
คูมือการลงทุน

ในกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพในกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพในกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพในกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ



ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 

ขอ้มลูทีป่รากฏในคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีฉบบันี้ ใชเ้พื่อประโยชน์ในการเป็นขอ้มลูเบื้องต้น

แก่ผูล้งทุนเกี่ยวกบัแนวทางปฏบิตัทิัว่ไปทางภาษีเท่านัน้ คู่มอืการลงทุนฉบบันี้ ไม่ถอืว่าเป็นการใหค้ําแนะนําหรอืปรกึษา

ทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจรงิที่เกี่ยวกบัการลงทุนและสถานะทางภาษีอากรของผู้ลงทุนแต่ละราย

อาจจะแตกต่างกนัไป รวมทัง้ขอ้วนิิจฉยั กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีอ่า้งองิอยู่ในคู่มอืฉบบันี้ อาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ

ใหเ้ปลีย่นแปลงไปภายหลงัการจดัพมิพ์ได ้ผูล้งทุนจงึควรศกึษาและตรวจสอบขอ้มลูให้ถูกต้อง โดยขอคําปรกึษาแนะนํา

จากศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน   

โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ไม่รบัผดิชอบในความ

เสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการทีผู่ล้งทุนกระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการอย่างใดๆ โดยอาศยัขอ้มลูทีป่รากฏในคู่มอืฉบบันี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 คู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีนี้ ไดจ้ดัทําขึน้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน หรอืตาม

ประกาศอื่นทีม่กีารปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ทีกํ่าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้คีู่มอืการลงทุน

สําหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยคู่มอืการลงทุนนี้ 

เป็นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูล้งทุนทีเ่ป็นปัจจุบนั เพื่อใหผู้ล้งทุนได้

ตดัสนิใจลงทุนดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้งว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เป็นการลงทุนระยะยาว 

มีเงื่อนไขและภาระผูกพนัหลายปี ผู้ลงทุนต้องมีเป้าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงวยัเกษียณอายุ หรือพ้นจาก 

การทาํงาน หรอืไม่สามารถทาํงานไดอ้กี  

 จงึขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มอืการลงทุนฉบบันี้อย่างละเอยีดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไปพร้อมกบัการศึกษา

หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีแต่ละกองทุน แลว้จงึตดัสนิใจตามที ่

ผูล้งทุนเหน็สมควร 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

วนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2565 
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กฎหมาย กฎ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 

กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 

กฎกระทรวง  

ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10)พ.ศ. 2496 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1  ให้ยกเลกิความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่192 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

  “(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ แต่ไม่รวมถึงเงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ 

การเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย”์  

ข้อ 2 ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็น (55) และ (56) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

 “(55)  เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรษัฎากร และเงนิได้พงึประเมนิ

ประเภทค่าแห่งลขิสทิธิท์ีม่ไิดร้บัโอนมาโดยทางมรดก เท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิได้ ทัง้นี้ จะต้องมจีํานวนไม่เกนิ 

300,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีัน้  

 กรณีทีผู่ม้เีงนิไดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ย กองทุนสํารองเลี้ยงชพีหรอืได้

จ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการดว้ย เงนิไดท้ี่

ได้รบัยกเวน้ตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกบัเงนิสะสมที่จ่ายเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีหรอืกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ

ตอ้งไม่เกนิ 300,000 บาท  

 เงินได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกําหนด 
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 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน วรรคสามให้ผู้มีเงินได ้

หมดสทิธไิดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่งและตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิได ้ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามวรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย  

 (56) เงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้รบัจากกองทุนรวมดงักล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกําหนด” 

ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2544  

พเิชษฐ พนัธุว์ชิาตกุิล  

รฐัมนตรชี่วยว่าการฯ ปฏบิตัริาชการแทน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจาํกดัสทิธิ

และเสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้

กระทาํไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “(55)  เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิสามแสนบาทสําหรบัปีภาษนีัน้ 

โดยผู้มเีงนิได้ต้องถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกและไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนนัน้เมื่อผูม้เีงนิไดม้อีายุไม่ต่ํากว่าหา้สบิหา้ปีบรบิูรณ์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกํีาหนด 

   ในกรณีทีผู่ม้เีงนิไดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพีหรอื

จ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการดว้ยเงนิไดท้ีไ่ดร้บั

ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกบัเงนิสะสมทีจ่่ายเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีหรอืกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการต้อง 

ไม่เกนิสามแสนบาท 

        ในกรณีทีผู่ม้เีงนิไดถ้อืหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ก่อนทีผู่ม้เีงนิไดม้อีายุครบหา้สบิหา้ปีบรบิูรณ์ ใหผู้ม้เีงนิไดน้ัน้หมดสทิธไิดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง และตอ้งเสยีภาษเีงนิได้

สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามวรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย”  

ข้อ 2  ให้ยกเลกิความใน (65) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

  “(65) เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เฉพาะกรณีที่ผู้มเีงนิได้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

หา้ปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกํีาหนด”    
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ข้อ 3 ความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะการจดัเกบ็ภาษสีาํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก่์อนวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2551  

 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2551  

   ฉลองภพ สสุงักรก์าญจน์  

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจาํกดัสทิธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บญัญตัิให้กระทําไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้

ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความใน (35) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “(35) เงนิไดเ้ท่าทีลู่กจา้งจ่ายเป็นเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี ตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนสํารอง

เลี้ยงชพีในอตัราไม่เกนิร้อยละสบิห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกนิหนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่เกนิสี่แสนเก้าหมื่นบาท สําหรบัปี

ภาษนีัน้ ทัง้นี้ สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”  

ข้อ 2 ให้ยกเลกิความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

 “(43)  เงนิไดเ้ท่าทีส่มาชกิกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ เฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิหา้แสนบาท สาํหรบัปีภาษนีัน้ ทัง้นี้ 

สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    

ข้อ 3 ให้ยกเลกิความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

 “(54)  เงนิได้เท่าที่ผู้อํานวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน จ่ายเป็น 

เงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิห้าแสนบาท สําหรบัปีภาษีนัน้ 

ทัง้นี้ สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
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ข้อ 4  ให้ยกเลกิความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

 “(55)  เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสบิห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท  

สาํหรบัปีภาษนีัน้ โดยผูม้เีงนิไดต้อ้งถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกและ

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนนัน้เมื่อผู้มีเงนิได้มีอายุไม่ต่ํากว่าห้าสบิห้าปีบริบูรณ์ ทัง้นี้ สําหรบัเงนิได้พงึประเมินที่ได้รบัตัง้แต่ 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกํีาหนด    

 ในกรณีทีผู่้มเีงนิได้จ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห์ตาม

กฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนดว้ย เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกบัเงนิสะสมทีจ่่ายเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห ์ตอ้งไม่เกนิหา้แสนบาท    

 ในกรณีทีผู่ม้เีงนิไดถ้อืหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปี นับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ก่อนทีผู่ม้เีงนิไดม้อีายุครบหา้สบิหา้ปีบรบิูรณ์ ใหผู้ม้เีงนิไดน้ัน้หมดสทิธไิดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง และตอ้งเสยีภาษเีงนิได้

สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามวรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย”    

ข้อ 5  ให้ยกเลกิความใน (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

 “(61)  เงนิได้เท่าที่ผู้มเีงนิได้จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยัในปีภาษี สําหรบัการประกนัชวีติของผู้มีเงนิได้ตาม

จํานวนทีจ่่ายจรงิ เฉพาะส่วนที่เกนิหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกนิเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกนัชวีติต้องมกํีาหนดเวลา

ตัง้แต่สบิปีขึน้ไป และการประกนัชวีตินัน้ไดเ้อาประกนัไวก้บัผูร้บัประกนัภยัทีป่ระกอบกจิการประกนัชวีติในราชอาณาจกัร 

ทัง้นี้ สําหรบัเบี้ยประกนัภยั ที่ได้จ่ายตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และ

วธิกีารทีอ่ธบิด ีกําหนด”    

ข้อ 6  ให้ยกเลกิความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

 “(66) เงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ที่ได้มกีารจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมภายในวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2550 ในอตัรา 

ไม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของเงนิไดพ้งึประเมนิ เฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิหา้แสนบาท สําหรบัปีภาษีนัน้ และเงนิไดด้งักล่าวต้องเป็น

เงนิได้ของผู้มเีงนิไดซ้ึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามญัหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นิตบิุคคล และกองมรดก 

ทีย่งัไม่ไดแ้บ่ง ทัง้นี้ สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป    
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 เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกํีาหนด         

 ในกรณีทีผู่้มเีงนิได้ไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคสอง ให้ผู้มเีงนิได้นัน้

หมดสทิธไิดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง และตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามวรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย”    

ข้อ 7  ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นขอ้ (78) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

 “(78) เงนิไดข้องวสิาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน เฉพาะทีเ่ป็นหา้งหุน้สว่น

สามญัหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงนิได้ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท สําหรบัปีภาษีนัน้ ทัง้นี้ สําหรบัเงนิได ้

พงึประเมินที่ได้รบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกํีาหนด”                            

 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  

   สุรพงษ ์สบืวงศล์ ี 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจาํกดัสทิธิ

และเสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้

กระทาํไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1  ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

 “ในปีภาษี 2551 หากผูม้เีงนิไดม้กีารซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 ให้เงนิได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากบัส่วนที่ไม่เกนิเจด็แสนบาท แต่ไม่เกนิร้อยละสบิห้าของเงนิได้พงึประเมนิ และ 

ในกรณีทีผู่้มเีงนิได้ดงักล่าวได้จ่ายเงนิสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงนิได้กบัเงนิสะสมแล้วต้องไม่เกนิเจด็แสนบาท 

ทัง้นี้ เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกํีาหนด และใหนํ้าความในวรรคสาม

มาใชบ้งัคบัดว้ย”  

ข้อ 2  ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของ (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

 “ในปีภาษี 2551 หากผู้มเีงนิได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2551 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงนิได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากบัส่วนที่ไม่เกนิเจด็แสนบาท แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 

สบิหา้ของเงนิไดพ้งึประเมนิ ทัง้นี้ เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้และการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกํีาหนด และใหนํ้าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 

สุชาต ิธาดาดาํรงเวช 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง  

ฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติม

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจาํกดัสทิธิ

และเสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้

กระทาํไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 

“หากเบี้ยประกนัภยัที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เป็นเบี้ยประกนัภยัสําหรบัการประกนัชีวิตแบบบํานาญที่จ่ายตัง้แต่ 

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ให้เงนิได้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้เพิม่ขึ้นอกี  

ในอตัรารอ้ยละสบิหา้ของเงนิไดพ้งึประเมนิแต่ไม่เกนิสองแสนบาท ทัง้นี้ เมื่อรวมคํานวณกบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวม

คํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้สําหรบักรณีที่ผู้มีเงนิได้จ่ายเป็นเงนิสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนสาํรองเลีย้งชพีตาม (35) หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขา้ราชการตาม (43) หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนตาม (54) แล้วแต่

กรณีหรือเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์

ตาม (55) แลว้ ตอ้งไม่เกนิหา้แสนบาท ในปีภาษเีดยีวกนั  

การไดร้บัยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกํีาหนด”  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554  

กรณ์ จาตกิวณิช  

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 357 (พ.ศ. 2563) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

__________________________________ 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิ

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513  และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และ ใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

 “(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์แต่ไม่รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

สาํหรบัหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อมาก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรอืกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม 

ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์  

ข้อ 2  ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความ

ในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

 “(55) เงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละสามสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิ เฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิหา้แสนบาท สําหรบัปีภาษีนัน้ 

โดยผูม้เีงนิไดต้้องถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี นับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนนัน้เมื่อผู้มเีงนิได้มอีายุไม่ต่ํากว่าห้าสบิห้าปีบรบิูรณ์ ทัง้นี้ สําหรบัเงนิได้พงึประเมนิที่ได้รบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด”  

ข้อ 3  ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็น (102) และ (103) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

 “(102) เงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละสามสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิ เฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิสองแสนบาท สําหรบัปีภาษนีัน้ 

โดยผูม้เีงนิไดต้้องถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไม่น้อยกว่าสบิปี นับตัง้แต่วนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถงึ

กรณีทุพพลภาพ หรอืตาย ทัง้นี้ สําหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2567 และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด  
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 เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณ เพื่อเสยีภาษเีงนิได ้

สําหรบักรณีทีผู่ม้เีงนิไดจ้่ายเป็นเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพีตาม (35) 

หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการตาม (43) 

หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห ์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณี หรอืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์าม (55) หรอืเบีย้ประกนัภยั สาํหรบั

การประกนัชวีติแบบบํานาญตาม (61) หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาต ิตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนการออม

แห่งชาตติาม (90) แลว้ ตอ้งไม่เกนิหา้แสนบาท ในปีภาษเีดยีวกนั  

 ในกรณีทีผู่้มเีงนิได้ไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้มเีงนิได้นัน้

หมดสทิธไิดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง และตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย  

 (103) เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการออม

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีเ่งนิ หรอืผลประโยชน์ดงักล่าว คาํนวณมาจากเงนิได้

พงึประเมนิทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดต้าม (102) และผูม้เีงนิไดถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้

ไม่น้อยกว่าสบิปีนับตัง้แต่วนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถงึกรณีทุพพลภาพหรอืตาย”  

ข้อ 4 บทบัญญัติใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ให้ยงัคงใช้บงัคบัต่อไปสําหรบัเงนิได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีซ่ื้อก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   

ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 อุตตม สาวนายน  

                 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีร่ฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิใหป้ระชาชนมกีารออมระยะยาว

ผ่านกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อสรา้งวนิัยการออม และการวางแผนทางการเงนิ

เพื่อใหม้รีายไดท้ีเ่พยีงพอในการดํารงชวีติหลงัเกษียณอายุ สมควรกําหนดใหเ้งนิ หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจาก

การขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 

และเงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม เป็นเงนิได้พงึ

ประเมินที่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้ และปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การให้สทิธิประโยชน์ทางภาษี

สาํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 171) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรบัเงินได้ 

เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบั

เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ 

การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหย้กเลกิประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่90) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2544  

ข้อ 2  เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

 (1) ผูม้เีงนิไดต้้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ และต้องไม่ระงบั

การซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกนั การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง  

ตอ้งมจีาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของเงนิไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละปี หรอืมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

  (2)  ผู้มีเงนิได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วนัซื้อ

หน่วยลงทุนครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเมื่อผูม้เีงนิไดน้ัน้มอีายุไม่ต่ํากว่า 55 ปีบรบิูรณ์ ทัง้นี้ สําหรบัการซื้อ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 

พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

 ความในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีผูม้เีงนิไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เพราะ

เหตุทุพพลภาพ หรอืตาย 
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 (3)  ผูม้เีงนิไดต้้องไม่ไดร้บัเงนิปันผล หรอืเงนิอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในระหว่างการลงทุน 

และตอ้งไดร้บัคนืเงนิลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เมื่อมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

 (4)  ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่กูย้มืเงนิหรอืเบกิเงนิจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ทีผู่ม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนไว ้

ข้อ 3  กรณีผู้มีเงนิได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงนิได้ที่จ่ายเป็น 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีในแต่ละกองทุน ทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได้

บุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามขอ้ 2  

 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมจีาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 

ของเงนิไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละปี หรอืมจีาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

ข้อ 4 กรณีผู้มเีงนิได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งได้ปฏบิตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ในขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 ในปีใด เมื่อผู้มเีงนิได้ไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เติมตามขอ้ 9 แล้ว และ 

ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ยงัคงเหลืออยู่เมื่อผู้มีเงนิได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ 

การเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นับตัง้แต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้

บุคคลธรรมดาเพิม่เตมิ การนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ใหน้ับระยะเวลาทีไ่ดถ้อืหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีก่อนปีทีไ่ดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิรวมเขา้ดว้ย 

ข้อ 5 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วนัซื้อหน่วย

ลงทุนครัง้แรก และมอีายุไม่ต่ํากว่า 55 ปีบรบิูรณ์ ทุพพลภาพ ผูม้เีงนิไดจ้ะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป หรอืจะซื้อหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีปีใดปีหนึ่ง และจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเท่าใดกไ็ด ้โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัิ

ตามขอ้ 2(1) และขอ้ 3 วรรคสอง 

ข้อ 6  กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีหนึ่งทัง้หมดหรอืบางสว่นไป

ยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีใดกองทุนรวมหนึ่งหรอืหลายกองทุนรวม

ผูม้เีงนิไดจ้ะต้องโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นภายใน 5 วนัทําการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีก่องทุนรวม

เพื่อการเลีย้งชพีทีโ่อนไดร้บัคาํสัง่โอนจากผูม้เีงนิได ้

 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีไ่ดร้บัคาํสัง่

โอนจากผูม้เีงนิได้ จะต้องจดัทําเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่รบัโอนเก็บไว้เป็น

หลกัฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนักงานประเมนิตรวจสอบได ้

ข้อ 7  การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ใหย้กเวน้

เท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์น

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิได ้ทัง้นี้ จะตอ้งมจีาํนวนไม่เกนิ 500,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีัน้ 

 กรณีผูม้เีงนิไดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพีกองทุน

บําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห ์ตามกฎหมาย
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ว่าด้วยโรงเรยีนเอกชนด้วย เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกบัเงนิสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห ์ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท  

 ในปีภาษี 2551 หากผูม้เีงนิไดม้กีารซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิได้เท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามวรรคหนึ่ง ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิได ้ทัง้นี้ 

จะต้องมจีํานวนไม่เกนิ 700,000 บาท สําหรบัปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนนัน้จะเริม่ซื้อหรอืซื้อเพิม่เตมิในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าวกไ็ด ้และในกรณีผูม้เีงนิไดจ้่ายเงนิสะสมตามวรรคสองดว้ยใหเ้งนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ดงักล่าวเมื่อรวมกบั

เงนิสะสมแลว้ต้องไม่เกนิ 700,000 บาท (แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที่ 173)  

ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป) 

ข้อ 8 การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงนิได้ต้องมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่

แสดงไดว้่ามกีารจ่ายเงนิเขา้กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

ข้อ 9 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี และไดใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 7 แลว้ 

และต่อมาไดป้ฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 ขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 ผูม้เีงนิไดห้มดสทิธไิดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 7 

และตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้ําหรบัปีภาษีทีไ่ดนํ้าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงนิไดเ้พื่อยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าแลว้ที่อยู่

ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี นับตัง้แต่วนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดข้องปีภาษนีัน้ๆ จนถงึวนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เติมเพื่อเสยีภาษีเงนิไดเ้พิม่เติมของปีภาษีดงักล่าว พร้อมเงนิเพิม่ตามมาตรา 27 

แห่งประมวลรษัฎากร 

 ในการเสยีภาษีเงนิได้ตามวรรคหนึ่ง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาศยัอํานาจตามมาตรา 3 อฎัฐ 

วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร ไดอ้นุมตัขิยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี โดยใหย้ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิสาํหรบัปีภาษีที่

ไดนํ้าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไปหกัออกจากเงนิไดพ้งึประเมนิเพื่อยกเวน้ภาษีเงนิไดแ้ลว้ได้

ภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัจากปีที่ไม่ได้ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 ขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 โดยไม่ต้องเสยีเงนิเพิม่ตาม

มาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

ข้อ 10 การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามประกาศนี้ ใหผู้ม้เีงนิไดนํ้าเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษไีปคาํนวณหกัจากเงนิ

ไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร เมื่อไดห้กัตามมาตรา 42 ทว ิถงึมาตรา 46 แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

ข้อ 11 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป   

ประกาศ ณ วนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

วนิัย วทิวสัการเวช 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 173 ) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัเงินได้  

เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่267 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบั

เงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของขอ้ 7 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่

171) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงนิได้มีการซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551  

ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ 

การเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามวรรคหนึ่ง ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิได้ 

ทัง้นี้ จะต้องมีจํานวนไม่เกิน 700,000 บาท สําหรบัปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนนัน้จะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิม่เติม

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงนิได้จ่ายเงนิสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นดงักล่าว 

เมื่อรวมกบัเงนิสะสมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 700,000 บาท” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

                                                     ประกาศ ณ วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552  

วนิัย วทิวสัการเวช 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 194) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 

สาํหรบัเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัการประกนัชีวิตแบบบาํนาญ 

ของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในวรรคสามของขอ้ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่279 (พ.ศ. 2554) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการ เพื่อการยกเว้นภาษ ี

เงนิไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญของผูม้เีงนิได ้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัการประกนัชวีติแบบบาํนาญ ทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณ

เพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

 (1)  เป็นการจ่ายเบีย้ประกนัภยัสาํหรบักรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบบํานาญทีม่กํีาหนดเวลาตัง้แต่สบิปีขึน้ไป 

 (2)  เป็นการประกนัชวีติทีไ่ดเ้อาประกนัไวก้บัผูร้บัประกนัภยัทีป่ระกอบกจิการประกนัชวีติในราชอาณาจกัร 

 (3)  มีการกําหนดการจ่ายผลประโยชน์เงนิบํานาญเป็นรายงวดอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจํานวนผลประโยชน์ 

เงินบํานาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสดัส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยการจ่าย

ผลประโยชน์เงนิบํานาญจะจ่ายตามการทรงชพีทีอ่าจมกีารรบัรองจาํนวนงวดในการจ่ายทีแ่น่นอน 

 (4)  มีการกําหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบํานาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตัง้แต่ 55 ปีขึ้นไป  

ถงึอายุ 85 ปี หรอืกว่านัน้ และผูม้เีงนิไดต้อ้งจ่ายเบีย้ประกนัภยัครบถว้นแลว้ก่อนไดร้บัผลประโยชน์เงนิบํานาญ 

ข้อ 2  การยกเว้นภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยั สําหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญ

ของผูม้เีงนิได ้กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดจ้่ายเบี้ยประกนัภยั สําหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญเพยีงอย่างเดยีว หรอืไดจ้่ายเบี้ย

ประกนัภยัสําหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญและแบบอื่นดว้ย แลว้แต่กรณี ใหย้กเวน้เงนิไดท้ีจ่่ายไปเป็นเบี้ยประกนัภยั

สําหรบัการประกนัชวีิตแบบบํานาญ หรอืการประกนัชวีิตแบบบํานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ตามจํานวนที่จ่ายจริง  

แต่ไม่เกนิ 90,000 บาท ตามขอ้ 2(61) วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหย้กเวน้เงนิไดเ้พิม่ขึน้อกีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  

 (1)  ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบัเงนิได้เท่าทีจ่่ายเป็นเบี้ยประกนัภยั สําหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญ

ของผูม้เีงนิไดเ้พิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท ทัง้นี้ สาํหรบัเบีย้ประกนัทีจ่่าย

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  
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  กรณีทีผู่ม้เีงนิไดไ้ดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 

หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอื

จ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน แลว้แต่กรณี หรอืจ่ายเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เงนิทีไ่ดจ้่ายดงักล่าวเมื่อรวมคาํนวณกบั

เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

 (2)  กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียวได้จ่ายเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สําหรับการประกันชีวิต 

แบบบํานาญ ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นเบี้ยประกนัภยั สาํหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญของสามี

หรอืภรยิาซึง่เป็นฝ่ายผูม้เีงนิไดเ้พิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท  

  กรณีสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นฝ่ายผูม้เีงนิไดไ้ดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่า

ดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห ์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน แลว้แต่กรณี หรอืจ่ายเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เงนิทีไ่ดจ้่ายดงักล่าว 

เมื่อรวมคาํนวณกบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

  ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สําหรบัการประกันชีวิตแบบบํานาญ 

เพยีงอย่างเดยีว หรอืได้จ่ายเบี้ยประกนัภยัสําหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญและแบบอื่นดว้ย แล้วแต่กรณี และความ

เป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงนิได้มสีิทธิหกัลดหย่อนสําหรบัเบี้ยประกันชีวิต 

แบบบํานาญ หรอืเบี้ยประกนัชวีติแบบบํานาญและแบบอื่น แลว้แต่กรณี ของสามหีรอืภรยิาฝ่ายที่ไม่มเีงนิได้ตามจํานวน 

ทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรษัฎากร 

 (3)  กรณีสามภีรยิาต่างฝ่ายต่างมเีงนิได ้

  (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รบัยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างได้รบัยกเว้น 

ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยั สําหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญของสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นผูม้ ี

เงนิไดเ้พิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

   กรณีสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นผูม้เีงนิไดไ้ดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่า

ดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห ์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน แลว้แต่กรณี หรอืจ่ายเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เงนิทีไ่ดจ้่ายดงักล่าว 

เมื่อรวมคาํนวณกบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

  (ข)  ถา้ความเป็นสามภีรยิาไดม้อียู่ตลอดปีภาษทีีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ีและภรยิาไม่ใชส้ทิธแิยกยื่นรายการ

และเสยีภาษีต่างหากจากสามตีามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรษัฎากร ใหต่้างฝ่ายต่างไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรบั

เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นเบีย้ประกนัภยัในปีภาษ ีสําหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญ เพิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิได้

พงึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 
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   กรณีสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นผูม้เีงนิไดไ้ดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่า

ดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห ์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน แลว้แต่กรณี หรอืจ่ายเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เงนิทีไ่ดจ้่ายดงักล่าว 

เมื่อรวมคาํนวณกบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

  (ค)  ถ้าความเป็นสามภีรยิาไดม้อียู่ตลอดปีภาษีที่ไดร้บัยกเว้นภาษี และภรยิาใช้สทิธแิยกยื่นรายการ

และเสยีภาษต่ีางหากจากสาม ีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรษัฎากร ใหต่้างฝ่ายต่างไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบั

เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นเบี้ยประกนัภยัในปีภาษ ีสาํหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญ เพิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิได้

พงึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

   กรณีสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นผูม้เีงนิไดไ้ดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่า

ดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห ์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน แลว้แต่กรณี หรอืจ่ายเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เงนิทีไ่ดจ้่ายดงักล่าว 

เมื่อรวมคาํนวณกบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

  ทัง้นี้ การใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกนิเงนิไดพ้งึประเมนิของแต่ละคนหลงัจาก

หกัค่าใชจ้่าย ตามมาตรา 42 ทว ิถงึมาตรา 46 แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

ข้อ 3  การไดร้บัยกเวน้ภาษีตามประกาศนี้ ผูม้เีงนิไดต้้องมหีลกัฐานจากผูร้บัประกนัภยัซึ่งไดร้บัรองว่า เป็นการ

จ่ายเบีย้ประกนัภยัสาํหรบัการประกนัชวีติแบบบาํนาญทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามประกาศฉบบันี้ 

ข้อ 4 กรณีผู้มเีงนิได้ ได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงนิได้ตามขอ้ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของขอ้ 1 ผู้มเีงนิได้หมดสทิธไิด้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดต้ามขอ้ 2 และต้องเสยีภาษีเงนิไดส้ําหรบัปีภาษีที่ได้นําเงนิค่าเบี้ย

ประกนัชวีติไปหกัออกจากเงนิไดเ้พื่อยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าแลว้นับตัง้แต่วนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดข้องปีภาษนีัน้ๆ 

จนถึงวนัที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เติมเพื่อเสยีภาษีเงนิได้เพิม่เติมของปีภาษีดงักล่าว 

พรอ้มเงนิเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

ข้อ 5  การได้รบัยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มเีงนิได้นําเงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นภาษีไปคํานวณหกัจากเงินได ้

พงึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร เมื่อไดห้กัค่าใชจ้่ายตามมาตรา 42 ทว ิถงึมาตรา 46 แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

ข้อ 6 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 

สาธติ รงัคสริ ิ

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 259 ) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัเงินได้ 

เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบั

เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ 

การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้  

(ฉบบัที ่171) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามวรรคหนึ่ง ต้องมจีํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของ

เงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท” 

ข้อ 2 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 3 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่171) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ

ใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามวรรคหนึ่ง ต้องมจีํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของ

เงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจีาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 3 ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของขอ้ 7 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่171) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ

ใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
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 “ขอ้ 7 การยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5  

ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึ่ง ต้องเสยีภาษีเงนิไดใ้นปีภาษีนัน้ ทัง้นี้ เฉพาะ

สว่นทีไ่ม่เกนิ 500,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีัน้” 

ข้อ 4 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค ์พนูธเนศ 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 401) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัเงินได้ 

เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 357 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการยกเวน้

ภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหย้กเลกิประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่171) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิได ้สําหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  ลงวนัที ่245 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

ข้อ 2 เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ที่จะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

 (1)  ผูม้เีงนิไดต้้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ และต้องไม่ระงบั

การซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี ตดิต่อกนั 

 (2)  ผู้มีเงนิได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วนัซื้อ

หน่วยลงทุนครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเมื่อผู้มเีงนิได้นัน้มีอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปีบรบิูรณ์ เว้นแต่ผู้มเีงนิได ้

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีเพราะเหตุทุพพลภาพ หรอืตาย 

 (3)  ผู้มเีงนิได้ต้องไม่ได้รบัเงนิปันผลหรอืเงนิอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในระหว่างการลงทุน 

และตอ้งไดร้บัคนืเงนิลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เมื่อมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

 (4)  ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่กูย้มืเงนิหรอืเบกิเงนิจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีผู่ม้เีงนิได ้ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนไว ้

 การซื้อหน่วยลงทุนตาม (1) และการถือหน่วยลงทุนตาม (2) ให้รวมถึงการซื้อหน่วยลงทุนและการถือ

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่171) เรื่อง 

กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  

ทีผู่ม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืถอืหน่วยลงทุนไวก่้อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดว้ย 
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ข้อ 3 กรณีผู้มีเงนิได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงนิได้ที่จ่ายเป็น 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในแต่ละกองทุนทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามขอ้ 2 

ข้อ 4 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วนัซื้อหน่วย

ลงทุนครัง้แรก และมอีายุไม่ต่ํากว่า 55 ปีบรบิูรณ์ หรอืทุพพลภาพ ผูม้เีงนิไดจ้ะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป หรอืจะซื้อหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีปีใดปีหนึ่ง และจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเท่าใดก็ไดโ้ดยใหไ้ด้รบัยกเวน้ไม่ต้อง

ปฏบิตัติามขอ้ 2 (1) 

ข้อ 5 การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้เท่าที่

ไดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในอตัรา

ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นปีภาษนีัน้ ทัง้นี้ เฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิ 500,000 บาท 

สาํหรบัปีภาษนีัน้ 

 กรณีผูม้เีงนิไดจ้่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพี กองทุน

บําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงเรยีนเอกชนด้วย เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกบัเงนิสะสมที่จ่ายเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห ์ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท 

ข้อ 6 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดม้าซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีจากการโอนหรอืเกี่ยวเนื่องกบัการโอน

มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชพีหรอืได้มาโดยวธิกีารอื่นซึ่งมใิช่การซื้อหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 การไดม้าซึง่หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได้

ตามขอ้ 5 

ข้อ 7 กรณีผู้มเีงนิได้ที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงนิได้ตาม 

ขอ้ 5 แลว้ ต่อมาปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 ผูม้เีงนิไดห้มดสทิธไิดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 5 

และต้องเสยีภาษีเงนิไดส้ําหรบัปีภาษีทีไ่ดนํ้าจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงนิไดเ้พื่อยกเวน้ภาษีเงนิได้มา

แลว้ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี นับตัง้แต่วนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดข้องปีภาษีนัน้ๆ จนถงึวนัทีไ่ดย้ื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิเพื่อเสยีภาษีเงนิไดเ้พิม่เตมิของปีภาษดีงักล่าว พรอ้มเงนิเพิม่ตามมาตรา 

27 แห่งประมวลรษัฎากร 

 ในการเสยีภาษีเงนิไดเ้พิม่เตมิตามวรรคหนึ่ง รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัอาศยัอํานาจตามมาตรา 3 

อฏัฐ วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร ได้อนุมตัิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เติม

ใหแ้ก่ผูม้เีงนิไดท้ีย่ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัจากปีทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ ์โดยไม่ตอ้งเสยีเงนิเพิม่ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

 ผู้มเีงนิได้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เติมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

และถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีย่งัคงเหลอือยู่ เมื่อผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
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เลี้ยงชพีต่อไป โดยได้ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 นับตัง้แต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคล

ธรรมดาเพิม่เตมินัน้ การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ให้นับระยะเวลาที่ไดถ้ือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีก่อนปีทีไ่ดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิรวมเขา้ดว้ย 

ข้อ 8 การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดต้ามประกาศนี้ ผูม้เีงนิไดต้้องมหีนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพื่อการเลีย้งชพีจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีแ่สดงไดว้่ามกีารจ่ายเงนิเขา้กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

ข้อ 9 กรณีผู้มเีงนิได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีหนึ่งไปยงักองทุนรวมเพื่อ

การเลีย้งชพีอื่น ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น และไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีใดกองทุนรวมหนึ่งหรอืหลาย

กองทุนรวม ผูม้เีงนิไดจ้ะต้องโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นภายใน 5 วนัทําการ นับตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีโ่อนไดร้บัคาํสัง่โอนจากผูม้เีงนิได ้

 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่ได้รบั

คําสัง่โอนจากผูม้เีงนิไดจ้ดัทาํหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีแนบพรอ้มหนังสอืรบัรอง

การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่รบัโอนเก็บไว้เป็น

หลกัฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนักงานประเมนิตรวจสอบได ้

ข้อ 10 หนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามข้อ 8 และหนังสอืรบัรองการโอน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ 9 ต้องจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถ้าทําเป็น

ภาษาต่างประเทศอื่นต้องมคีาํแปลภาษาไทยกํากบัดว้ย สว่นตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรอืเลขอารบคิ โดยมขีอ้ความอย่างน้อย

ตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 

 การลงชื่อของผูม้หีน้าทีอ่อกหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และหนังสอื

รบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในหนังสอืรบัรองตามวรรคหนึ่ง จะใชว้ธิปีระทบัลายมอืชื่อผู้มี

หน้าทีอ่อกหนังสอืรบัรองดงักล่าวดว้ยตรายาง หรอืจะพมิพล์ายมอืชื่อผูม้หีน้าทีอ่อกหนังสอืรบัรองโดยเครื่องคอมพวิเตอร์ที่

ไดม้กีารเกบ็ลายมอืชื่อไว ้(SCAN) กไ็ด ้

ข้อ 11 การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้ตามประกาศนี้ ให้ผูม้เีงนิได้นําเงนิได้ทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีไปคํานวณหกัจาก 

เงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร เมื่อไดห้กัตามมาตรา 42 ทวถิงึมาตรา 46 แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

ข้อ 12 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 

เอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ 

(นายเอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ) 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้(ฉบบัท่ี 414) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัเงินได้เท่าท่ีได้จ่าย 

เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

___________________________________ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่357(พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากร กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิ

ไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพื่อการเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหย้กเลกิความในขอ้ 8 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่401) เรื่อง กําหนด

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถอื

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 8 การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

ตามประกาศนี้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

 (1) กรณีการซื้อหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป ผูม้เีงนิไดต้อ้งแจง้ความประสงค์

ทีจ่ะใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต่้อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมทีต่นไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

 (2) กรณีการซื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ผูม้เีงนิไดต้้องมหีนังสอืรบัรองการซื้อหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีจากบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามกีารจ่ายเงนิเขา้กองทุนรวม

เพื่อการเลีย้งชพีดงักล่าว” 

ข้อ 2 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นขอ้ 8/1 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่401) เรื่อง 

กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและ

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 

“ขอ้ 8/1 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมทีไ่ดร้บัแจง้ความประสงค์ตามขอ้ 8 (1) ต้องส่งขอ้มลูของผูม้เีงนิได้

ต่อกองเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจดัทําขึ้นเป็นขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและนําส่งตามวธิกีารที่

กําหนดบนเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 

การแจง้และการส่งขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง ใหแ้จง้ภายในวนัที ่15 มกราคมของปีถดัไป เวน้แต่อธบิดจีะกําหนดเป็น

อย่างอื่น 
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กรณีบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวมได้แจง้และส่งขอ้มูลตามวรรคสองแลว้ แต่มคีวามประสงค์จะขอแก้ไข 

ยกเลกิ หรอืเพิม่เติมขอ้มูลดงักล่าวนัน้ ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมดงักล่าวแจง้และส่งขอ้มูลผ่านระบบรบัข้อมูล 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนเกนิกําหนดเวลาบนเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร http://www.rd.go.th” 

ข้อ 3 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 9 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่401) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน

และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีลงวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามวรรคหนึ่ง ใหก้องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีไ่ดร้บัคาํสัง่โอน

จากผู้มเีงนิได้จดัทําหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี แนบพร้อมหนังสอืรบัรองการซื้อ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่รบัโอนเก็บไว้เป็นหลกัฐาน

พร้อมที่จะให้เจา้พนักงานประเมนิตรวจสอบได ้เว้นแต่กรณีการโอนหน่วยลงทุนที่ซื้อตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565

เป็นตน้ไป และผูม้เีงนิไดไ้ดแ้จง้ความประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 8 (1) แลว้ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี

ทีไ่ดร้บัคาํสัง่โอน ไม่ตอ้งแนบและสง่มอบหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีร่บัโอน” 

ข้อ 4 ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของขอ้ 10 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่401) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน

และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีลงวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“หนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามขอ้ 8 (2) และหนังสอืรบัรองการโอนหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามขอ้ 9 ตอ้งจดัทาํเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ แต่ถา้ทาํเป็นภาษาต่างประเทศอื่น

ต้องมคีําแปลภาษาไทยกํากบัดว้ย สว่นตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรอืเลขอารบคิ โดยมขีอ้ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่นบทา้ย

ประกาศนี้” 

ข้อ 6 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประจาํปี พ.ศ. 2565 ทีจ่ะตอ้งยื่นรายการใน พ.ศ. 2566 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สมศกัดิ ์อนันทวฒัน์ 

(นายสมศกัดิ ์อนันทวฒัน์) 

รองอธบิด ีรกัษาราชการแทน 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกบัเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน

คืนให้กองทุน 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข สาํหรบักรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  

ได้รบัเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร  

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข สําหรบักรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไดร้บัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ 

หรอืตาย ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้รบัจากกองทุนรวมดงักล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขดงันี้  

 (1)  กรณีเหตุสงูอายุ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งมอีายุไม่ต่ํากว่า 55 ปีบรบิูรณ์ และถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพื่อการเลีย้งชพีมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก  

  การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ให้นับเฉพาะปี 

ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน และได้รบัสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 

(พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่228 

(พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

 (2)  กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีทีแ่พทยท์ีท่างราชการรบัรองไดต้รวจและแสดงความเหน็ว่า ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชพีซึง่ก่อใหเ้กดิเงนิไดท้ีจ่ะนํามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

ไดอ้กีต่อไป  

 (3)  กรณีตาย ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพื่อการเลีย้งชพี  

  ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งมหีลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีว่า ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดไ้ถ่ถอน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย แลว้แต่กรณีมาแสดงดว้ย  



 29 

ข้อ 2 เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่จะได้รบัยกเว้นตามขอ้ 1 จะต้องคํานวณจากเงนิได้พงึประเมนิที่ได้จ่ายเป็น 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 

(พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่228 

(พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

ข้อ 3 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2544  

ศุภรตัน์ ควฒัน์กุล  

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 170) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพือ่การเว้นภาษีเงินได้ สาํหรบัเงินได้ 

หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบั

เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

 (1)  ผูม้เีงนิไดต้้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ และต้องไม่ระงบั

การซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี ตดิต่อกนั  

  การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 3 ของเงนิไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละปี หรอืมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

 (2) ผู้มีเงนิได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วนัซื้อ

หน่วยลงทุนครัง้แรก 

  การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่งให้นับเฉพาะปี 

ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1(1) ความในวรรคหนึ่งมใิห้ใช้บงัคบัในกรณี 

ผูม้เีงนิไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เพราะเหตุทุพพลภาพ หรอืตาย 

 (3)  ผู้มเีงนิได้ต้องไม่ได้รบัเงนิปันผลหรอืเงนิอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในระหว่างการลงทุน 

และตอ้งไดร้บัคนืเงนิลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เมือ่มกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

 (4)  ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่กูย้มืเงนิหรอืเบกิเงนิจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีผู่ม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนไว ้

ข้อ 2  กรณีผู้มีเงนิได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงนิได้ที่จ่ายเป็น 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในแต่ละกองทุนทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามขอ้ 1  

ข้อ 3  กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีซึ่งไดป้ฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 

หรอืขอ้ 2 ในปีใด เมื่อผูม้เีงนิไดไ้ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิสําหรบัปีภาษทีีไ่ดนํ้าเงนิค่าซื้อ
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หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไปหกัออกจากเงนิได้พงึประเมนิเพื่อยกเวน้ภาษีเงนิได้แลว้ และไดถ้อืหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีย่งัคงเหลอือยู่ เมื่อผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีต่อไป 

โดยไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1 และขอ้ 2 นับตัง้แต่ปีทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เติมการ

นับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ให้นับระยะเวลาที่ไดถ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การเลีย้งชพีก่อนปีทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิรวมเขา้ดว้ย 

ข้อ 4 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีหนึ่งทัง้หมดหรอืบางสว่นไป

ยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรอืหลายกองทุนรวม ผูม้เีงนิไดจ้ะตอ้ง

โอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นภายใน 5 วนัทําการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี

ทีโ่อนไดร้บัคาํสัง่โอนจากผูม้เีงนิได ้

 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีไ่ดร้บัคาํสัง่

โอนจากผู้มเีงนิได้จะต้องจดัทําเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รบัโอนเก็บไว้เป็น

หลกัฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนักงานประเมนิตรวจสอบได ้

ข้อ 5 การยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 ขอ้ 2 

ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้สาํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ดงักล่าวทีค่าํนวณมาจากเงนิไดพ้งึประเมนิทีซ่ื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิได ้และจะตอ้งมจีาํนวนไม่เกนิ 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษ ี

 กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ทีไ่ดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูม้เีงนิไดเ้ริม่ซื้อหน่วยลงทุนหรอื

ซื้อหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบั

เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนทีซ่ื้อมาในปีภาษ ี2551 ทีค่าํนวณมาจากเงนิไดพ้งึประเมนิ

ทีซ่ื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิได ้แต่ไม่เกนิ 700,000 บาท ในปีภาษี 2551 (แก้ไขเพิม่เติม

โดยประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่174) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป) 

ข้อ 6 การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงนิได้ต้องมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ทีแ่สดงจาํนวนเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

ข้อ 7 การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้ตามประกาศนี้ ใหผู้ม้เีงนิไดม้สีทิธนํิาเงนิได้ทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีไปคํานวณหกั

จากเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร เมื่อได้หกัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล

รษัฎากรแลว้ 

ข้อ 8 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป   

ประกาศ ณ วนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

วนิัย วทิวสัการเวช 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 174 ) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรบัเงินหรือ 

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้

ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่170) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจาก

การขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 “กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ทีไ่ดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูม้เีงนิไดเ้ริม่ซื้อหน่วยลงทุนหรอื

ซื้อหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบั

เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนทีซ่ื้อมาในปีภาษ ี2551 ทีค่าํนวณมาจากเงนิไดพ้งึประเมนิ

ทีซ่ื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดแ้ต่ไม่เกนิ 700,000 บาท ในปีภาษ ี2551” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552  

วนิัย วทิวสัการเวช 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 258 ) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรบัเงิน 

หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้

ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 1 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่170) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจาก

การขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ต้องมจีํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

3 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 2 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 2 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่170) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจาก

การขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ต้องมจีํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

3 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจีาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 3 ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของขอ้ 5 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่170) 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจาก

การขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 

ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้สําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ดงักล่าวทีค่ํานวณมาจากเงนิไดพ้งึประเมนิทีซ่ื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิได้พงึประเมินที่ได้รบัซึ่งต้องเสยีภาษีเงนิได้ และจะต้องมจีํานวนไม่เกิน 

500,000 บาท ในแต่ละปีภาษ”ี 
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ข้อ 4 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค ์พนูธเนศ 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 402) 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรบัเงิน 

หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้

ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงนิได้  

(ฉบบัที่ 170) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ  

ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ 

โดยประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่258) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการ

ยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

ลงวนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ข้อ 2 ใหย้กเลกิความในขอ้ 2 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได(้ฉบบัที ่170) เรื่อง กําหนด

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขาย

หน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศอธบิดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่258) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิได ้

สําหรบัเงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ลงวนัที่  

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในแต่ละกองทุนที่จะไดร้บั

ยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามขอ้ 1” 

ข้อ 3 ใหย้กเลกิความในขอ้ 3 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได(้ฉบบัที ่170) เรื่อง กําหนด

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้ สําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขาย

หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “ขอ้ 3 กรณีผูม้เีงนิไดท้ีไ่ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น

ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ในปีใด เมื่อผู้มเีงนิได้ไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เติมสําหรบัปีภาษีที่ได้นํา
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จํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไปหกัออกจากเงนิไดพ้งึประเมนิในการคํานวณภาษีเงนิได้

ภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัจากปีทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑน์ัน้ และไดถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

ทีย่งัคงเหลอือยู่ หากผูม้เีงนิไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีต่อไป โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 และ

ข้อ 2 นับตัง้แต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เติม ให้ผู้มีเงนิได้มสีทิธนิับระยะเวลาการถือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีก่อนปีทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิรวมเขา้ดว้ย” 

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้  

(ฉบบัที่ 170) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ  

ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไข

เพิม่เตมิโดยประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่258) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข

เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการ

เลีย้งชพี ลงวนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 “กรณีการขายหน่วยลงทุนที่ผู้มเีงนิได้ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนนัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีค่าํนวณมาจากเงนิไดพ้งึประเมนิทีซ่ื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวในอตัรา

ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิได ้แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษ”ี 

ข้อ 5 ใหย้กเลกิความในขอ้ 7 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่170) เรื่อง กําหนด

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขาย

หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

ข้อ 6 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 

เอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ 

(นายเอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ) 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศกรมสรรพากร 

ประกาศกรมสรรพากร 

เร่ือง หลกัฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อการยกเว้น 

ภาษีเงินได้สาํหรบัเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

ตามทีไ่ดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่171 ) เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ

เงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และ

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคมพ.ศ. 2551 กําหนดใหผู้ม้เีงนิไดต้อ้งมหีลกัฐานจาก

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีแ่สดงไดว้่ามกีารจ่ายเงนิเขา้กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เพื่อการยกเวน้ภาษีเงนิไดเ้ท่าทีไ่ด้

จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี กรมสรรพากรจงึกําหนดหลกัฐานทีจ่ะใชใ้นการยกเวน้ภาษเีงนิ

ไดส้าํหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ดงันี้ 

ข้อ 1 หลกัฐานที่ผู้มเีงนิได้ที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ต้องใชเ้พื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้

สําหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ซึง่มขีอ้ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 

 ในกรณีผู้มีเงนิได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

กองทุนหนึ่งไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีกองทุนอื่น ตอ้งมหีลกัฐานแสดงการโอน ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองการโอนหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ซึง่มขีอ้ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ แนบพรอ้มหนังสอืรบัรองการ

ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีดว้ย 

 การลงชื่อของผูม้หีน้าทีอ่อกหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และหนังสอื

รบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในหนังสอืรบัรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะใชว้ธิปีระทบั

ลายมอืชื่อผูม้หีน้าทีอ่อกหนังสอืรบัรองดงักล่าว ดว้ยตรายางหรอืจะพมิพล์ายมอืชือ่ผูม้หีน้าทีอ่อกหนังสอืรบัรองโดยเครื่อง

คอมพวิเตอรท์ีไ่ดม้กีารเกบ็ลายมอืชื่อไว ้(SCAN) กไ็ด ้

ข้อ 2 หนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี และหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามขอ้ 1 ตอ้งจดัทาํเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ แต่ถา้ทาํเป็นภาษาต่างประเทศอื่นตอ้งมี

คาํแปลภาษาไทยกํากบัดว้ย สว่นตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรอืเลขอารบคิ 

ประกาศ ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 

วนิัย วทิวสัการเวช 

อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประมวลรษัฎากร  

ประเภทเงินได้พึงประเมิน 

มาตรา 40 เงนิได้พงึประเมนินัน้ คอืเงนิได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงนิค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงนิหรอืผูอ้ื่น 

ออกแทนใหส้าํหรบัเงนิไดป้ระเภทต่างๆ ดงักล่าว ไม่ว่าในทอดใด 

(1)  เงนิได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงนิเดอืน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวดั บําเหน็จ บํานาญ  

เงนิค่าเช่าบา้น เงนิทีค่ํานวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นทีน่ายจา้งใหอ้ยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า เงนิทีน่ายจา้งจ่ายชาํระหนี้ใดๆ 

ซึง่ลูกจา้งมหีน้าทีต่อ้งชาํระ และเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ใดๆ บรรดาทีไ่ดเ้นื่องจากการจา้งแรงงาน 

(2)  เงนิไดเ้นื่องจากหน้าที่หรอืตําแหน่งงานทีท่ํา หรอืจากการรบัทํางานให ้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า 

ค่าส่วนลด เงนิอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงนิค่าเช่าบา้น เงนิที่คํานวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่

บ้านที่ผู้จ่ายเงนิได้ให้อยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า เงนิที่ผู้จ่ายเงนิได้จ่ายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงนิได้มีหน้าที่ต้องชําระ และเงนิ 

ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ใดๆ บรรดาทีไ่ดเ้นื่องจากหน้าทีห่รอืตําแหน่งงานที่ทํา หรอืจากการรบัทํางานใหน้ัน้ไม่ว่าหน้าที่ 

หรอืตําแหน่งงาน หรอืงานทีร่บัทาํใหน้ัน้จะเป็นการประจาํหรอืชัว่คราว 

(3) ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลขิสทิธิ ์หรอืสทิธอิย่างอื่น เงนิปี หรอืเงนิไดม้ลีกัษณะเป็นเงนิรายปีอนัไดม้าจากพนิัยกรรม 

นิตกิรรมอย่างอื่น หรอืคาํพพิากษาของศาล 

(4)  เงนิไดท้ีเ่ป็น 

 (ก)  ดอกเบีย้พนัธบตัร ดอกเบีย้เงนิฝาก ดอกเบีย้หุน้กู ้ดอกเบีย้ตัว๋เงนิ ดอกเบีย้เงนิกูย้มืไม่ว่าจะมหีลกัประกนั

หรอืไม่ ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องถูกหกัภาษีไว ้ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีมเฉพาะส่วนที่

เหลอืจากถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรอืผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงนิหรอืตราสาร

แสดงสทิธใินหนี้ที่บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรอืนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครัง้แรกในราคาต่ํากว่าราคา 

ไถ่ถอน รวมทัง้เงนิไดท้ีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกนักบัดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนอื่นๆ ทีไ่ดจ้ากการใหกู้้ยมื หรอื

จากสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมหีลกัประกนัหรอืไม่กต็าม 

 (ข) เงนิปันผล เงนิส่วนแบ่งของกําไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ

สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้สาํหรบัใหกู้้ยมืเงนิ เพื่อส่งเสรมิเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

หรอือุตสาหกรรม เงนิปันผลหรอืเงนิสว่นแบ่งของกําไรทีอ่ยู่ในบงัคบั ต้องถูกหกัภาษีไว ้ณ ทีจ่่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยภาษี

เงนิไดปิ้โตรเลยีมเฉพาะสว่นทีเ่หลอืจากถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายดงักล่าว 

  เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณเงนิไดต้ามวรรคหนึ่ง ในกรณีทีบุ่ตรชอบดว้ยกฎหมายทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ

เป็นผูม้เีงนิได ้และความเป็นสามภีรยิาของบดิาและมารดาไดม้อียู่ตลอดปีภาษ ีใหถ้อืว่าเงนิไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงนิได้

ของบดิา แต่ถ้าความเป็นสามภีรยิาของบดิาและมารดามไิดม้อียู่ตลอดปีภาษี ใหถ้อืว่าเงนิไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงนิได้

ของบดิาหรอืของมารดาผูใ้ชอํ้านาจปกครอง หรอืของบดิาในกรณีบดิามารดาใชอํ้านาจปกครองร่วมกนั 

  ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะซึง่เป็นผูม้เีงนิไดด้ว้ยโดยอนุโลม 



 41 

 (ค)  เงนิโบนัสทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นในบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล 

 (ง)  เงนิลดทุนของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลเฉพาะสว่นทีจ่่ายไม่เกนิกว่ากําไรและเงนิทีก่นัไวร้วมกนั 

 (จ)  เงนิเพิม่ทุนของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึง่ตัง้จากกําไรทีไ่ดม้าหรอืเงนิทีก่นัไวร้วมกนั 

 (ฉ)  ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากนั หรือรบัช่วงกนั หรือเลิกกัน  

ซึง่ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าเงนิทุน 

 (ช)  ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วน โอนหน่วยลงทุน หรอืโอนหุน้ หุน้กู้ พนัธบตัรหรอืตัว๋เงนิ 

หรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นเป็นผูอ้อก รวมทัง้เงนิไดจ้ากการขายคนื

หน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลทีเ่ป็นกองทุนรวม ทัง้นี้ เฉพาะซึง่ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทีล่งทุน 

 (ซ)  เงนิสว่นแบ่งของกําไร หรอืผลประโยชน์อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัทีไ่ดจ้ากการถอื หรอืครอบครองโทเคน

ดจิทิลั 

 (ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการโอนครปิโทเคอร์เรนซหีรอืโทเคนดจิทิลั ทัง้นี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงนิได ้

เกนิกว่าทีล่งทุน 

(5)  เงนิหรอืประโยชน์อย่างอื่นทีไ่ดเ้นื่องจาก 

 (ก)  การใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 

 (ข)  การผดิสญัญาเช่าซื้อทรพัยส์นิ 

 (ค)  การผดิสญัญาซื้อขายเงนิผ่อนซึ่งผูข้ายไดร้บัคนืทรพัยส์นิทีซ่ื้อขายนัน้ โดยไม่ตอ้งคนืเงนิหรอืประโยชน์ที่

ไดร้บัไวแ้ลว้  

 ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนักงานประเมนิมเีหตุอนัควรเชื่อว่า ผูม้เีงนิไดแ้สดงเงนิไดต่ํ้าไป ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมนิเงนิได้นัน้ตามจํานวนเงนิที่ทรพัย์สนินัน้สมควรให้เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่า

จํานวนเงนิทีป่ระเมนินี้เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิของผูม้เีงนิได ้ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมนิกไ็ด ้ทัง้นี้ใหนํ้าบทบญัญตัวิ่า

ดว้ยการอุทธรณ์ตามสว่น 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงนิหรือประโยชน์ที่ได้รบัไว้แล้วแต่วนัทําสญัญาจนถึงวนัผิดสญัญาทัง้สิ้น  

เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิของปีทีม่กีารผดิสญัญานัน้ 

(6)  เงนิได้จากวชิาชพีอสิระ คอื วชิากฎหมาย การประกอบโรคศลิปะ วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัช ีประณีต

ศลิปกรรม หรอืวชิาชพีอสิระอื่น ซึง่จะไดม้พีระราชกฤษฎกีากําหนดชนิดไว ้

(7)  เงนิไดจ้ากการรบัเหมาทีผู่ร้บัเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในสว่นสาํคญันอกจากเครื่องมอื 

(8)  เงนิไดจ้ากการธุรกจิ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรอืการอื่นนอกจากทีร่ะบุไว้ใน 

(1) ถงึ (7) แลว้ 
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เงนิค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายเงนิหรือผู้อื่นออกแทนให้สําหรบัเงนิได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใดหรอื 

ในปีภาษใีดกต็าม ใหถ้อืเป็นเงนิไดป้ระเภทและของ ปีภาษเีดยีวกนักบัเงนิไดท้ีอ่อกแทนใหน้ัน้ 

เบีย้ปรบัและเงินเพ่ิม 

มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบญัญัติไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนัควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดง

รายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผู้ยื่น

รายการนัน้มาไต่สวน และออกหมายเรยีกพยานกบัสัง่ใหผู้ย้ื่นรายการหรอืพยานนัน้ นําบญัชเีอกสารหรอืหลกัฐานอื่นอนั

ควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนันับแต่วนัส่งหมาย ทัง้นี้ การออกหมายเรยีกดงักล่าว 

จะต้องกระทําภายในเวลาสองปี นับแต่วนัที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการนัน้ จะได้กระทําภายในเวลาที่กฎหมาย

กําหนด หรอืเวลาทีร่ฐัมนตรหีรอือธบิดขียายหรอืเลื่อนออกไปหรอืไม่ ทัง้นี้ แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั เวน้แต่กรณีปรากฏ

หลกัฐานหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูย้ื่นรายการมเีจตนาหลกีเลีย่งภาษีอากร หรอืเป็นกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการคนื

ภาษอีากร อธบิดจีะอนุมตัใิหข้ยายเวลาการออกหมายเรยีกดงักล่าวเกนิกว่าสองปีกไ็ด ้แต่ตอ้งไม่เกนิหา้ปีนับแต่วนัทีไ่ดย้ื่น

รายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคนืภาษอีากรใหข้ยายไดไ้ม่เกนิกําหนดเวลาตามทีม่สีทิธขิอคนืภาษอีากร 

มาตรา 20 เมื่อไดจ้ดัการตามมาตรา 19 และทราบขอ้ความแลว้ เจา้พนักงานประเมนิมอํีานาจทีจ่ะแก้จาํนวนเงนิ

ที่ประเมนิ หรอืที่ยื่นรายการไวเ้ดมิโดยอาศยั พยานหลกัฐานที่ปรากฏและแจง้จํานวนเงนิทีต่้อง ชําระอกีไปยงัผูต้้องเสยี

ภาษอีากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมนิกไ็ด ้

มาตรา 21 ถ้าผูต้้องเสยีภาษีอากรไม่ปฏบิตัติามหมาย หรอืคําสัง่ของเจา้พนักงานประเมนิ ตามมาตรา 19 หรอื 

ไม่ยอมตอบคําถามเมื่อซกัถามโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร เจา้พนักงานประเมนิมอํีานาจประเมนิเงนิภาษอีากรตามทีรู่เ้หน็

ว่าถูกตอ้ง และแจง้จาํนวนเงนิซึง่ตอ้งชาํระไปยงัผูต้อ้งเสยีภาษอีากร ในกรณีนี้หา้มมใิหอุ้ทธรณ์การประเมนิ 

มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผู้ต้องเสยีภาษีต้องรบัผิดเสยีเบี้ยปรบัหนึ่งเท่าของ

จาํนวนเงนิภาษทีีต่อ้งชาํระอกี 

มาตรา 23 ผูใ้ดไม่ยื่นรายการ ใหอํ้าเภอหรอืเจา้พนักงานประเมนิแลว้แต่กรณี มอํีานาจออกหมายเรยีกตวัผูน้ัน้มา

ไต่สวน และออกหมายเรยีกพยานกบัสัง่ให ้ผูท้ีไ่ม่ยื่นรายการ หรอืพยานนัน้นําบญัช ีหรอืพยานหลกัฐานอนัควรแก่เรื่องมา

แสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนันับแต่วนัสง่หมาย 

มาตรา 24 เมื่อได้จดัการตามมาตรา 23 และทราบขอ้ความแล้ว อําเภอหรอืเจ้าพนักงานประเมนิแล้วแต่กรณี  

มอํีานาจประเมนิเงนิภาษีอากร และแจง้จํานวนภาษีอากรที่ต้องชําระไปยงัผู้ต้องเสยีภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การ

ประเมนิกไ็ด ้

มาตรา 25 ถา้ผูไ้ดร้บัหมายหรอืคาํสัง่ของอําเภอ หรอืเจา้พนกังานประเมนิ แลว้แต่กรณี ไม่ปฏบิตัติามหมายหรอื

คําสัง่ของอําเภอหรอืเจ้าพนักงานประเมนิ ตามมาตรา 23 หรอืไม่ยอมตอบคําถามเมื่อซกัถามโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

อําเภอหรอืเจ้าพนักงานประเมนิ มอํีานาจประเมนิเงนิภาษีอากรตามที่รู้เหน็ว่าถูกต้อง และแจ้งจํานวนภาษีอากรไปยงั 

ผูต้อ้งเสยีภาษอีากร ในกรณีนี้หา้มมใิหอุ้ทธรณ์การประเมนิ 
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มาตรา 26 เว้นแต่จะบญัญตัิไวเ้ป็นอย่างอื่นในลกัษณะนี้ ในการประเมนิ ตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 25 ผู้ต้อง

เสยีภาษตีอ้งรบัผดิเสยีเบีย้ปรบัอกีสองเท่าของจาํนวนเงนิภาษทีีต่อ้งชาํระ 

มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสยีหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บญัญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะนี้

เกีย่วกบัภาษอีากรประเมนิ ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืน หรอืเศษของเดอืนของเงนิภาษีทีต่อ้งเสยี หรอืนําสง่โดย

ไม่รวมเบีย้ปรบั 

ในกรณีอธบิดอีนุมตัใิหข้ยายกําหนดเวลาชําระหรอืนําส่งภาษี และไดม้กีารชําระหรอืนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา 

ทีข่ยายใหน้ัน้ เงนิเพิม่ตามวรรคหนึ่งใหล้ดลงเหลอืรอ้ยละ 0.75 ต่อเดอืนหรอืเศษของเดอืน 

การคํานวณเงนิเพิม่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริม่นับเมื่อพ้นกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําส่งภาษี

จนถึงวนัชําระหรอืนําส่งภาษี แต่เงนิเพิม่ที่คํานวณได้มใิห้เกนิจํานวนภาษีที่ต้องเสยีหรอืนําส่ง ไม่ว่าภาษีที่ต้องเสยีหรอื

นําสง่นัน้จะเกดิจากการประเมนิหรอืคาํสัง่ของเจา้พนกังานหรอืคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ หรอืคาํพพิากษาของศาล 

 

 




