ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 301)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น
เงินฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และธนาคารผู้รับฝากจะจ่ายเงินและผลประโยชน์
โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝาก
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๒ (94) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 326
(พ.ศ. ๒๕60) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคาร
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งการฝากเงินนั้นมีข้อตกลงว่าผู้รับฝากจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ โดยอาศัยความทรงชีพ
หรือมรณะของผู้ฝาก และมีกาหนดระยะเวลาการฝากเงินตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) จะต้องเป็นการฝากเงินที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้จ่ายเงินฝากนั้น และการฝากเงินนั้นจะต้องฝาก
ในนามของผู้มีเงินได้
(2) กรณีที่ มีข้อกาหนดให้ผู้ฝากเงินได้ รับเงินหรือผลประโยชน์คืนในระหว่างการฝากเงิน
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(ก) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินฝาก
รายปี หรือ
(ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ ฝากเงิน เช่น ราย
2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินฝากสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ฝากเงินที่
ผู้รับฝากกาหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ
(ค) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของ
เงิ น หรื อผลประโยชน์ ต อบแทนสะสมตั้ งแต่ ปี แ รกถึ งปี ที่ มี การจ่ า ยเงิ นหรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนคื น
ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินฝากทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายเมื่อการฝากเงินครบกาหนดแล้ว หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการฝากเงิน
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ข้อ 2 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเท่ากับจานวนเงินที่ฝากไว้กับผู้รับฝากเงินจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่ สามี หรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
ตามวรรคหนึ่ งของมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่า งฝ่ายต่างได้รับยกเว้น ภาษี ตามจ านวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา
๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
(ข) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตน
เป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมิให้ถือเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่ง ตามวรรคสามของมาตรา 57 ฉ
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ได้รับสิทธิยกเว้นดังนี้
1) กรณี ยื่ น รายการและเสี ย ภาษี รวมกั น ให้ผู้ มี เ งิ น ได้ ได้ รั บ ยกเว้ นภาษี เ งิ น ได้
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท และได้รับยกเว้นภาษีส่วนของสามีหรือภริยาได้ตามจานวน
ที่จ่ ายจริ งแต่ไ ม่เ กิน 100,000 บาท ซึ่ ง ไม่เ กิน เงิ นได้พึ งประเมิ นของแต่ ละคนหลั งจากหัก ค่า ใช้ จ่า ย
ตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
2) กรณีแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจานวนทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ซึ่ ง ไม่ เ กิ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ของแต่ ล ะคนหลั ง จากหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย ตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึ ง มาตรา ๔๖
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
การได้ รับยกเว้นภาษี เงิ นได้ตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อรวมกั บค่าลดหย่ อน ตามมาตรา 47 (1) (ง)
แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้ตามข้อ 2 (61) วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 226 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรแล้ว
ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท
“ข้อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้
(1) กรณีการฝากเงินตามข้อ ๑ ที่ได้เริ่มทาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อธนาคารผู้รับฝากเงิน
(2) กรณีการฝากเงินตามข้อ ๑ ที่ได้ทาก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หากผู้มีเงินได้
เลือกไม่แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ต่อธนาคารผู้รับฝากเงิน ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐาน
จากธนาคารผู้รับฝากเงินที่พิสูจน์ได้ว่า มีการส่งเงินฝากตามข้อ ๑
/ กรณี ...

3

กรณีการฝากเงิน ตามข้อ 1 ที่ธนาคารผู้รับฝากเงินมีข้อกาหนดให้ผู้รับฝากได้รับเงิน
หรือผลประโยชน์ ตอบแทนคืนในระหว่างอายุการฝากเงิน หลักฐานตามวรรคหนึ่งตองระบุเงื่อนไขตาม
ขอ ๑ (๒) ด้วย”
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 363)ฯ
ให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปี พ.ศ. 2562 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)
“ข้อ ๓/๑ ธนาคารผู้รับฝากเงินที่ได้รับแจ้งความประสงค์ตามข้อ ๓ ต้องส่งข้อมูลของผู้ฝากเงินต่อ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัด ท าขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและน าส่ง
ตามวิธีการที่กาหนดบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
การแจ้งและการส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งภายในวันที่ ๗ มกราคมของปีถัดไป เว้นแต่อธิบดี
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น”
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 363)ฯ ให้ใช้บังคับ
สาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปี พ.ศ. 2562 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)
“กรณีธ นาคารผู ้ร ับ ฝากเงิน ได้แ จ้ง และส่ง ข้อ มูล ตามวรรคสองแล้ว แต่ม ีค วามประสงค์
จะขอแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวนั้น ให้ ธนาคารผู้รับฝากเงิน แจ้งและส่งข้อมูล ผ่านระบบรับ
ข้อมูลเบี้ยประกันภัยเกินกาหนดเวลาบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th”
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 387)ฯ ให้ใช้บังคับ
สาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปี พ.ศ. 2563 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)
ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิย กเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของข้อ 1 ผู้มีเงินได้หมดสิท ธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต ามข้อ 2 และต้องเสีย ภาษีเงิน ได้
สาหรับปีภาษี ที่ได้ นาเงินฝากตามข้อ 1 ไปหักออกจากเงินได้ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้ว นับตั้งแต่ วันที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดาเพิ่ มเติ ม เพื่ อเสี ยภาษี เงิ นได้ เพิ่ มเติ ม ของปี ภ าษี ดั ง กล่ า วพร้ อ มเงิ น เพิ่ ม ตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณ
หั กจากเงิ นได้ พึ งประเมิ น ตามมาตรา 40 แห่ งประมวลรั ษฎากร เมื่ อได้ หั กค่ าใช้ จ่ าย ตามมาตรา 42 ทวิ
ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 387)ฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

