คูมือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ

ข้อตกลงในการใช้ค่มู ือการลงทุน
ข้อมูลทีป่ รากฏในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็ นข้อมูลเบื้องต้น
แก่ผูล้ งทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ทิ วไปทางภาษี
ั่
เท่านัน้ คู่มอื การลงทุนฉบับนี้ ไม่ถอื ว่าเป็ นการให้คําแนะนําหรือปรึกษา
ทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและสถานะทางภาษีอากรของผู้ลงทุนแต่ละราย
อาจจะแตกต่างกันไป รวมทัง้ ข้อวินิจฉัย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีอ่ า้ งอิงอยู่ในคู่มอื ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม
ให้เปลีย่ นแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยขอคําปรึกษาแนะนํ า
จากศู น ย์บ ริการข้อมูล สรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับ ที่ป รึกษาด้า นภาษีโ ดยตรง(ถ้า มี) ก่ อ นการลงทุ น
โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน สมาคมบริษทั จัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ไม่รบั ผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทีผ่ ลู้ งทุนกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลทีป่ รากฏในคู่มอื ฉบับนี้

บทนํา
คู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ได้จดั ทําขึน้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่ วยลงทุน หรือตาม
ประกาศอื่นทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทีก่ ําหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มคี ู่มอื การลงทุน
สําหรับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษี โดยคู่มอื การลงทุนนี้
เป็ นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ผลู้ งทุนได้
ตัดสินใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เป็ นการลงทุนระยะยาว
มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี ผู้ลงทุนต้องมีเป้ าหมายที่จะลงทุน อย่างต่ อเนื่ องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพ้นจาก
การทํางาน หรือไม่สามารถทํางานได้อกี
จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มอื การลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กนั ไปพร้อมกับการศึกษา
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละกองทุน แล้วจึงตัดสินใจตามที่
ผูล้ งทุนเห็นสมควร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงิน ได้จ ากการขายหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(55) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้พงึ ประเมิน
ประเภทค่าแห่งลิขสิทธิที์ ม่ ไิ ด้รบั โอนมาโดยทางมรดก เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีจํานวนไม่เกิน
300,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั ้
กรณีทผ่ี มู้ เี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือได้
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการด้วย เงินได้ท่ี
ได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ต้องไม่เกิน 300,000 บาท
เงินได้ท่ีได้ร บั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง และการถือหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
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ในกรณี ท่ีผู้มีเ งิน ได้ไม่ ป ฏิบ ัติต ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กํา หนดใน วรรคสามให้ผู้มีเ งิน ได้
หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสียภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย
(56) เงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่ าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รบั จากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุว์ ชิ าติกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษ ฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงิน ได้เ ท่ า ที่ได้จ่ายเป็ น ค่า ซื้อหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ย งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาทสําหรับปี ภาษีนนั ้
โดยผู้มเี งินได้ต้องถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรกและไถ่ถอนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เมื่อผูม้ เี งินได้มอี ายุไม่ต่าํ กว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกําหนด
ในกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือ
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการด้วยเงินได้ทไ่ี ด้รบั
ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมทีจ่ ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการต้อง
ไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรกหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ก่อนทีผ่ มู้ เี งินได้มอี ายุครบห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ให้ผมู้ เี งินได้นนั ้ หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้
สําหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(65) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณีท่ผี ู้มเี งินได้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกําหนด”
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ข้อ 3 ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษ ฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(35) เงินได้เท่าทีล่ ูกจ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่เกินสี่แสนเก้าหมื่นบาท สําหรับปี
ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(43) เงินได้เท่าทีส่ มาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้
สําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(54) เงินได้เท่าที่ผู้อํานวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน จ่ายเป็ น
เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี ภาษีนัน้
ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
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ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงิน ได้เ ท่ า ที่จ่ า ยเป็ น ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ในอัต ราไม่ เกิน ร้อยละสิบห้าของเงิน ได้พ ึงประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่ เกิน ห้าแสนบาท
สําหรับปี ภาษีนนั ้ โดยผูม้ เี งินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกและ
ไถ่ถอนหน่ วยลงทุนนัน้ เมื่อผู้มีเ งินได้มีอายุ ไม่ ต่ํา กว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้พงึ ประเมินที่ได้รบั ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกําหนด
ในกรณีทผ่ี ู้มเี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ย งชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมทีจ่ ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือไถ่ถอนหน่ วยลงทุน
ก่อนทีผ่ มู้ เี งินได้มอี ายุครบห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ให้ผมู้ เี งินได้นนั ้ หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้
สําหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(61) เงินได้เท่าที่ผู้มเี งินได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวติ ของผู้มีเงินได้ตาม
จํานวนทีจ่ ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องมีกําหนดเวลา
ตัง้ แต่สบิ ปี ขน้ึ ไป และการประกันชีวติ นัน้ ได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ บั ประกันภัยทีป่ ระกอบกิจการประกันชีวติ ในราชอาณาจักร
ทัง้ นี้ สําหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารทีอ่ ธิบดี กําหนด”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(66) เงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ท่ไี ด้มกี ารจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมิน เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี ภาษีนัน้ และเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ น
เงินได้ของผู้มเี งินได้ซ่งึ เป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิตบิ ุคคล และกองมรดก
ทีย่ งั ไม่ได้แบ่ง ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
6

เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ ง และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกําหนด
ในกรณีทผ่ี ู้มเี งินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคสอง ให้ผู้มเี งินได้นัน้
หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้อ 7 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นข้อ (78) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะทีเ่ ป็ นห้างหุน้ ส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท สําหรับปี ภาษีนัน้ ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้
พึงประเมินที่ได้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกําหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ เี งินได้มกี ารซื้อหน่ วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมิน และ
ในกรณีทผ่ี ู้มเี งินได้ดงั กล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงินได้กบั เงินสะสมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสนบาท
ทัง้ นี้ เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกําหนด และให้นําความในวรรคสาม
มาใช้บงั คับด้วย”
ข้อ 2 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ของ (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผู้มเี งินได้มีการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของเงินได้พงึ ประเมิน ทัง้ นี้ เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นและการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกําหนด และให้นําความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุชาติ ธาดาดํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เป็ นเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญที่จ่ายตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป ให้เงินได้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนํ ามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้นอีก
ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทัง้ นี้ เมื่อรวมคํานวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สําหรับกรณีท่ีผู้มีเงินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แล้วแต่
กรณีหรือเงินค่ าซื้อหน่ ว ยลงทุ นในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
ตาม (55) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปี ภาษีเดียวกัน
การได้รบั ยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกําหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงิน ได้จ ากการขายหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
สําหรับหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื มาก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินได้พงึ ประเมิน เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกินห้าแสนบาท สําหรับปี ภาษีนัน้
โดยผูม้ เี งินได้ต้องถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เมื่อผู้มเี งินได้มอี ายุไม่ต่ํากว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้พงึ ประเมินที่ได้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด”
ข้อ 3 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ น (102) และ (103) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(102) เงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินได้พงึ ประเมิน เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกินสองแสนบาท สําหรับปี ภาษีนัน้
โดยผูม้ เี งินได้ต้องถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไม่น้อยกว่าสิบปี นับตัง้ แต่วนั ทีซ่ ้อื หน่ วยลงทุน แต่ไม่รวมถึง
กรณีทุพพลภาพ หรือตาย ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2567 และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
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เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้
สําหรับกรณีทผ่ี ูม้ เี งินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพตาม (35)
หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตาม (43)
หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) หรือเบีย้ ประกันภัย สําหรับ
การประกันชีวติ แบบบํานาญตาม (61) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออม
แห่งชาติตาม (90) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณีทผ่ี ู้มเี งินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้มเี งินได้นัน้
หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย
(103) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทเ่ี งิน หรือผลประโยชน์ดงั กล่าว คํานวณมาจากเงินได้
พึงประเมินทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม (102) และผูม้ เี งินได้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี นับตัง้ แต่วนั ทีซ่ ้อื หน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”
ข้อ 4 บทบัญญัติใ น (55) ของข้อ 2 แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปสําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีซ่ ้อื ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีร่ ฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาว
ผ่านกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างวินัยการออม และการวางแผนทางการเงิน
เพื่อให้มรี ายได้ทเ่ี พียงพอในการดํารงชีวติ หลังเกษียณอายุ สมควรกําหนดให้เงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจาก
การขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว เงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
และเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม เป็ นเงินได้พงึ
ประเมินที่ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สทิ ธิประโยชน์ ทางภาษี
สําหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ของเงิ นได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงินได้ สําหรับเงิ นได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงิน ได้เ ท่ า ที่ได้จ่ ายเป็ นค่ า ซื้อหน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 2 เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไข ดังนี้
(1) ผูม้ เี งินได้ต้องซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้ และต้องไม่ระงับ
การซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง
ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละปี หรือมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อ
หน่ วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผูม้ เี งินได้นัน้ มีอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ สําหรับการซื้อ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณีผมู้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เพราะ
เหตุทุพพลภาพ หรือตาย
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(3) ผูม้ เี งินได้ต้องไม่ได้รบั เงินปั นผล หรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน
และต้องได้รบั คืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน้
(4) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่กูย้ มื เงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ทีผ่ มู้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนไว้
ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ท่จี ่ายเป็ น
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพในแต่ละกองทุน ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อ 2
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละปี หรือมีจาํ นวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
ข้อ 4 กรณีผู้มเี งินได้ได้ซ้ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 2 หรือข้อ 3 ในปี ใด เมื่อผู้มเี งินได้ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมตามข้อ 9 แล้ว และ
ได้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ยงั คงเหลืออยู่เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ย งชีพ ต่ อไป โดยได้ปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นั บตัง้ แต่ ปี ท่ีได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
บุคคลธรรมดาเพิม่ เติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ให้นับระยะเวลาทีไ่ ด้ถอื หน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพก่อนปี ทไ่ี ด้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมรวมเข้าด้วย
ข้อ 5 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ถอื หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรก และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 55 ปี บริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผูม้ เี งินได้จะไม่ซ้อื หน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่ วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปี ใดปี หนึ่ง และจะซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง
ข้อ 6 กรณีผมู้ เี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพหนึ่งทัง้ หมดหรือบางส่วนไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม
ผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่นภายใน 5 วันทําการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีก่ องทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพทีโ่ อนได้รบั คําสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีไ่ ด้รบั คําสัง่
โอนจากผูม้ เี งินได้ จะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รบั โอนเก็บไว้เป็ น
หลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทจ่ี ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ยกเว้น
เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั ้
กรณีผมู้ เี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมาย
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ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ย งชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ เี งินได้มกี ารซื้อหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทัง้ นี้
จะต้องมีจํานวนไม่เกิน 700,000 บาท สําหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ จะเริม่ ซื้อหรือซื้อเพิม่ เติมในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผมู้ เี งินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับ
เงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท (แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173)
ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป)
ข้อ 8 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ข้อ 9 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 แล้ว
และต่อมาได้ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผูม้ เี งินได้หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7
และต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับปี ภาษีทไ่ี ด้นําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีนนั ้ ๆ จนถึงวันทีไ่ ด้ย่นื แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปี ภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฎฐ
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมตั ขิ ยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ โดยให้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมสําหรับปี ภาษีท่ี
ได้นําเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พงึ ประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้
ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จากปี ท่ไี ม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 โดยไม่ต้องเสียเงินเพิม่ ตาม
มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 10 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู้ เี งินได้นําเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคํานวณหักจากเงิน
ได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 173 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงินได้สาํ หรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
ทัง้ นี้ จะต้องมีจํานวนไม่เกิน 700,000 บาท สําหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ จะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิม่ เติม
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นดังกล่าว
เมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 194)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการ เพื่อการยกเว้นภาษี เงินได้
สําหรับเงิ นได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ
ของผู้มีเงิ นได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษี
เงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัยสําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญของผูม้ เี งินได้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัยสําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจ่ายเบีย้ ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบบํานาญทีม่ กี ําหนดเวลาตัง้ แต่สบิ ปี ขน้ึ ไป
(2) เป็ นการประกันชีวติ ทีไ่ ด้เอาประกันไว้กบั ผูร้ บั ประกันภัยทีป่ ระกอบกิจการประกันชีวติ ในราชอาณาจักร
(3) มีการกําหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงินบํานาญเป็ นรายงวดอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจํานวนผลประโยชน์
เงิน บํ านาญดังกล่ าวจะจ่ ายเท่ ากันทุ กงวดหรือจ่ ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยการจ่ าย
ผลประโยชน์เงินบํานาญจะจ่ายตามการทรงชีพทีอ่ าจมีการรับรองจํานวนงวดในการจ่ายทีแ่ น่นอน
(4) มีการกํ า หนดช่วงอายุข องการจ่ายผลประโยชน์ เ งินบํา นาญเมื่อผู้มีเ งินได้มีอายุต ัง้ แต่ 55 ปี ข้นึ ไป
ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านัน้ และผูม้ เี งินได้ตอ้ งจ่ายเบีย้ ประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รบั ผลประโยชน์เงินบํานาญ
ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญ
ของผูม้ เี งินได้ กรณีผมู้ เี งินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญเพียงอย่างเดียว หรือได้จ่ายเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ทจ่ี ่ายไปเป็ นเบี้ยประกันภัย
สําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ หรือการประกันชีวิตแบบบํานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ตามจํานวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงินได้เพิม่ ขึน้ อีกตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญ
ของผูม้ เี งินได้เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้ นี้ สําหรับเบีย้ ประกันทีจ่ ่าย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
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กรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินทีไ่ ด้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวมคํานวณกับ
เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(2) กรณี ส ามีห รือ ภริย ามีเ งิน ได้ ฝ่ ายเดีย วได้ จ่ า ยเบี้ย ประกัน ภัย ในปี ภ าษี สํ า หรับ การประกัน ชีวิต
แบบบํานาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญของสามี
หรือภริยาซึง่ เป็ นฝ่ ายผูม้ เี งินได้เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นฝ่ ายผูม้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินทีไ่ ด้จ่ายดังกล่าว
เมื่อรวมคํานวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณี ส ามีห รือภริย าของผู้มีเ งิน ได้ ได้จ่ า ยเบี้ย ประกัน ภัย สํา หรับ การประกัน ชีวิต แบบบํ า นาญ
เพียงอย่างเดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี และความ
เป็ นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปี ภาษี ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็ นฝ่ ายผู้มีเ งิน ได้มสี ิทธิหกั ลดหย่ อนสํา หรับเบี้ยประกัน ชีวิต
แบบบํานาญ หรือเบี้ยประกันชีวติ แบบบํานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ ายที่ไม่มเี งินได้ตามจํานวน
ทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็ นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปี ภาษีท่ไี ด้รบั ยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ ายต่า งได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นผูม้ ี
เงินได้เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นผูม้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินทีไ่ ด้จ่ายดังกล่าว
เมื่อรวมคํานวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(ข) ถ้าความเป็ นสามีภริยาได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษีทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษี และภริยาไม่ใช้สทิ ธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับ
เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญ เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
17

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นผูม้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินทีไ่ ด้จ่ายดังกล่าว
เมื่อรวมคํานวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(ค) ถ้าความเป็ นสามีภริยาได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษีท่ไี ด้รบั ยกเว้นภาษี และภริยาใช้สทิ ธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญ เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นผูม้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินทีไ่ ด้จ่ายดังกล่าว
เมื่อรวมคํานวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พงึ ประเมินของแต่ละคนหลังจาก
หักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 3 การได้รบั ยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผูม้ เี งินได้ต้องมีหลักฐานจากผูร้ บั ประกันภัยซึ่งได้รบั รองว่า เป็ นการ
จ่ายเบีย้ ประกันภัยสําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 4 กรณีผู้มเี งินได้ ได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของข้อ 1 ผู้มเี งินได้หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 และต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับปี ภาษีท่ไี ด้นําเงินค่าเบี้ย
ประกันชีวติ ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีนัน้ ๆ
จนถึงวันที่ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมเพื่อเสียภาษีเ งินได้เพิม่ เติมของปี ภาษีดงั กล่ า ว
พร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 5 การได้รบั ยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มเี งินได้นําเงินได้ท่ีได้รบั ยกเว้นภาษีไปคํานวณหักจากเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 259 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษี เงินได้สาํ หรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงิน ได้เ ท่ า ที่ได้จ่ ายเป็ นค่ า ซื้อหน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเ งิน ได้
(ฉบับที่ 171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
เงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
เงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจาํ นวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

19

“ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5
ให้ย กเว้น เท่ า ที่ไ ด้จ่ า ยเป็ น ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึ่ง ต้องเสียภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้ เฉพาะ
ส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั ้ ”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 401)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงินได้สาํ หรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนและการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัย อํ า นาจตามความในข้อ 2 (55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 245 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข้อ 2 เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไข ดังนี้
(1) ผูม้ เี งินได้ต้องซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้ และต้องไม่ระงับ
การซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
(2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อ
หน่ วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มเี งินได้นัน้ มีอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปี บริบูรณ์ เว้นแต่ผู้มเี งินได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือตาย
(3) ผู้มเี งินได้ต้องไม่ได้รบั เงินปั นผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน
และต้องได้รบั คืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน้
(4) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่กยู้ มื เงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีผ่ มู้ เี งินได้ ได้ซ้อื หน่วยลงทุนไว้
การซื้อหน่ วยลงทุนตาม (1) และการถือหน่ วยลงทุนตาม (2) ให้รวมถึงการซื้อหน่ วยลงทุนและการถือ
หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ทีผ่ มู้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนหรือถือหน่วยลงทุนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ด้วย
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ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพ เกิน กว่าหนึ่ งกองทุนเงินได้ท่จี ่า ยเป็ น
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อ 2
ข้อ 4 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ถอื หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรก และมีอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปี บริบูรณ์ หรือทุพพลภาพ ผูม้ เี งินได้จะไม่ซ้อื หน่ วยลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปี ใดปี หนึ่ง และจะซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเท่าใดก็ได้โดยให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อ 2 (1)
ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้ทจ่ี ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นเท่าที่
ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท
สําหรับปี ภาษีนนั ้
กรณีผมู้ เี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ย งชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ข้อ 6 กรณีผมู้ เี งินได้ได้มาซึ่งหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากการโอนหรือเกี่ยวเนื่องกับการโอน
มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือได้มาโดยวิธกี ารอื่นซึ่งมิใช่การซื้อหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามข้อ 2 หรือข้อ 3 การได้มาซึง่ หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามข้อ 5
ข้อ 7 กรณีผู้มเี งินได้ท่ไี ด้ซ้ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
ข้อ 5 แล้ว ต่อมาปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 หรือข้อ 3 ผูม้ เี งินได้หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 5
และต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับปี ภาษีทไ่ี ด้นําจํานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มา
แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีนนั ้ ๆ จนถึงวันทีไ่ ด้ย่นื แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปี ภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา
27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามมาตรา 3
อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุ มตั ิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติม
ให้แก่ผมู้ เี งินได้ทย่ี ่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จากปี ทไ่ี ม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ โดยไม่ตอ้ งเสียเงินเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ผู้มเี งินได้ท่ไี ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
และถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีย่ งั คงเหลืออยู่ เมื่อผูม้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
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เลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 หรือข้อ 3 นับตัง้ แต่ปีท่ไี ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิม่ เติมนัน้ การนับระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพก่อนปี ทไ่ี ด้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมรวมเข้าด้วย
ข้อ 8 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ เี งินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีแ่ สดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ข้อ 9 กรณีผู้มเี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพอื่น ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลาย
กองทุนรวม ผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่นภายใน 5 วันทําการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันทีก่ องทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีโ่ อนได้รบั คําสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รบั
คําสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้จดั ทําหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแนบพร้อมหนังสือรับรอง
การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รบั โอนเก็บไว้เป็ น
หลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 10 หนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ 8 และหนังสือรับรองการโอน
หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ตามข้อ 9 ต้ อ งจัด ทํ า เป็ น ภาษาไทยหรือ ภาษาอัง กฤษ แต่ ถ้ า ทํ า เป็ น
ภาษาต่างประเทศอื่นต้องมีคาํ แปลภาษาไทยกํากับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอ้ ความอย่างน้อย
ตามแบบทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
การลงชื่อของผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือ
รับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง จะใช้วธิ ปี ระทับลายมือชื่อผู้มี
หน้าทีอ่ อกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายาง หรือจะพิมพ์ลายมือชื่อผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้มกี ารเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
ข้อ 11 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผูม้ เี งินได้นําเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคํานวณหักจาก
เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิถงึ มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้(ฉบับที่ 414)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้สาํ หรับเงิ นได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนและการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
___________________________________
อาศัย อํ า นาจตามความในข้อ 2 (55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 357(พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงิน
ได้สําหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 401) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามประกาศนี้ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการซื้อหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป ผูม้ เี งินได้ตอ้ งแจ้งความประสงค์
ทีจ่ ะใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีต่ นได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
(2) กรณีการซื้อหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ผูม้ เี งินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพดังกล่าว”
ข้อ 2 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นข้อ 8/1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 401) เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนและ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
“ข้อ 8/1 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั แจ้งความประสงค์ตามข้อ 8 (1) ต้องส่งข้อมูลของผูม้ เี งินได้
ต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัดทําขึ้นเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและนํ าส่งตามวิธกี ารที่
กําหนดบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
การแจ้งและการส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งภายในวันที่ 15 มกราคมของปี ถดั ไป เว้นแต่อธิบดีจะกําหนดเป็ น
อย่างอื่น
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กรณีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมได้แจ้งและส่งข้อมูลตามวรรคสองแล้ว แต่มคี วามประสงค์จะขอแก้ไข
ยกเลิก หรือเพิม่ เติมข้อมูลดังกล่าวนัน้ ให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมดังกล่าวแจ้งและส่งข้อมูลผ่านระบบรับข้อมูล
ค่าซื้อหน่วยลงทุนเกินกําหนดเวลาบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 401)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีไ่ ด้รบั คําสังโอน
่
จากผู้มเี งินได้จดั ทําหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รบั โอนเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการโอนหน่ วยลงทุนที่ซ้อื ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
เป็ นต้นไป และผูม้ เี งินได้ได้แจ้งความประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 8 (1) แล้ว กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ทีไ่ ด้รบั คําสังโอน
่
ไม่ตอ้ งแนบและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีร่ บั โอน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 401)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามข้อ 8 (2) และหนังสือรับรองการโอนหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ 9 ต้องจัดทําเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถา้ ทําเป็ นภาษาต่างประเทศอื่น
ต้องมีคําแปลภาษาไทยกํากับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอ้ ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่ นบท้าย
ประกาศนี้”
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินประจําปี พ.ศ. 2565 ทีจ่ ะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2566 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สมศักดิ ์ อนันทวัฒน์
(นายสมศักดิ ์ อนันทวัฒน์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงิ นได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุน
คืนให้กองทุน
ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 91)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข สําหรับกรณี ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ได้รบั เงิ นหรือผลประโยชน์ ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข สําหรับกรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รบั เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ
หรือตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงิน หรือ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รบั จากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขดังนี้
(1) กรณีเหตุสงู อายุ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 55 ปี บริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
การนับระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้นับเฉพาะปี
ที่ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ได้ซ้ือหน่ ว ยลงทุ น และได้ร บั สิทธิย กเว้น ภาษีเ งิน ได้ต ามข้อ 2(55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126
(พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228
(พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(2) กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณีทแ่ี พทย์ทท่ี างราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึง่ ก่อให้เกิดเงินได้ทจ่ี ะนํามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ได้อกี ต่อไป
(3) กรณีตาย ต้องเป็ นกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพว่า ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ไถ่ถอน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แล้วแต่กรณีมาแสดงด้วย
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ข้อ 2 เงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่จะได้รบั ยกเว้นตามข้อ 1 จะต้องคํานวณจากเงินได้พงึ ประเมินที่ได้จ่ายเป็ น
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
(พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228
(พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพือ่ การเว้นภาษี เงิ นได้ สําหรับเงิ นได้
หรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่จี ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ดังนี้
(1) ผูม้ เี งินได้ต้องซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้ และต้องไม่ระงับ
การซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละปี หรือมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อ
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
การนับระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งให้นับเฉพาะปี
ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ซ้อื หน่ วยลงทุนเฉพาะที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณี
ผูม้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือตาย
(3) ผู้มเี งินได้ต้องไม่ได้รบั เงินปั นผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน
และต้องได้รบั คืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เมือ่ มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านัน้
(4) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่กยู้ มื เงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีผ่ มู้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนไว้
ข้อ 2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพ เกิน กว่าหนึ่ งกองทุนเงินได้ท่จี ่า ยเป็ น
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อ 1
ข้อ 3 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1
หรือข้อ 2 ในปี ใด เมื่อผูม้ เี งินได้ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมสําหรับปี ภาษีทไ่ี ด้นําเงินค่าซื้อ
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หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พงึ ประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถอื หน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีย่ งั คงเหลืออยู่ เมื่อผูม้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพต่อไป
โดยได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นับตัง้ แต่ปีทไ่ี ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมการ
นับระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพก่อนปี ทไ่ี ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมรวมเข้าด้วย
ข้อ 4 กรณีผมู้ เี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพหนึ่งทัง้ หมดหรือบางส่วนไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม ผูม้ เี งินได้จะต้อง
โอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่นภายใน 5 วันทําการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีก่ องทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ทีโ่ อนได้รบั คําสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีไ่ ด้รบั คําสัง่
โอนจากผู้มเี งินได้จะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รบั โอนเก็บไว้เป็ น
หลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนตามข้อ 1 ข้อ 2
ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงั กล่าวทีค่ าํ นวณมาจากเงินได้พงึ ประเมินทีซ่ ้อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี
กรณีการขายหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ทีไ่ ด้ซ้อื มาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ เี งินได้เริม่ ซื้อหน่ วยลงทุนหรือ
ซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ เติม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนทีซ่ ้อื มาในปี ภาษี 2551 ทีค่ าํ นวณมาจากเงินได้พงึ ประเมิน
ทีซ่ ้อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี ภาษี 2551 (แก้ไขเพิม่ เติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป)
ข้อ 6 การได้รบั ยกเว้นภาษีเ งิน ได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพ
ทีแ่ สดงจํานวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ข้อ 7 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู้ เี งินได้มสี ทิ ธินําเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคํานวณหัก
จากเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 174 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้ สําหรับเงิ นหรือ
ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัย อํ า นาจตามความในข้อ 2(65) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว่ า ด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“กรณีการขายหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ทีไ่ ด้ซ้อื มาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ เี งินได้เริม่ ซื้อหน่ วยลงทุนหรือ
ซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ เติม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนทีซ่ ้อื มาในปี ภาษี 2551 ทีค่ าํ นวณมาจากเงินได้พงึ ประเมิน
ทีซ่ ้อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี ภาษี 2551”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 258 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้ สําหรับเงิน
หรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัย อํ า นาจตามความในข้อ 2 (65) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
3 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
3 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจาํ นวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 1
ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงั กล่าวทีค่ ํานวณมาจากเงินได้พงึ ประเมินทีซ่ ้อื หน่ วยลงทุน
ดังกล่าวได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินที่ได้รบั ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ และจะต้องมีจํานวนไม่เ กิน
500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี”

33

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 402)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้ สําหรับเงิน
หรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
อาศัย อํ า นาจตามความในข้อ 2 (65) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่ าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ย กเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบ ดีกรมสรรพากรเกี่ย วกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ
ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขาย
หน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 2 กรณี ผู้มีเ งิน ได้ได้ซ้ือหน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกิน กว่าหนึ่ งกองทุ น เงิน หรือ
ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รบั
ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อ 1”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขาย
หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 3 กรณีผมู้ เี งินได้ทไ่ี ด้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 1 หรือข้อ 2 ในปี ใด เมื่อผู้มเี งินได้ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมสําหรับปี ภาษีท่ีได้นํา
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จํานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พงึ ประเมินในการคํานวณภาษีเงินได้
ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จากปี ทไ่ี ม่ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์นนั ้ และได้ถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทีย่ งั คงเหลืออยู่ หากผูม้ เี งินได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพต่อไป โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และ
ข้อ 2 นับตัง้ แต่ปีท่ีได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติม ให้ผู้มีเงินได้มสี ทิ ธินับระยะเวลาการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพก่อนปี ทไ่ี ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมรวมเข้าด้วย”
ข้อ 4 ให้เ พิ่ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของข้อ 5 ของประกาศอธิบ ดีก รมสรรพากร เกี่ย วกับ ภาษีเ งิน ได้
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ
ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
“กรณีการขายหน่ วยลงทุนที่ผู้มเี งินได้ได้ซ้อื หน่ วยลงทุนนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีค่ าํ นวณมาจากเงินได้พงึ ประเมินทีซ่ ้อื หน่วยลงทุนดังกล่าวในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขาย
หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงิ นเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สาํ หรับเงิ นได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
__________________________________
ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171 ) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคมพ.ศ. 2551 กําหนดให้ผมู้ เี งินได้ตอ้ งมีหลักฐานจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีแ่ สดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าทีไ่ ด้
จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ กรมสรรพากรจึงกําหนดหลักฐานทีจ่ ะใช้ในการยกเว้นภาษีเงิน
ได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ดังนี้
ข้อ 1 หลักฐานที่ผู้มเี งินได้ท่ซี ้ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ต้องใช้เพื่อการยกเว้นภาษีเ งินได้
สําหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ได้แก่ หนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ซึง่ มีขอ้ ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
ในกรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพกองทุนอื่น ต้องมีหลักฐานแสดงการโอน ได้แก่ หนังสือรับรองการโอนหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึง่ มีขอ้ ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่ นบท้ายประกาศนี้ แนบพร้อมหนังสือรับรองการ
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพด้วย
การลงชื่อของผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือ
รับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะใช้วธิ ปี ระทับ
ลายมือชื่อผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองดังกล่าว ด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือชือ่ ผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้มกี ารเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
ข้อ 2 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามข้อ 1 ต้องจัดทําเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถา้ ทําเป็ นภาษาต่างประเทศอื่นต้องมี
คําแปลภาษาไทยกํากับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงิ นได้พึงประเมิ น
มาตรา 40 เงินได้พงึ ประเมินนัน้ คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผูอ้ ่นื
ออกแทนให้สาํ หรับเงินได้ประเภทต่างๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด
(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
เงินค่าเช่าบ้าน เงินทีค่ ํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บา้ นทีน่ ายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินทีน่ ายจ้างจ่ายชําระหนี้ใดๆ
ซึง่ ลูกจ้างมีหน้าทีต่ อ้ งชําระ และเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาทีไ่ ด้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่ งงานทีท่ ํา หรือจากการรับทํางานให้ ไม่ว่าจะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า
ค่าส่วนลด เงินอุดหนุ นในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่
บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้ าที่ต้องชําระ และเงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาทีไ่ ด้เนื่องจากหน้าทีห่ รือตําแหน่ งงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให้นัน้ ไม่ว่าหน้าที่
หรือตําแหน่งงาน หรืองานทีร่ บั ทําให้นนั ้ จะเป็ นการประจําหรือชั ่วคราว
(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มลี กั ษณะเป็ นเงินรายปี อนั ได้มาจากพินัยกรรม
นิตกิ รรมอย่างอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ทเ่ี ป็ น
(ก) ดอกเบีย้ พันธบัตร ดอกเบีย้ เงินฝาก ดอกเบีย้ หุน้ กู้ ดอกเบีย้ ตั ๋วเงิน ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ไม่ว่าจะมีหลักประกัน
หรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ทีอ่ ยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่
เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั ๋วเงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ท่บี ริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็ นผู้ออกและจําหน่ ายครัง้ แรกในราคาตํ่ากว่าราคา
ไถ่ถอน รวมทัง้ เงินได้ทม่ี ลี กั ษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ทีไ่ ด้จากการให้กู้ยมื หรือ
จากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่กต็ าม
(ข) เงินปั นผล เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือประโยชน์ อ่นื ใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตัง้ ขึน้ สําหรับให้กู้ยมื เงิน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
หรืออุตสาหกรรม เงินปั นผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรทีอ่ ยู่ในบังคับ ต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
เงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนทีเ่ หลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีทบ่ี ุตรชอบด้วยกฎหมายทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
เป็ นผูม้ เี งินได้ และความเป็ นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษี ให้ถอื ว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็ นเงินได้
ของบิดา แต่ถ้าความเป็ นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษี ให้ถอื ว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็ นเงินได้
ของบิดาหรือของมารดาผูใ้ ช้อํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบดิ ามารดาใช้อํานาจปกครองร่วมกัน
ความในวรรคสองให้ใช้บงั คับกับบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะซึง่ เป็ นผูม้ เี งินได้ดว้ ยโดยอนุโลม
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(ค) เงินโบนัสทีจ่ ่ายแก่ผถู้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลเฉพาะส่วนทีจ่ ่ายไม่เกินกว่ากําไรและเงินทีก่ นั ไว้รวมกัน
(จ) เงินเพิม่ ทุนของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึง่ ตัง้ จากกําไรทีไ่ ด้มาหรือเงินทีก่ นั ไว้รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ ท่ไี ด้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน
ซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการโอนการเป็ นหุน้ ส่วน โอนหน่ วยลงทุน หรือโอนหุน้ หุน้ กู้ พันธบัตรหรือตั ๋วเงิน
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทบ่ี ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก รวมทัง้ เงินได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็ นกองทุนรวม ทัง้ นี้ เฉพาะซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าทีล่ งทุน
(ซ) เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อ่นื ใดในลักษณะเดียวกันทีไ่ ด้จากการถือ หรือครอบครองโทเคน
ดิจทิ ลั
(ฌ) ผลประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจทิ ลั ทัง้ นี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้
เกินกว่าทีล่ งทุน
(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นทีไ่ ด้เนื่องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สนิ
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สนิ
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผูข้ ายได้รบั คืนทรัพย์สนิ ทีซ่ ้อื ขายนัน้ โดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรือประโยชน์ท่ี
ได้รบั ไว้แล้ว
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูม้ เี งินได้แสดงเงินได้ต่ําไป ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินได้นัน้ ตามจํานวนเงินที่ทรัพย์สนิ นัน้ สมควรให้เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่า
จํานวนเงินทีป่ ระเมินนี้เป็ นเงินได้พงึ ประเมินของผูม้ เี งินได้ ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทัง้ นี้ให้นําบทบัญญัตวิ ่า
ด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ไว้แล้วแต่วนั ทําสัญญาจนถึงวัน ผิดสัญญาทัง้ สิ้น
เป็ นเงินได้พงึ ประเมินของปี ทม่ี กี ารผิดสัญญานัน้
(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม การบัญชี ประณีต
ศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึง่ จะได้มพี ระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาทีผ่ รู้ บั เหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญนอกจากเครื่องมือ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากทีร่ ะบุไว้ใน
(1) ถึง (7) แล้ว
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เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่นื ออกแทนให้สําหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใดหรือ
ในปี ภาษีใดก็ตาม ให้ถอื เป็ นเงินได้ประเภทและของ ปี ภาษีเดียวกันกับเงินได้ทอ่ี อกแทนให้นนั ้
เบีย้ ปรับและเงิ นเพิ่ ม
มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น กรณีท่เี จ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดง
รายการตามแบบที่ย่นื ไม่ ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรีย กผู้ย่ืน
รายการนัน้ มาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสังให้
่ ผยู้ ่นื รายการหรือพยานนัน้ นําบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอัน
ควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย ทัง้ นี้ การออกหมายเรียกดังกล่าว
จะต้องกระทําภายในเวลาสองปี นับแต่วนั ที่ได้ย่นื รายการไม่ว่าการยื่นรายการนัน้ จะได้กระทําภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด หรือเวลาทีร่ ฐั มนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ ทัง้ นี้ แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏ
หลักฐานหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูย้ ่นื รายการมีเจตนาหลีกเลีย่ งภาษีอากร หรือเป็ นกรณีจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการคืน
ภาษีอากร อธิบดีจะอนุมตั ใิ ห้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปี กไ็ ด้ แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื
รายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกําหนดเวลาตามทีม่ สี ทิ ธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อได้จดั การตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจทีจ่ ะแก้จาํ นวนเงิน
ที่ประเมิน หรือที่ย่นื รายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจํานวนเงินทีต่ ้อง ชําระอีกไปยังผูต้ ้องเสีย
ภาษีอากร ในกรณีน้จี ะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
มาตรา 21 ถ้าผูต้ ้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบตั ติ ามหมาย หรือคําสังของเจ้
่
าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19 หรือ
ไม่ยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามทีร่ เู้ ห็น
ว่าถูกต้อง และแจ้งจํานวนเงินซึง่ ต้องชําระไปยังผูต้ อ้ งเสียภาษีอากร ในกรณีน้หี า้ มมิให้อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของ
จํานวนเงินภาษีทต่ี อ้ งชําระอีก
มาตรา 23 ผูใ้ ดไม่ย่นื รายการ ให้อําเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอํานาจออกหมายเรียกตัวผูน้ นั ้ มา
ไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสังให้
่ ผูท้ ไ่ี ม่ย่นื รายการ หรือพยานนัน้ นําบัญชี หรือพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมา
แสดงได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย
มาตรา 24 เมื่อได้จดั การตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อําเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี
มีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจํานวนภาษีอากรที่ต้องชําระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การ
ประเมินก็ได้
มาตรา 25 ถ้าผูไ้ ด้รบั หมายหรือคําสังของอํ
่
าเภอ หรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบตั ติ ามหมายหรือ
คําสังของอํ
่
าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
อําเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน มีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจํานวนภาษีอากรไปยัง
ผูต้ อ้ งเสียภาษีอากร ในกรณีน้หี า้ มมิให้อุทธรณ์การประเมิน
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มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ต้อง
เสียภาษีตอ้ งรับผิดเสียเบีย้ ปรับอีกสองเท่าของจํานวนเงินภาษีทต่ี อ้ งชําระ
มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนํ าส่งภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บญ
ั ญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้
เกีย่ วกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีทต่ี อ้ งเสีย หรือนําส่งโดย
ไม่รวมเบีย้ ปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุ มตั ใิ ห้ขยายกําหนดเวลาชําระหรือนํ าส่งภาษี และได้มกี ารชําระหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา
ทีข่ ยายให้นนั ้ เงินเพิม่ ตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
การคํานวณเงินเพิม่ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริม่ นับเมื่อพ้นกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนํ าส่งภาษี
จนถึงวันชําระหรือนําส่งภาษี แต่เงินเพิม่ ที่คํานวณได้มใิ ห้เกินจํานวนภาษีท่ตี ้องเสียหรือนํ าส่ง ไม่ว่าภาษีท่ตี ้องเสียหรือ
นําส่งนัน้ จะเกิดจากการประเมินหรือคําสังของเจ้
่
าพนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคําพิพากษาของศาล
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