มาเสนอเป็นหลักเกณฑ์การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนใน

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เน่ืองจากทั้งสองกรณี เป็นกรณีที่รัฐใช้นโยบายทางภาษีอากร

เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนในกจิการใดกจิการหน่ึงโดยเฉพาะผู้วิจัยน าเสนอหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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(1)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาน้ัน สมาชิกสหกรณ์ผู้ซ้ือหุ้นจะต้องซ้ือหุ้นติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี และผู้ซ้ือหุ้นที่ต้องการ

น าเงินค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้ันต้องมีการส่งเงินค่าหุ้น  

อย่างสม ่าเสมอทุกเดือนในจ านวนเงินข้ันต ่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ในแต่ละที่ 

(2)  ในแต่ละปี สมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการน าเงินค่าหุ้นมาค านวณเป็นค่าลดหย่อน 

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถน าเงินค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจ านวนที่

จ่ายไปจริงแต่ไม่เกนิ 150,000 บาท  

(3)  หลักฐานในการการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสีย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา น้ัน สหกรณ์ที่สามารถให้สมาชิกน าเงินค่าซ้ือหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้น้ันต้องเป็นสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ และต้องเป็นสหกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร และสหกรณ์ดังกล่าวต้องมีการ

ออกใบรับรองการซ้ือหุ้นสหกรณ์ในกับสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกน ามาเป็นหลักฐานในการ หักค่า

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

(4)  หลักเกณฑ์ข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเหน็ว่าควรมีการก าหนดระยะเวลาการ

ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไว้ล่วงหน้าเป็น ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีภาษีก่อน เน่ืองจากการ

ก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธปิระโยชน์ไว้น้ัน สามารถที่จะวัดได้ว่าในระยะเวลาดังกล่าวที่กฎหมาย

ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้เสียภาษี สามารถช่วยในการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ได้ผลดี

หรือไม่เพียงใด หากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวข้างต้นส่งผลที่ดีต่อกิจการสหกรณ์แล้ว 

กส็ามารถจะขยายระยะเวลาในการด าเนินการได้ต่อไปในอนาคต 

3)  การออกกฎหมายให้มีการน าเงินค่าซ้ือหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการ

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา น้ัน ผู้เขียนเหน็ว่า ควรมีการออกเป็นกฎหมายล าดับรอง เพ่ือเป็น

การสะดวกในการเปล่ียนแปลงและแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ 

ดังน้ันจึงควร เพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้มีการเพ่ิมเติมข้อความดังต่อไปนี้  

“เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหุ้นสหกรณ์ ซ่ึงเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตาม

กฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ ในจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน 

ส าหรับปีภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ต้องซ้ือหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี นับต้ังแต่วันที่ซ้ือหุ้น

สหกรณ์เป็นคร้ังแรก  

เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

ที่อธบิดีก าหนด 

ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ก  าหนดในวรรคสอง 

ให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับ

ยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึงด้วย” 

 

124



11 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

จิรศักด์ิ รอดจันทร์. (2556). ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา: หลกัการและบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257) เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่  257) เร่ืองก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว. 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ

เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ. 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259) เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ. 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไข ส าหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุ

สงูอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย. 

ประมวลรัษฎากร. 

ปรีชา สุวรรณทัต. (2555). ค าอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

พ.ศ. 2542 (กฎหมายเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส.์ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542. 

วาสนา สขุสมัย. (2551). การน าระบบเครดิตภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามาใชแ้ทนระบบการหักค่า

ลดหย่อน (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 

ภาษาต่างประเทศ 

2014 Instructions for Schedule A ( Form 1040) .  Retrieved January 19, 2015, from 

http://www.irs.gov 

Kelvin E. Murphy and Mark Higgins. (1999) .  Concepts in Federal Taxation.1999 Ed. 

Ohio: South-Western College Publishing, 1999) P.321. 

Ministry of Finance Japan. (n.d.). Comprehensive Handbook of Japanese Taxes 2010. 

Retrieved January 21, 2015, from http://www.mof.go.jp. 

125



12 

Richard D. ( 1 9 8 7 ) .  The RIA Tax Course :Individual Income Tax. New York: The 

Research Instirute of America, Inc. 

Tax Bureau. (1986). An Outline of Japanese Taxes 1986. Tokyo: Ministry of Finance. 

Tax Guide 2014 for Individuals. Retrieved January 19, 2015, from 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p17.pdf 

William A. Klein, Boris I. Bittker and Lawrence M. Stone.  ( 1 987 ) .  Federal Income 

Taxation. Boston: Little, Brown and Company. 

 

 

 

   

  

 

126


