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ขอตกลงในการใชคูมือการลงทุน
ขอมูลที่ปรากฏในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ ใชเพื่อประโยชนในการเปน
ขอมูลเบื้องตนแกผูลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเทานั้น คูมือการลงทุนฉบับนี้ไมถือวาเปนการให
คำแนะนำหรือปรึกษาทางดานภาษีแกผูลงทุนแตอยางใด โดยขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและสถานะทาง
ภาษีอากรของผูลงทุนแตละรายอาจจะแตกตางกันไป รวมทั้งขอวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
อางอิงอยูในคูมือฉบับนี้ อาจมีการแกไขเพิ่มเติมใหเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพได ผูลงทุนจึงควรศึกษา
และตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง โดยขอคำปรึกษาแนะนำจากศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center)
หรือปรึกษากับที่ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี)กอนการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน สมาคม
บริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่
ผูลงทุนกระทำการหรืองดเวนกระทำการอยางใดๆ โดยอาศัยขอมูลที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้

บทนำ
คูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ไดจัดทำขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอ
ขายหนวยลงทุน หรือตามประกาศอื่นที่มีการปรับปรุงแกไขตอไป ที่กำหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวมตอง
จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีคูมือการลงทุนสำหรับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ผูถือหนวยลงทุน
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยคูมือการลงทุนนี้เปนการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวของกับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีของผูลงทุนที่เปนปจจุบัน เพื่อใหผูลงทุนไดตัดสินใจลงทุนดวยความเขาใจถูกตองวา การ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเปนการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายป
ผูลงทุนตองมีเปาหมายที่จะลงทุนอยางตอเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพนจากการทำงาน หรือไมสามารถ
ทำงานไดอีก
จึงขอใหผูลงทุนศึกษาขอมูลจากคูมือการลงทุนฉบับนี้อยางละเอียดจนเขาใจ ควบคูกันไปพรอมกับ
การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแตละกองทุน
แลวจึงตัดสินใจตามที่ผูลงทุนเห็นสมควร
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร

__________________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั งออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (55) และ (56) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(55) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) (6) (7) และ (8) แหงประมวลรัษฎากร และเงินไดพึง
ประเมินประเภทคาแหงลิขสิทธิ์ที่มิไดรับโอนมาโดยทางมรดก เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้ จะตองมี
จำนวนไมเกิน 300,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น
กรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือไดจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมาย วาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
ดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการตองไมเกิน 300,000 บาท
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เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรคสามใหผูมีเงินได
หมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและตองเสียภาษีเงินไดสำหรับเงินได ที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย
(56) เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ได รับ จากกองทุ น รวมดั งกล าว เพราะเหตุ สู งอายุ ทุ พ พลภาพ หรื อ ตาย ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด”
ขอ 3 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุวชิ าติกุล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร

__________________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทำได โ ดยอาศั ย อำนาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(55) เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกินสามแสนบาทสำหรับป
ภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกและไถ
ถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ำกวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กำหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการดวย
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการตองไมเกินสามแสนบาท
ในกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถถอนหนวย
ลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสีย
ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย ”
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (65) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
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“(65) เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”
ขอ 3 ความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสำหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เป น คาซื้อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อการเลี้ย งชี พ ตามกฎหมายวาด วยหลัก ทรัพ ย และตลาดหลัก ทรัพ ยก อ น
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ใหไว ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

4

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร

__________________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทำได โ ดยอาศั ย อำนาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน ( 35 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(35) เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย วาดวยกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท แตไมเกินสี่แสนเกาหมื่นบาท
สำหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน ( 43 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(43) เงินไดเทาที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท สำหรับป
ภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความใน ( 54 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(54) เงินไดเทาที่ผูอำนวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จายเปน
เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สำหรับปภาษีนั้น
ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”
ขอ 4 ใหยกเลิกความใน ( 55 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
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“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินเฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท
สำหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
และไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ำกวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกินหาแสนบาท
ในกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถถอนหนวย
ลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสีย
ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย”
ขอ 5 ใหยกเลิกความใน ( 61 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(61) เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตของผูมี เงินได
ตามจำนวนที่ จ ายจริ ง เฉพาะส ว นที่ เกิ น หนึ่ งหมื่ น บาทแต ไม เกิ น เก าหมื่ น บาท โดยกรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต ต อ งมี
กำหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิต
ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สำหรับเบี้ยประกันภัย ที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดี กำหนด”
ขอ 6 ใหยกเลิกความใน ( 66 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(66) เงิน ได เท าที่ จ ายเป น ค าซื้ อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ น ระยะยาว ตามกฎหมาย วาด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สำหรับปภาษีนั้น และเงินได
ดังกลาวตองเปน เงินไดข องผูมีเงินไดซึ่งเป น บุคคลธรรมดาแตไมรวมถึง หางหุ นสวนสามัญ หรือคณะบุ คคลที่มิใช
นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม ไดแบ ง ทั้ งนี้ สำหรับ เงิน ได พึ งประเมิ นที่ ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
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ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรคสอง ใหผูมีเงินได
นั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลว
ดวย
ขอ 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ( 78 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(78) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เปนหาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท สำหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับ
เงิน ได พึ งประเมิ น ที่ ได รับ ตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2553 และให เป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”
ใหไว ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุรพงษ สืบวงศลี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร

__________________________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข
เพิ่ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติแ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบั บที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 55 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหา
ของเงินไดพึงประเมิน และในกรณีที่ผูมีเงินไดดังกลาวไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวย เมื่อรวมเงินไดกับเงิน
สะสมแลวตองไมเกินเจ็ดแสนบาท ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และใหนำความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”
ข อ 2 ให เพิ่ ม ความต อ ไปนี้ เป น วรรคสี่ ข อง ( 66 ) ของข อ 2 แห ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“ในป ภ าษี 2551 หากผู มี เงิ น ได มี ก ารซื้ อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ น ระยะยาวระหวา ง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ด
แสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนและการถือหนวยลงทุน
ดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และใหนำความในวรรคสามมาใชบังคับ
ดวย”
ใหไว ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุชาติ ธาดาดำรงเวช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร

__________________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทำได โ ดยอาศั ย อำนาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ให เพิ่ ม ความต อ ไปนี้ เป น วรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข อ 2 แห ง กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 126
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จายตามวรรคหนึ่ง เปนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญที่จาย
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป ใหเงินไดไดรับยกเวนไมตองนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
อีก ในอัตรารอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินแตไมเกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวน
ไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดสำหรับกรณีที่ผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
วาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
ตาม (54) แลวแตกรณีหรือเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตาม (55) แลว ตองไมเกินหาแสนบาท ในปภาษีเดียวกัน
การไดรับยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกำหนด”
ใหไว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร

__________________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ แกไขเพิ่ ม เติม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และ ใหใชความตอไปนี้แทน
“(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุน
ระยะยาว สำหรับหนวยลงทุนที่ไดซื้อมากอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”
ขอ 2 ให ยกเลิก ความในวรรคหนึ่ งของ (55) ของขอ 2 แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร วาด วยการยกเวน รัษ ฎากร ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวน ที่ไมเกินหาแสนบาท
สำหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
และไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ำกวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (102) และ (103) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(102) เงิน ได เท าที่ จ ายเป น ค าซื้ อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การออมตามกฎหมายว าด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินสองแสนบาท
สำหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไมนอยกวาสิบปนับตั้งแตวันที่ซื้อหนวย
ลงทุน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมิน ที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และใหเปนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
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เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษี
เงินได สำหรับกรณีที่ผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตาม (35) หรื อ เงิน สะสมเข ากองทุ น บำเหน็ จ บำนาญข า ราชการ ตามกฎหมายว า ด ว ยกองทุ น บำเหน็ จ บำนาญ
ขาราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะห ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลวแตกรณี
หรือเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม
(55) หรือเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญตาม (61) หรือเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติตาม
กฎหมาย วาดวยกองทุนการออมแหงชาติตาม (90) แลว ตองไมเกินหาแสนบาท ในปภาษีเดียวกัน
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ใหผูมีเงินไดนั้น
หมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย
(103) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม เพื่อการ
ออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เงินหรือ ผลประโยชนดังกลาวคำนวณมา
จากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตาม (102) และผูมีเงินไดถือหนวยลงทุน
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบปนับตั้งแตวันที่ซื้อหนวยลงทุน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”
ขอ 4 บทบั ญ ญั ติใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบั บที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไปสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ซื้อกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เปนตนไป

ขอ 5 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับ สำหรับ เงิน ไดพึ งประเมินที่ ไดรับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ใหไว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน มีการออมระยะยาว
ผานกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อสรางวินัยการออม และการวางแผนทางการเงิน
เพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุ สมควรกำหนดใหเงิน หรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการ
ขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาว เงินไดเทาที่จาย เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และเงิน
หรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการออม เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อ เสียภาษีเงินได และปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสำหรับเงินไดเทาที่จาย
เปนคาซื้อ หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จึงจำเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศั ย อำนาจตามความในข อ 2 (55) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ขอ 2 เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตองไม
ระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ปติดตอกัน การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรค
หนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และไถถอนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อผูมีเงินไดนั้นมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ ทั้งนี้ สำหรับการ
ซื้อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พ ตามกฎหมาย วาด วยหลั ก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย ตั้งแต วัน ที่
1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
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ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น
(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนไว
ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดที่จาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุน ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในขอ 2 หรือขอ 3 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตามขอ 9 แลว และ
ไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยูเมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 2 และขอ 3 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ไดถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย
ขอ 5 กรณีผูมีเงินไดไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ ทุพพลภาพ ผูมีเงินไดจะไมซื้อหนวยลงทุนตอไป หรือจะซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปใดปหนึ่งและจะซื้อหนวยลงทุนเปนจำนวนเทาใดก็ได โดยใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามขอ 2 (1) และขอ 3 วรรคสอง
ขอ 6 กรณี ผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรือ
หลายกองทุนรวมผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคำสั่งโอนจากผูมีเงินได
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับ
คำสั่งโอนจากผูมีเงินได จะตองจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5
ใหยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้ จะตองมีจำนวนไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น
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กรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกิน 500,000 บาท
ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได
ทั้งนี้ จะตองมีจำนวนไมเกิน 700,000 บาท สำหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติม
ในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาวเมื่อ
รวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท (แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 173) ใชบังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป )
ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขอ 9 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ 7 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดตามขอ 7 และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับปภาษีที่ไดนำเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวน
ภาษีเงินไดมาแลวที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษีนั้นๆ
จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาว
พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฎฐ
วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ไดอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมใหแก
ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับ
ปภาษีที่ไดนำเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินเพื่อยกเวนภาษี
เงินไดแลวไดภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 โดยไมตอ งเสีย
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 10 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณหัก
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว
ขอ 11 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 173 )
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศั ย อำนาจตามความในข อ 2 (55) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคา
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได
ทั้งนี้ จะตองมีจำนวนไมเกิน 700,000 บาท สำหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติม
ในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาวเมื่อ
รวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร

15

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 194)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ
ของผูมีเงินไดตามวรรคสามของขอ 2 (61) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของขอ 2 (61) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผูมีเงินได
ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ไดรับยกเวนไมตองรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) เปนการจายเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีกำหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป
ราชอาณาจักร

(2) เป น การประกั น ชี วิ ต ที่ ได เอาประกั น ไว กั บ ผู รั บ ประกั น ภั ย ที่ ป ระกอบกิ จ การประกั น ชี วิ ต ใน

(3) มีการกำหนดการจายผลประโยชนเงินบำนาญเปนรายงวดอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจำนวนผลประโยชน
เงินบำนาญดังกลาวจะจายเทากันทุกงวดหรือจายในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได โดยการจาย
ผลประโยชนเงินบำนาญจะจายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำนวนงวดในการจายที่แนนอน
(4) มีการกำหนดชวงอายุของการจายผลประโยชนเงินบำนาญเมื่อผูมีเงินไดมีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป
ถึงอายุ 85 ป หรือกวานั้น และผูมีเงินไดตองจายเบี้ยประกันภัยครบถวนแลวกอนไดรับผลประโยชนเงินบำนาญ
ขอ 2 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญของผูมีเงินได กรณีผูมีเงินไดไดจายเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพียงอยางเดียว หรือได
จายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี ใหยกเวนเงินไดที่จา ยไปเปนเบี้ย
ประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่น แลวแตกรณี ตาม
จำนวนที่จายจริง แตไมเกิน 90,000 บาท ตามขอ 2 (61) วรรคหนึ่ง แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหยกเวนเงินไดเพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ให ยกเวนภาษี เงิน ไดสำหรับ เงิน ไดเท าที่ จายเป นเบี้ ยประกันภัย สำหรับ การประกันชีวิตแบบ
บำนาญของผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับเบี้ย
ประกันที่จายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
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กรณีที่ผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือ
จายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณ
กับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ไดจายเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญ ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของสามี
หรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวา
ดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี
หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษี
เดียวกัน
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ไดจายเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพียง
อยางเดียว หรือไดจายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี และความเปน
สามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินได มีสิทธิหักลดหยอนสำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บำนาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่น แลวแตกรณี ของสามีหรือภริยาฝายที่ไมมีเงินไดตามจำนวนที่
จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47 (1) (ง) แหงประมวลรัษฎากร
(3) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได
(ก) ถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษี
เงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงิน
ไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ได
จายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
(ข) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี และภริยาไมใชสิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีตางหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ
15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ได
จายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
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(ค) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี และภริยาใชสิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีตางหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ
15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ได
จายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
ทั้งนี้ การใชสิทธิยกเวนภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ตองไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจาก
หักคาใชจาย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 3 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากผูรับประกันภัยซึ่งไดรับรองวา
เปนการจายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญที่ไดรับยกเวนภาษีตามประกาศฉบับนี
ข อ 4 กรณี ผู มี เงิน ได ได ใช สิ ท ธิย กเวน ภาษี เงิน ได ต ามข อ 2 แล ว และต อ มาได ป ฏิ บั ติ ไม เป น ไปตาม
หลักเกณฑของขอ 1 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับปภาษีที่ไดนำ
เงินคาเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลวนับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดของปภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของ
ปภาษีดังกลาวพรอมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 5 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณหักจากเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักคาใชจายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว
ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
สาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 259 )
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศั ยอำนาจตามความในขอ 2 (55) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาท”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่
171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาท
ตอป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได(ฉบับที่
171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4
และขอ 5 ใหยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพ ยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึ งประเมินที่ ไดรับซึ่ง ตองเสียภาษี เงิน ไดในปภาษีนั้ น
ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น”
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ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 401)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศั ย อำนาจตามความในข อ 2 (55) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ขอ 2 เงินไดเท าที่ ไดจายเป น คาซื้อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตอง
ไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ป ติดตอกัน
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และไถถอนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อผูมีเงินไดนั้นมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ เวนแตผูมีเงินไดไถ
ถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น
(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนไว
การซื้อหนวยลงทุนตาม (1) และการถือหนวยลงทุนตาม (2) ใหรวมถึงการซื้อหนวยลงทุนและการถือ
หนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนหรือถือหนวยลงทุนไวกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดวย
ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2
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ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต ากวา 55 ปบริบูรณ หรือทุพพลภาพ ผูมีเงินไดจะไมซื้อหนวยลงทุนตอไป หรือจะ
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปใดปหนึ่ง และจะซื้อหนวยลงทุนเปนจ านวนเทาใดก็ไดโดยใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2 (1)
ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ให
ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 30 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวน
ที่ไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น
กรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตองไมเกิน 500,000 บาท
ขอ 6 กรณีผูมีเงินไดไดมาซึ่งหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากการโอนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การโอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไดมาโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใชการซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามขอ 2 หรือขอ 3 การไดมาซึ่งหนวยลงทุนดังกลาวไมไดรับสิทธิยกเวน
ภาษีเงินไดตามขอ 5
ขอ 7 กรณีผูมีเงินไดที่ไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ 5 แลว ตอมาปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 หรือขอ 3 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ ๕ และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับปภาษีที่ไดนำจำนวนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวน
ภาษีเงินไดมาแลวในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ปนับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษีนั้นๆ จนถึง
วันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาว พรอมเงิน
เพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษี เงินไดเพิ่ มเติมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แหงประมวลรัษ ฎากร ไดอนุ มัติขยายเวลาการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงิน ไดบุ คคล
ธรรมดาเพิ่มเติมใหแกผูมีเงินไดที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในเดือนมีนาคมของปถัด
จากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ โดยไมตองเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ผูมีเงินไดที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาตามวรรค
สอง และถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู เมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 2 หรือขอ 3 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนั้น การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ได
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
รวมเขาดวย
ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษี เงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุ นใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขอ 9 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรือหลายกองทุนรวม ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุ นไปยังกองทุน รวมเพื่ อการเลี้ยงชีพอื่น ภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคำสั่งโอนจากผูมีเงินได
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การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
ไดรับคำสั่งโอนจากผูมีเงินไดจัดทำหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแนบพรอมหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 10 หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามขอ 8 และหนังสือรับรอง
การโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามขอ ๙ ตองจัดทำเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แตถาทำเปน
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคำแปลภาษาไทยกำกับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยาง
นอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
การลงชื่อของผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ
หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งจะใชวิธีประทับ
ลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองดังกลาวดวยตรายางหรือจะพิมพลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองโดย
เครื่องคอมพิวเตอรที่ไดมีการเก็บลายมือชื่อไว (SCAN) ก็ได
ขอ 11 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณหัก
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว
ขอ 12 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได(ฉบับที่ 414)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
___________________________________
อาศั ยอํ านาจตามความในข อ 2 (55) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 401) เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและ
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตามประกาศนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) กรณีการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป ผูมีเงินไดตองแจงความ
ประสงคที่จะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ตนไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ
(2) กรณีการซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงไดวามีการจายเงินเขา
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกลาว”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 8/1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่
401) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
“ขอ 8/1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ไดรับแจงความประสงคตามขอ 8 (1)
ตองสงขอมูลของผูมี เงินไดตอกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัด ทําขึ้น เปน ขอมู ล
อิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบและนําสงตามวิธีการที่กําหนดบนเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
การแจงและการสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหแจงภายในวันที่ 15 มกราคมของปถัดไป เวนแตอธิบดีจะ
กําหนดเปนอยางอื่น
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กรณีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไดแจงและสงขอมูลตามวรรคสองแลว แตมีความประสงคจะ
ขอแกไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวนั้น ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมดังกลาวแจงและสงขอมูลผาน
ระบบรับขอมูลคาซื้อหนวยลงทุนเกินกําหนดเวลาบนเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่
401) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่ไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินไดจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แนบพรอม
หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับ
โอนเก็บไวเปนหลักฐานพรอมทีจ่ ะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได เวนแตกรณีการโอนหนวยลงทุนทีซ่ ื้อตั้งแตวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป และผูมีเงินไดไดแจงความประสงคที่จะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 8 (1) แลว
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับคําสั่งโอน ไมตองแนบและสงมอบหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่รับโอน”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 401) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคา
ซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามขอ 8 (2) และหนังสือรับรองการโอนหนวย
ลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามข อ 9 ต อ งจั ด ทํ า เป น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ แต ถ า ทํ า เป น
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยาง
นอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้”
ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบงั คับสําหรับเงินไดพงึ ประเมินประจําป พ.ศ. 2565 ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. 2566 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สมศักดิ์ อนันทวัฒน
(นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหกองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผถู ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ไดรบั เงินหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
__________________________________

อาศั ย อำนาจตามความในข อ 2 (56) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
สำหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไดรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับจากกองทุนรวมดังกลาวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีเหตุสูงอายุ ผูถือหนวยลงทุนตองมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ และถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหนับเฉพาะปที่
ผูถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุน และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
(พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(2) กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา ผูถือ
หนวยลงทุนทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนำมาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพไดอีกตอไป
(3) กรณี ตาย ต องเป น กรณี ที่ ผูถื อหน วยลงทุ น ถึงแกค วามตายในระหวางการ ถื อหน วยลงทุ น ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทั้ งนี้ ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น จะต อ งมี ห ลั ก ฐานจากกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ว า ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แลวแตกรณีมาแสดงดวย
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ขอ 2 เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่จะไดรับยกเวนตามขอ 1 จะตองคำนวณจากเงินไดพึงประเมินที่ไดจาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว าด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน ควัฒนกุล
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเวนภาษีเงินได สำหรับเงินได
หรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2(65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตอง
ไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ป ติดตอกัน
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งใหนับเฉพาะปที่
ผูถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนเฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑในขอ 1 (1) ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณี
ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น
(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนไว
ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 1
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ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในขอ 1 หรือขอ 2 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับปภาษีที่ไดนำ
เงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินเพื่อยกเวนภาษีเงินไดแลว และได
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู เมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 1 และขอ 2 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ไดถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย
ขอ 4 กรณี ผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม
ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคำสั่งโอนจากผูมีเงินได
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับ
คำสั่งโอนจากผูมีเงินไดจะตองจัดทำเอกสารหลักฐานการ โอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนตาม
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสำหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คำนวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และจะตองมีจำนวนไมเกิน 500,000 บาท ในแตละป
ภาษี
กรณีการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ไดซื้อมาในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดเริ่มซื้อหนวยลงทุน
หรือซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาในปภาษี 2551 ที่คำนวณมาจากเงินได
พึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดแตไมเกิน 700,000 บาท ในปภาษี 2551
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 174) ใชบังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป)
ขอ 6 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่แสดงจำนวนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขอ 7 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดมีสิทธินำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณ
หัก จากเงินไดพึ งประเมิ นตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษ ฎากร เมื่อไดหั กตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห ง
ประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 8 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 174 )
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศั ย อำนาจตามความในข อ 2 (65) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ
ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“กรณีการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ไดซื้อมาในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดเริ่มซื้อหนวยลงทุน
หรือซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาในปภาษี 2551 ที่คำนวณมาจากเงินได
พึ งประเมิ น ที่ ซื้ อหน วยลงทุ น ดั งกล าวได ในอัต ราไม เกิ น รอ ยละ 15 ของเงิน ได แต ไมเกิ น 700,000 บาท ในป ภ าษี
2551”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร

32

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258 )
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
คืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศั ยอำนาจตามความในขอ 2 (65) แห งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงิ น ได (ฉบั บ ที่ 170) เรื่ อ ง กำหนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเพื่ อ การยกเว น ภาษี เงิ น ได ส ำหรั บ เงิ น หรื อ
ผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่
170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับ
เนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาท
ตอป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับ
ที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่
ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
ตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสำหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คำนวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน ที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินได และจะตองมี
จำนวนไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี”
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ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 402)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงิน
หรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (65) แห งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ
ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได(ฉบับที่ 170) เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินหรือ
ผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 1”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170) เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้
แทน
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“ข อ 3 กรณี ผู มี เงิ น ได ที่ ได ซื้ อ หน ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ปฏิ บั ติ ไม เป น ไปตาม
หลักเกณฑในขอ 1 หรือขอ 2 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับป
ภาษีที่ไดนำจำนวนเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินในการคำนวณ
ภาษีเงินไดภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้น และไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู หากผูมีเงินไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตอไป โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในขอ 1 และขอ 2 นับตั้งแตปที่ไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ใหผูมีเงินไดมี
สิทธินับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย”
ขอ 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ
ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
“กรณีการขายหนวยลงทุนที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนนั้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตน
ไป ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่คำนวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว
ในอัตราไมเกินรอยละ 30 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดแตไมเกิน 500,000 บาท ในแตละป
ภาษี”
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170) เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง หลักฐานการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพือ่ การยกเวน
ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________

ตามที่ไดมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171 ) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคมพ.ศ. 2551 กำหนดใหผูมีเงินได
ตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดเทาทีไ่ ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กรมสรรพากรจึงกำหนดหลักฐานที่
จะใชในการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนี้
ขอ 1 หลักฐานที่ผูมีเงินไดที่ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตองใชเพื่อการยกเวนภาษีเงิน
ไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไดแก หนังสือรับรองการซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ในกรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น ตองมีหลักฐานแสดงการโอน ไดแก หนังสือรับรองการโอน
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ แนบพรอมหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดวย
การลงชื่อของผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะใช
วิธีประทับลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองดังกลาวดวยตรายางหรือจะพิมพลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือ
รับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดมีการเก็บลายมือชื่อไว (SCAN) ก็ได
ขอ 2 หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือรับรองการโอนหนวย
ลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามข อ 1 ต อ งจั ด ทำเป น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษแต ถ า ทำเป น
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคำแปลภาษาไทยกำกับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินไดพึงประเมิน
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือ
ผูอื่นออกแทนใหสำหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คำนวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจาง
จายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชำระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจาง
แรงงาน
(2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตำแหนงงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม
คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่คำนวณไดจากมูลคา
ของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตอง
ชำระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตำแหนงงานที่ทำ หรือจากการรับทำงาน
ใหนั้นไมวาหนาที่ หรือตำแหนงงาน หรืองานที่รับทำใหนั้นจะเปนการประจำหรือชั่วคราว
(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจาก
พินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคำพิพากษาของศาล
(4) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพั นธบั ตร ดอกเบี้ ยเงินฝาก ดอกเบี้ ยหุ นกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจำหนายตั๋ว
เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจำหนายครั้งแรกใน
ราคาต่ำกวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ได
จากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม
(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกำไร หรือประโยชนอื่นใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับใหกูยืมเงิน เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิช
ยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกำไรที่อยูในบังคับ ตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย ตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว
เพื่อประโยชนในการคำนวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาว
เปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาว
เปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอำนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอำนาจปกครองรวมกัน
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม
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(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
รวมกัน

(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากำไรและเงินที่กันไว
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน

(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือ
เลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวน โอนหนวยลงทุน หรือโอนหุน หุนกู พันธบัตรหรือ
ตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก รวมทั้งเงินไดจาก
การขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนกองทุนรวม ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกิน
กวาที่ลงทุน
โทเคนดิจิทัล

(ซ) เงินสวนแบงของกำไร หรือผลประโยชนอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ไดจากการถือหรือ ครอบครอง

(ฌ) ผลประโยชน ที่ ได รับ จากการโอนคริป โทเคอรเรนซีห รือ โทเคนดิจิ ทั ล ทั้ งนี้ เฉพาะซึ่ งตี ราคา
เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
(5) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก
(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญ ญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับ คืนทรัพ ยสินที่ ซื้อขายนั้น โดยไมตองคืนเงินหรือ
ประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ำไป ไมถูกตองตาม
ความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินไดนั้นตามจำนวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดตามปกติ
และใหถือวาจำนวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งนี้
ใหนำบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทำสัญญาจนถึงวันผิดสัญ ญา
ทั้งสิ้น เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น
(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว
(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
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(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุ
ไวใน (1) ถึง (7) แลว
เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสำหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใด
หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของ ปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา 19 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น กรณีที่เจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใด
แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหเจาพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียก
ผูยื่นรายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้น นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
อื่นอันควรแกเรื่องมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรียก
ดังกลาว จะตองกระทำภายในเวลาสองป นับแตวันที่ไดยื่นรายการไมวาการยื่นรายการนั้น จะไดกระทำภายในเวลาที่
กฎหมายกำหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม ทั้งนี้ แลวแตวันใดจะเปนวันหลัง
เวนแตกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือเปนกรณีจำเปน
เพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติใหขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกินกวาสองปก็ได แตตอง
ไม เกิ น ห า ป นั บ แต วั น ที่ ได ยื่ น รายการ แต ก รณี ข ยายเวลาเพื่ อ ประโยชน ใ นการคื น ภาษี อ ากรให ข ยายได ไม เกิ น
กำหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 19 และทราบขอความแลว เจาพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะแก
จำนวนเงินที่ประเมิน หรือที่ยื่นรายการไวเดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจงจำนวนเงินที่ตอง ชำระอีกไป
ยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
มาตรา 21 ถาผูตองเสียภาษีอากรไมปฏิบัติตามหมาย หรือคำสั่งของเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา
19 หรือไมยอมตอบคำถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจำนวนเงินซึ่งตองชำระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเทา
ของจำนวนเงินภาษีที่ตองชำระอีก
มาตรา 23 ผูใดไมยื่นรายการ ใหอำเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มีอำนาจออกหมายเรียก
ตัวผูนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให ผูที่ไมยื่นรายการ หรือพยานนั้นนำบัญชี หรือพยานหลักฐานอัน
ควรแกเรื่องมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย
มาตรา 24 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 23 และทราบขอความแลว อำเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแต
กรณี มีอำนาจประเมินเงินภาษีอากร และแจงจำนวนภาษีอากรที่ตองชำระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะ
อุทธรณการประเมินก็ได
มาตรา 25 ถาผูไดรับหมายหรือคำสั่งของอำเภอ หรือเจาพนักงานประเมิน แลวแตกรณี ไมปฏิบัติตาม
หมายหรือคำสั่งของอำเภอหรือเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไมยอมตอบคำถามเมื่อซักถามโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร อำเภอหรือเจาพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจง
จำนวนภาษีอากรไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน
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มาตรา 26 เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25
ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจำนวนเงินภาษีที่ตองชำระ
มาตรา 27 บุคคลใดไมเสียหรือนำสงภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในหมวดตางๆ แหงลักษณะ
นี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสีย หรือ
นำสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำสงภาษี และไดมีการชำระหรือนำสงภาษีภายใน
กำหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดือนหรือเศษของเดือน
การคำนวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพนกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือนำสง
ภาษีจนถึงวันชำระหรือนำสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คำนวณไดมิใหเกินจำนวนภาษีที่ตองเสียหรือนำสง ไมวาภาษีที่ตองเสีย
หรือนำสงนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคำสั่งของเจาพนักงานหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ หรือคำพิพากษาของศาล
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