คูมือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

จัดทําโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

ขอตกลงในการใชคูมือการลงทุน
ขอมูลที่ปรากฏในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ ใชเพื่อประโยชนในการเปน
ขอมูลเบื้องตนแกผูลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเทานั้น คูมือการลงทุนฉบับนี้ไมถือวาเปน
การใหคําแนะนําหรือปรึกษาทางดานภาษีแกผูลงทุนแตอยางใด โดยขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูลงทุนแตละรายอาจจะแตกตางกันไป รวมทั้งขอวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ขอบั งคั บ ที่ อางอิงอยูในคูมื อฉบั บ นี้ อาจมีก ารแก ไขเพิ่ มเติม ให เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัด พิ ม พ ได
ผู ล งทุ น จึ ง ควรศึ ก ษาและตรวจสอบข อ มู ล ให ถู ก ต อ ง โดยขอคํ าปรึ ก ษาแนะนํ า จากศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล
สรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี)กอนการลงทุน โดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูลงทุนกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดๆ โดยอาศัยขอมูลที่
ปรากฏในคูมือฉบับนี้

บทนํา
คูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ไดจัดทําขึ้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการ
เสนอขายหนวยลงทุน หรือตามประกาศอื่นที่มีการปรับปรุงแกไขตอไป ที่กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมตองจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีคูมือการลงทุนสําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ผูถือ
หนวยลงทุนไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยคูมือการลงทุนนี้เปนการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศที่
เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุนที่เปนปจจุบัน เพื่อใหผูลงทุนไดตัดสินใจลงทุนดวยความ
เขาใจถูกตองวา การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเปนการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไข
และภาระผูกพันหลายป ผูลงทุนตองมีเปาหมายที่จะลงทุนอยางตอเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพนจากการ
ทํางาน หรือไมสามารถทํางานไดอีก
จึงขอใหผูลงทุนศึกษาขอมูลจากคูมือการลงทุนฉบับนี้อยางละเอียดจนเขาใจ ควบคูกนั ไปพรอมกับ
การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแตละกองทุน
แลวจึงตัดสินใจตามที่ผูลงทุนเห็นสมควร

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

สารบัญ
กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่ วของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 173)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 194)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 259)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 401)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลประโยชนใดๆที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
คืนใหกองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 174)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 402)
ประกาศกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรือ่ ง หลักฐานการจายเงินเขากองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 19 ถึง มาตรา 27
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน
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
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
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 ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (55) และ (56) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึง่ แกไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(55) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แหงประมวลรัษฎากร และเงินไดพึง
ประเมินประเภทคาแหงลิขสิทธิ์ที่มิไดรับโอนมาโดยทางมรดก เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้
จะตองมีจํานวนไมเกิน 300,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น
กรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามกฎหมายวาดวย กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพหรือไดจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมาย วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตองไมเกิน 300,000 บาท
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เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหนวยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสามใหผูมีเงิน
ไดหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินได ที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง
มาแลวดวย
(56) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับจากกองทุนรวมดังกลาว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”
ขอ 3 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
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
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
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) เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกินสามแสนบาท
สําหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้ง
แรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพหรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตองไมเกินสามแสนบาท
ในกรณีที่ผูมีเงินไดถอื หนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถถอน
หนวยลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง
และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย ”
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (65) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
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“(65) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด”
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 เฉพาะการจัดเก็บภาษีสําหรับเงินไดเทาที่ได
จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกอน
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ใหไว ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
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
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
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) เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ตามกฎหมาย วาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท แตไมเกินสี่แสนเกา
หมื่นบาท 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) เงินไดเทาที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท
สําหรับปภาษีนั้น 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 จาย
เปนเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับป
ภาษีนั้น 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) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินเฉพาะสวนที่ ไมเกินหา
แสนบาท สําหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวย
ลงทุนครั้งแรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมือ่ ผูมีเงินไดมอี ายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุน
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จาย
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกินหาแสนบาท
ในกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถ
ถอนหนวยลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรค
หนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสาํ หรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย”
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) เงินไดเทาที่ผมู ีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูมี เงิน
ไดตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแตไมเกินเกาหมื่นบาท โดยกรมธรรมประกันชีวิตตองมี
กําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สําหรับเบี้ยประกันภัย ที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑ 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) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น และ
เงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซงึ่ เปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึง หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคลและกองมรดกทีย่ ังไมไดแบง ทั้งนี้ สําหรับเงินได พึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
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ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสอง ใหผูมี
เงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรค
หนึ่งมาแลวดวย”
ขอ 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ( 78 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(78) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เปน
หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ 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 แห งประมวลรัษ ฎากร ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติแก ไข
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 ระทํ าได โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว 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 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหาของ
เงินไดพึงประเมิน และในกรณีที่ผูมีเงินไดดังกลาวไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวย เมื่อรวมเงินไดกับเงินสะสม
แลวตองไมเกินเจ็ดแสนบาท ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของ ( 66 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท
แตไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้ เงินไดที่ไดรับยกเวนและการถือหนวยลงทุนดังกลาว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”
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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
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 ระทํ าได โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จายตามวรรคหนึ่ง เปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญที่
จายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป ใหเงินไดไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
เพิ่มขึ้นอีก ในอัตรารอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินแตไมเกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่
ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดสําหรับกรณีที่ผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลวแตกรณีหรือเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม (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
__________________________________
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 4 แห งประมวลรัษ ฎากร ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติแ กไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญ ญั ติแกไขเพิ่ มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และ ใหใชความตอไปนี้แทน
“(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพ ย แตไมรวมถึงเงิน หรือผลประโยชน ใด ๆ ที่ไดรับ เนื่ องจากการขายหน วยลงทุ น คืน ให แก
กองทุนรวมหุนระยะยาว สําหรับหนวยลงทุนที่ไดซื้อมากอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน
“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวน ที่ไมเกินหาแสน
บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันซื้อหนวย
ลงทุนครั้งแรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาป บริบูรณ ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (102) และ (103) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“(102) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินสองแสน
บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไมนอยกวา สิบปนับตั้งแตวันที่
ซื้อหนวยลงทุน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมิน ที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
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พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และใหเปนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณ เพื่อเสีย
ภาษีเงินได สําหรับกรณีที่ผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะห ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลวแตกรณี
หรือเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม
(55) หรือเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญตาม (61) หรือเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติ
ตามกฎหมาย วาดวยกองทุนการออมแหงชาติตาม (90) แลว ตองไมเกินหาแสนบาท ในปภาษีเดียวกัน
ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหผูมี
เงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง
มาแลวดวย
(103) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม เพื่อ
การออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เงินหรือ ผลประโยชนดังกลาว
คํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตาม (102) และผูมีเงินไดถือ
หนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบปนับตั้งแตวันที่ซื้อหนวยลงทุน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”
ขอ 4 บทบัญญัติใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ซื้อกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ขอ 5 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน มีการออมระยะ
ยาวผานกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อสรางวินัยการออม และการวางแผนทางการเงิน
เพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอในการดํารงชีวิตหลังเกษียณอายุ สมควรกําหนดใหเงิน หรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาว เงินไดเทาที่จาย เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
และเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่ องจากการขาย หนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการออม เปนเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับ ยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อ เสียภาษีเงินได และปรับ ปรุงหลักเกณฑ การใหสิ ท ธิประโยชนท างภาษี
สําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อ หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ขอ 2 เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตองไม
ระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ปติดตอกัน การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
วรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจํานวนไมนอยกวา 5,000
บาทตอป
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวัน
ซื้อ หน วยลงทุ น ครั้งแรก และไถถ อนหน วยลงทุ น ดังกลาวเมื่อผูมีเงิน ไดนั้ น มี อายุไม ต่ํากวา 55 ป บริบูรณ ทั้ งนี้
สําหรับการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
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ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น
(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวย
ลงทุนไว
ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดที่จาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุน ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
ข อ 4 กรณี ผูมี เงิน ได ไดซื้ อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ ซึ่ งไดป ฏิ บัติ ไม เป น ไปตาม
หลักเกณฑในขอ 2 หรือขอ 3 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตาม
ขอ 9 แลว และไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยูเมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 2 และขอ 3 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให
นับระยะเวลาที่ไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย
ขอ 5 กรณีผูมีเงินไดไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวัน
ซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณ ทุพพลภาพ ผูมีเงินไดจะไมซื้อหนวยลงทุนตอไป หรือจะ
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปใดปหนึ่งและจะซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเทาใดก็ได โดยให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2(1) และขอ 3 วรรคสอง
ขอ 6 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรือหลายกองทุนรวมผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินได
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับ
คําสั่งโอนจากผูมีเงินได จะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ให
ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น
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กรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกิน 500,000 บาท
ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินได ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน 700,000 บาท สําหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อ
เพิ่มเติมในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณี ผูมีเงินไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรับ
ยกเวนดังกลาวเมื่อรวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท (แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 173) ใชบังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป )
ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขอ 9 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ 7 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 7 และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินได
เพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลวที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของ
ปภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของป
ภาษีดังกลาว พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฎฐ
วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ไดอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
ให แกผูถือหนวยลงทุนในกองทุน รวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ โดยให ยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ไดบุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมิน
เพื่อยกเวนภาษีเงินไดแลวไดภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือ
ขอ 4 โดยไมตองเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 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
14

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 173 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศั ย อํ านาจตามความในข อ 2(55) แห ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการ
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เป น คาซื้ อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อการเลี้ยงชีพและการถือ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อการเลี้ยงชี พ
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินได ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนไมเกิน 700,000 บาท สําหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อ
เพิ่มเติมในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณี ผูมีเงินไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรับ
ยกเวนดังกลาวเมื่อรวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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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) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญของผูมีเงินได
ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ ที่ไดรับยกเวนไมตองรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) เปนการจายเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบบํานาญที่มีกําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้น
ไป
(2) เป น การประกั น ชี วิ ต ที่ ไ ด เอาประกั น ไว กั บ ผู รั บ ประกั น ภั ย ที่ ป ระกอบกิ จ การประกั น ชี วิ ต ใน
ราชอาณาจักร
(3) มีการกําหนดการจายผลประโยชนเงินบํานาญเปนรายงวดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจํานวนผลประโยชน
เงินบํานาญดังกลาวจะจายเทากันทุกงวดหรือจายในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได โดยการจาย
ผลประโยชนเงินบํานาญจะจายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจํานวนงวดในการจายที่แนนอน
(4) มีการกําหนดชวงอายุของการจายผลประโยชนเงินบํานาญเมื่อผูมีเงินไดมีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ป หรือกวานั้น และผูมีเงินไดตองจายเบี้ยประกันภัยครบถวนแลวกอนไดรับผลประโยชนเงินบํานาญ
ข อ 2 การยกเวน ภาษี เงิน ไดสํ าหรับ เงิน ได เท าที่ ได จายเป น เบี้ ยประกัน ภั ย สํ าหรับ การประกั น ชี วิตแบบ
บํานาญของผูมีเงินได กรณีผูมีเงินไดไดจายเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญเพียงอยางเดียว หรือ
ไดจายเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี ใหยกเวนเงินไดที่จายไป
เปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ หรือการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่น แลวแตกรณี
ตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 90,000 บาท ตามขอ 2(61) วรรคหนึ่ง แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหยกเวนเงินไดเพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
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(1) ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ
ของผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ สําหรับเบี้ยประกัน
ที่จายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
กรณีที่ผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือ
จายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวม
คํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ไดจายเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตแบบ
บํานาญ ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญของ
สามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่
ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ไดจายเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญเพียง
อยางเดียว หรือไดจายเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี และความ
เปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินได มีสิทธิหักลดหยอนสําหรับเบี้ยประกันชีวิต
แบบบํานาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่น แลวแตกรณี ของสามีหรือภริยาฝายที่ไมมีเงินไดตาม
จํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แหงประมวลรัษฎากร
(3) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได
(ก) ถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญของสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมี
เงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่
ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
(ข) ถาความเป น สามี ภ ริยาได มี อ ยูต ลอดป ภ าษี ที่ ได รับ ยกเวน ภาษี และภริยาไม ใช สิ ท ธิแ ยกยื่น
รายการและเสียภาษีตางหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
รอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
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กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่
ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
(ค) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี และภริยาใชสิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีตางหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอย
ละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่
ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคํานวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน
ทั้งนี้ การใชสิทธิยกเวนภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ตองไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจาก
หักคาใชจาย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 3 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากผูรบั ประกันภัยซึ่งไดรับรองวา เปน
การจายเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญที่ไดรับยกเวนภาษีตามประกาศฉบับนี
ขอ 4 กรณีผูมีเงินได ไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑของขอ 1 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ได
นําเงินคาเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลวนับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดของปภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได
เพิ่มเติมของปภาษีดังกลาวพรอมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 5 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคํานวณหักจากเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักคาใชจายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหง
ประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 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 และเงือ่ นไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศั ยอํ านาจตามความในขอ 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
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการ
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ได
จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ
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 และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5,000
บาทตอป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4
และข อ 5 ให ย กเว น เท าที่ ไ ด จ ายเป น ค าซื้ อ หน ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมาย ว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่ง ตองเสียภาษีเงินไดในป
ภาษีนั้น 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 ๔๐๑)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ (๕๕) แห งกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข อ ๒ เงิ น ได เท า ที่ ไ ด จ ายเป น ค าซื้ อ หน ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว าด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวาปละ ๑ ครั้ง และตองไม
ระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา ๑ ป ติดตอกัน
(๒) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวัน
ซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และไถถอนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อผูมีเงินไดนั้นมีอายุไมต่ํากวา ๕๕ ปบริบูรณ เวนแตผูมี
เงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(๓) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น
(๔) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวย
ลงทุนไว
การซื้อหนวยลงทุนตาม (๑) และการถือหนวยลงทุนตาม (๒) ใหรวมถึงการซื้อหนวยลงทุนและการถือ
หนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่
๑๗๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนหรือถือหนวยลงทุนไวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวย
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ขอ ๓ กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ ๒
ขอ ๔ กรณีผูมีเงินไดไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต ากวา ๕๕ ปบริบูรณ หรือทุพพลภาพ ผูมีเงินไดจะไมซื้อหนวยลงทุนตอไป
หรือจะซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปใดปหนึ่ง และจะซื้อหนวยลงทุนเปนจ านวนเทาใดก็ไดโดย
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๒ (๑)
ขอ ๕ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ใหยกเวน
เท าที่ ไ ด จ ายเป น ค าซื้ อ หน ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว าด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ ๓๐ ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะ
สวนที่ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับปภาษีนั้น
กรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบํ าเหน็ จบํานาญขาราชการ หรือกองทุน สงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๖ กรณีผูมีเงินไดไดมาซึ่งหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากการโอนหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
โอนมาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือไดมาโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใชการซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามขอ ๒ หรือขอ ๓ การไดมาซึ่งหนวยลงทุนดังกลาวไมไดรับสิทธิ
ยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๕
ขอ ๗ กรณีผูมีเงินไดที่ไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ ๕ แลว ตอมาปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ ๒ หรือขอ ๓ ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดตามขอ ๕ และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําจํานวนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อ
ยกเวนภาษีเงินไดมาแลวในชวงระยะเวลาไมเกิน ๕ ปนับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษี
นั้น ๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษี
ดังกลาว พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แหงประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓
อัฏฐ วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ไดอ นุ มัติขยายเวลาการยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมใหแกผูมีเงินไดที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากป
ที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ โดยไมตองเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แหงประมวลรัษฎากร
ผูมีเงินไดที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง และ
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู เมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ ๒ หรือขอ ๓ นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนั้น การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใหนับระยะเวลา
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ที่ไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมรวมเขาดวย
ขอ ๘ การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขอ ๙ กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวม
หนึ่งหรือหลายกองทุนรวม ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน ๕ วันทํา
การ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินได
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับคําา
สั่งโอนจากผูมีเงินไดจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแนบพรอมหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ ๑๐ หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามขอ ๘ และหนังสือรับรองการ
โอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามขอ ๙ ตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แตถาทําเปน
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยาง
นอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
การลงชื่อของผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและหนังสือ
รับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งจะใชวิธีประทับลายมือ
ชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองดังกลาวดวยตรายางหรือจะพิมพลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ไดมีการเก็บลายมือชื่อไว (SCAN) ก็ได
ขอ ๑๑ การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคํานวณหัก
จากเงิน ไดพึ งประเมินตามมาตรา ๔๐ แห งประมวลรัษฎากร เมื่อไดหั กตามมาตรา ๔๒ ทวิถึงมาตรา ๔๖ แห ง
ประมวลรัษฎากรแลว
ขอ ๑๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลประโยชนใดๆที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหกองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ไดรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ
ทุพพลภาพ หรือตาย
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (56) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับ
กรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไดรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับจากกองทุนรวมดังกลาวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี เหตุสูงอายุ ผูถือ หนวยลงทุน ตองมีอายุไมต่ํากวา 55 ป บริบูรณ และถือหน วยลงทุ นใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
การนั บ ระยะเวลาการถือหน วยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ ตามวรรคหนึ่ ง ให นั บ
เฉพาะปที่ผูถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุน และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2(55) แหงกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว าด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(2) กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา ผูถือ
หนวยลงทุนทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนํามาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพไดอีกตอไป
(3) กรณีตาย ตองเปนกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกความตายในระหวางการ ถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพวา ผูถือหนวยลงทุนได
ไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แลวแตกรณีมาแสดงดวย
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ขอ 2 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่จะไดรับยกเวนตามขอ 1 จะตองคํานวณจากเงินไดพึงประเมินที่ได
จายเป นคาซื้อหน วยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ และไดรับสิท ธิยกเวนภาษีเงิน ไดตามขอ 2(55) แห ง
กฎกระทรวง ฉบั บที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร วาดว ยการยกเวน รัษ ฎากร ซึ่ งแก ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 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
หรือผลประโยชนใด ๆ 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 ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตองไม
ระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ป ติดตอกัน
การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจํานวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป
(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวัน
ซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งใหนับเฉพาะปที่ผู
ถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนเฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑในขอ 1(1) ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับใน
กรณีผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น
(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวย
ลงทุนไว
ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จายเปน
คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 1
ข อ 3 กรณี ผู มี เงิ น ได ไ ด ซื้ อ หน ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ได ป ฏิ บั ติ ไ ม เป น ไปตาม
หลักเกณฑ ในขอ 1 หรือขอ 2 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงิน ไดบุคคลธรรมดาเพิ่ มเติม
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สําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินเพื่อ
ยกเวนภาษีเงินไดแลว และไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู เมื่อผูมีเงินไดไดซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 1 และขอ 2 นับตั้งแตปที่ได
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย
ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุน
รวม ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินได
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับคําสั่ง
โอนจากผูมีเงินไดจะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการ โอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนตามขอ
1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสําหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อหนวย
ลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และจะตองมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี
กรณีการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ไดซื้อมาในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดเริ่มซื้อหนวยลงทุนหรือซื้อ
หนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ
เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาในปภาษี 2551 ที่คํานวณมาจากเงินไดพึง
ประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 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
หั กจากเงิน ไดพึ งประเมิ นตามมาตรา 40 แห งประมวลรัษฎากร เมื่ อไดหั 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 และเงือ่ นไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใด ๆ 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 ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชน
ใดๆ 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 ที่คํานวณมาจากเงิน
ไดพึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดแตไมเกิน 700,000 บาท ในปภาษี
2551”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
คืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
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
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงิน ได (ฉบั บ ที่ 170) เรื่ อ ง กํ าหนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขเพื่ อ การยกเว น ภาษี เงิน ได สํ าหรับ เงิน 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 และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชน
ใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5,000
บาทตอป”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชน
ใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
ตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสําหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คํานวณมาจาก เงินไดพึงประเมินที่
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน ที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินได และ
จะตองมีจํานวนไมเกิน 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 ๒ (๖๕) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (๑) ของขอ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชน
ใด ๆ ที่ ได รับ เนื่ องจากการขายหน วยลงทุ น คื น ให แกก องทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ยงชี พ ลงวัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากรเกี่ ยวกั บ ภาษี เงิน ได (ฉบั บ ที่ ๒๕๘) เรื่ อ ง กํ าหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการ
ขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง
กําหนดหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไข เพื่ อการยกเวน ภาษี เงิน ไดสํ าหรับเงิน หรือ ผลประโยชน ใด ๆ ที่ ไดรับ
เนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ กรณี ผูมี เงิน ได ได ซื้ อ หน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ เกิน กวาหนึ่ งกองทุ น เงิน หรือ
ผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแตละกองทุนที่จะ
ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามขอ ๑”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไข เพื่ อการยกเวนภาษี เงิน ได สําหรับเงิน หรือผลประโยชน ใด ๆ ที่ ไดรับ
เนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๓ กรณีผูมีเงินไดที่ไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑใน
ขอ ๑ หรือขอ ๒ ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสําหรับปภาษีที่ได
นําจํานวนเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินในการคํานวณภาษี
เงินไดภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้น และไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู หากผูมีเงินไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตอไป โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในขอ ๑ และขอ ๒ นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ใหผูมีเงินได
มีสิทธินับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย”
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชน
ใด ๆ ที่ ได รับ เนื่ องจากการขายหน วยลงทุ น คื น ให แกก องทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ยงชี พ ลงวัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติม โดยประกาศอธิบ ดีก รมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษี เงิน ได (ฉบั บ ที่ ๒๕๘) เรื่อ ง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการ
ขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรณีการขายหนวยลงทุนที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนนั้นตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป
ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่คํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว
ในอัตราไมเกินรอยละ ๓๐ ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดแตไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแตละ
ปภาษี”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง
กําหนดหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไข เพื่ อการยกเวน ภาษี เงิน ไดสํ าหรับเงิน หรือ ผลประโยชน ใด ๆ ที่ ไดรับ
เนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง หลักฐานการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเวน
ภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
ตามที่ไดมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171 ) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคมพ.ศ. 2551 กําหนดใหผูมีเงินไดตอง
มีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเวน
ภาษีเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กรมสรรพากรจึงกําหนดหลักฐานที่จะ
ใชในการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนี้
ขอ 1 หลักฐานที่ผูมีเงินไดที่ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตองใชเพื่อการยกเวนภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไดแก หนังสือรับรองการซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ในกรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น ตองมีหลักฐานแสดงการโอน ไดแก หนังสือ
รับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
แนบพรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดวย
การลงชื่อของผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง จะใชวิธีประทับลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองดังกลาวดวยตรายางหรือจะพิมพลายมือชื่อผูมีหนาที่
ออกหนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดมีการเก็บลายมือชื่อไว (SCAN) ก็ได
ขอ 2 หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือรับรองการโอนหนวย
ลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามข อ 1 ต อ งจั ด ทํ า เป น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษแต ถ า ทํ า เป น
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินไดพึงประเมิน
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่น
ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจาง
จายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจาง
แรงงาน
(2) เงิ น ได เนื่ อ งจากหน า ที่ ห รื อ ตํ า แหน ง งานที่ ทํ า หรื อ จากการรั บ ทํ า งานให ไม ว า จะเป น
คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่
คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผู
มีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา
หรือจากการรับทํางานใหนั้นไมวาหนาที่ หรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชั่วคราว
(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอัน
ไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(4) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลั กประกั น หรือ ไม ดอกเบี้ ยเงิน กู ยืมที่ อยู ในบั งคั บ ต องถู กหั กภาษี ไว ณ ที่ จ ายตามกฎหมายว าด วยภาษี เงิน ได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับ
ราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
และจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน
หรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม
(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอื่นใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุ คคล หรื อสถาบั น การเงิ น ที่ มี ก ฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจั ด ตั้ งขึ้ น สํ าหรั บ ให กู ยื ม เงิน เพื่ อส งเสริ ม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับ ตองถูกหักภาษีไว
ณ ที่จา ย ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว
เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของ
บุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินได
ของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอํานาจ
ปกครองรวมกัน
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ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินได
ดวยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากําไรและเงินที่
กันไวรวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไว
รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน
หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชน ที่ไดจากการโอนการเป น หุ น ส วน โอนหน วยลงทุ น หรือโอนหุ น หุ น กู
พันธบัตรหรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
รวมทั้งเงินไดจากการขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนกองทุนรวม ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตี
ราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
(ซ) เงินสวนแบงของกําไร หรือผลประโยชนอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ไดจากการถือหรือ
ครอบครองโทเคนดิจิทัล
(ฌ) ผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนคริปโทเคอรเรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตี
ราคา เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
(5) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก
(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้น โดยไมตองคืนเงิน
หรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไป ไม
ถูกตองตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรให
เชาไดตามปกติ และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการ
ประเมินก็ได ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญาจนถึงวัน
ผิดสัญญาทั้งสิ้น เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น
(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว
(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจาก
เครื่องมือ
(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่นนอกจาก
ที่ระบุไวใน (1) ถึง (7) แลว
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เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใดหรือ
ในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของ ปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา 19 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น กรณีที่เจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใดแสดง
รายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูยื่น
รายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้น นําบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
อื่ น อั น ควรแก เรื่ อ งมาแสดงได แต ต อ งให เวลาล ว งหน าไม น อ ยกว าเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ส ง หมาย ทั้ ง นี้ การออก
หมายเรียกดังกลาว จะตองกระทําภายในเวลาสองป นับแตวันที่ไดยื่นรายการไมวาการยื่นรายการนั้น จะไดกระทํา
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม ทั้งนี้ แลวแตวันใดจะ
เปนวันหลัง เวนแตกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือเปน
กรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติใหขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกินกวาสอง
ปก็ได แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ แตกรณีขยายเวลาเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรใหขยายได
ไมเกินกําหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 19 และทราบขอความแลว เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะแกจํานวน
เงินที่ประเมิน หรือที่ยื่นรายการไวเดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจงจํานวนเงินที่ตอง ชําระอีกไปยังผู
ตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
มาตรา 21 ถาผูตองเสียภาษีอากรไมปฏิบัติตามหมาย หรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19
หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนเงินซึ่งตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการ
ประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเทาของ
จํานวนเงินภาษีที่ตองชําระอีก
มาตรา 23 ผูใดไมยื่นรายการ ใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มีอํานาจออกหมายเรียกตัวผู
นั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให ผูที่ไมยื่นรายการ หรือพยานนั้นนําบัญชี หรือพยานหลักฐานอัน
ควรแกเรื่องมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย
มาตรา 24 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 23 และทราบขอความแลว อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี
มีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจงจํานวนภาษีอากรที่ตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ
การประเมินก็ได
มาตรา 25 ถาผูไดรับหมายหรือคําสั่งของอําเภอ หรือเจาพนักงานประเมิน แลวแตกรณี ไมปฏิบัติตามหมาย
หรือคําสั่งของอําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร อําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน มีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนภาษี
อากรไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน
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มาตรา 26 เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผูตอง
เสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระ
มาตรา 27 บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในหมวดตางๆ แหงลักษณะนี้
เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสีย หรือ
นําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ
ในกรณี อ ธิ บดี อ นุ มั ติให ขยายกํ าหนดเวลาชํ าระหรือนํ าส งภาษี และไดมี ก ารชํ าระหรือนํ าส งภาษี ภ ายใน
กําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดือนหรือเศษของเดือน
การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสงภาษี
จนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือนําสง ไมวาภาษีที่ตองเสีย
หรือนําสงนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่งของเจาพนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 401)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๒ (๕๕) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้ วยการยกเว้นรั ษฎากร ซึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่ วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน
(๒) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ากว่า
๕๕ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรือตาย
(๓) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(๔) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้
ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
/ การซื้อ ...

-๒การซื้อหน่วยลงทุนตาม (๑) และการถือหน่วยลงทุนตาม (๒) ให้รวมถึงการซื้อหน่วยลงทุน
และการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนหรือ
ถือหน่วยลงทุนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย
ข้อ ๓ กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน
เงิน ได้ที่จ่ายเป็น ค่าซื้ อหน่ว ยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณี ผู้มี เงิน ได้ ทุพพลภาพ โดยได้ ถือหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ยงชี พ
ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อ
หน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่วยลงทุนปีใดปีหนึ่งก็ได้ โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒ (๑)
ข้อ ๕ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และ
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสีย
ภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับปีภาษีนั้น
กรณีผมู้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับ
เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์
ต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ กรณี ผู้ มีเ งิ น ได้ไ ด้ ม าซึ่ง หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชีพ จากการโอน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการโอนมาจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรือได้มาโดยวิธีการอื่น ซึ่งมิใช่การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓
การได้มาซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕
ข้อ ๗ กรณีผู้มีเงินได้ที่ได้ซอื้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและได้ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามข้อ ๕ แล้ว ต่อมาปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕ และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปีภาษีที่ได้นาจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไปหักออกจากเงินได้ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ มาแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับตั้งแต่ วันที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวล
รัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินได้ เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
/ ภาษีเงินได้ ...

-๓ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมให้ แก่ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่ ม เติ ม ภายในเดื อ นมี น าคมของปี ถั ด จากปี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ โดยไม่ ต้ อ งเสี ย เงิ น เพิ่ ม
ตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร
ผู้มีเงินได้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง และถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ หรือข้อ ๓ นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนั้น การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อ นปีที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้อ ๘ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต ามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมี หนังสือรับรองการซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้า
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อ ๙ กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน ๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับ
คาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่ได้รับคาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้จัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ ๑๐ หนั ง สื อ รั บ รองการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามข้ อ ๘
และหนั ง สื อ รั บ รองการโอนหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามข้ อ ๙ ต้ อ งจั ด ท าเป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถ้าทาเป็นภาษาต่า งประเทศอื่นต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับด้ว ย
ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
การลงชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง
จะใช้วิธีประทับลายมือชื่อผู้มีหน้ าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
ข้อ ๑๑ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ไปคานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา ๔๒ ทวิ
ถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

/ ข้อ ๑๒ ...

-๔ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ตัวอย่าง
ผูข้ ายหน่วยลงทุน : บริษัท……....……..……………………...……..จากัด

หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร………………………………………………………..
อาคาร………………ชัน้ …………เลขที่………..ถนน………………..แขวง…………………............
เขต………………………..จังหวัด…………………………..……รหัสไปรษณีย…์ …………..

เลขที่………………………………..
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร

กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ : ชือ่ ……………………………………………………………

ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุน : ชือ่ ……………………………………………………..ชือ่ สกุล…………………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายการ
คงเหลือยกมา
รับโอนระหว่างปี
ซือ้ ระหว่างปี
โอนออกระหว่างปี
ขายคืนระหว่างปี
ผลประโยชน์ทไี่ ด้ระหว่างปี
คงเหลือยกไป

เงินลงทุน (ต้นทุน)

ผลประโยชน์

เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนสุทธิในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ………………………………………………………………………………………………………....
ประจาปี………………… จานวนเงิน………………………………….บาท
ซึง่ ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุนมีสิทธินาไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจาปี ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายภาษีอากรกาหนด
ผลประโยชน์เฉพาะส่วนทีข่ ายคืนระหว่างปี ทีต่ ้องนาไปรวมคานวณภาษีเงินได้ประจาปี
จานวนเงิน …………………………………..บาท
ทัง้ นี้ ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุน
ไม่ได้ระงับการซือ้ หน่วยลงทุน
ระงับการซือ้ หน่วยลงทุน เป็นเวลา ๑ ปี
ระงับการซือ้ หน่วยลงทุน เป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปีติดต่อกัน
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
ลงชือ่ …………………………………………………………..ผูม้ ีอานาจลงนาม
……….../…………..……………./…………....
ประทับตรา
(วัน เดือน ปี ทีอ่ อกหนังสือรับรองฯ)
นิติบคุ คล
คาเตือน : ให้ผซู้ อื้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพนาหนังสือรับรองฯ ฉบับนีแ้ นบเป็นหลักฐานพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.๙๐
หรือ ภ.ง.ด.๙๑ แล้วแต่กรณี

รวม
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ตัวอย่าง
ผูข้ ายหน่วยลงทุน : บริษัท…..….………………………..............…..จากัด
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร…………………………………………………........
อาคาร………....….…ชัน้ ………เลขที่……..ถนน……….……..แขวง………….….…
เขต………………………..จังหวัด…………………………..……รหัสไปรษณีย…์ …………..

หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ)

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ : ชือ่ ………………………………………………………

ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุน : ชือ่ ……………………………………………………..ชือ่ สกุล…………………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วันทีซ่ อื้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก………………………………………………………..วันทีโ่ อน………………………………………………………………................
ชือ่ บริษัทจัดการผูร้ ับโอน………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
ชือ่ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพผูร้ ับโอน………………………………………………………………………………………………………………………................
เงินลงทุน (ต้นทุน)
ผลประโยชน์
รวม
ลงชือ่ ………………………………………………………………….ผูม้ ีอานาจลงนาม
……………../…...……………………….…./………………..
(วัน เดือน ปี ทีอ่ อกหนังสือรับรองฯ)

ประทับตรา
นิติบคุ คล

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 402)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒ (๖๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๕
(พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๑) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ด้ รั บ เนื่ อ งจากการขายหน่ ว ยลงทุ น คื น ให้ แ ก่ ก องทุ น รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ กความในข้อ ๒ ของประกาศอธิ บดี ก รมสรรพากร เกี่ย วกั บ ภาษีเ งิน ได้
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่
๒๔ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยประกาศอธิบดีก รมสรรพากร เกี่ ย วกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน
เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๑”
/ ข้อ ๓ ...

-๒ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กความในข้อ ๓ ของประกาศอธิ บดี ก รมสรรพากร เกี่ย วกั บ ภาษีเ งิน ได้
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ กรณีผู้มีเงินได้ที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ในปีใด เมื่อผู้มีเงินได้ได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมสาหรับปีภาษีที่ได้นาจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจาก
เงิน ได้พึง ประเมิน ในการคานวณภาษีเ งินได้ ภายในเดือนมีนาคมของปีถั ด จากปีที่ ไม่ได้ ปฏิบั ติต าม
หลักเกณฑ์นั้น และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ หากผู้มีเงินได้ซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และข้อ ๒ นับตั้งแต่
ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิ นับระยะเวลาการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมรวมเข้าด้วย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับ
เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรณีการขายหน่วยลงทุนที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนนั้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นต้นไป ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อ
หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่าวในอัต ราไม่เกิ น ร้อยละ ๓๐ ของเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับซึ่ งต้องเสียภาษี เงินได้
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละปีภาษี”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ กความในข้ อ ๗ ของประกาศอธิ บ ดี กรมสรรพากร เกี่ ย วกั บ ภาษี เงิ นได้
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

