
1 

 

 

                                                                 

 

 

 
 

 
 

คู่มือการลงทุน 
ในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
 
 
 
 

 

จัดท าโดย 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอก็ซ์สปริง จ ากดั 

วนัที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จ ากดั 



2 

 

 

ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 
 

ขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพฉบบัน้ี ใชเ้พ่ือประโยชน์ในการเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
แก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัทัว่ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบบัน้ีไม่ถือว่าเป็นการให้ค  าแนะน าหรือปรึกษา
ทางดา้นภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อยา่งใด โดยขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและสถานะทางภาษีอากรของผูล้งทนุแตล่ะรายอาจจะ
แตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคบัท่ีอ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับน้ี อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้
เปล่ียนแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพไ์ด ้ผูล้งทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง โดยขอค าปรึกษาแนะน าจาก
ศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากบัท่ีปรึกษาดา้นภาษีโดยตรง(ถา้มี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผูล้งทุนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดๆ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือฉบบัน้ี 
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บทน า 
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพน้ี ได้จัดท าขึ้ นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน  
หรือตามประกาศอื่นท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  ท่ีก าหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มี
คู่มือการลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มือ
การลงทุนน้ีเป็นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้งทุนท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อให้ผู ้
ลงทุนไดต้ดัสินใจลงทุนดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้งว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเป็นการลงทุน
ระยะยาว มีเง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายปี ผูล้งทุนตอ้งมีเป้าหมายท่ีจะลงทุนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงวยัเกษียณอาย ุหรือพน้จาก
การท างาน หรือไม่สามารถท างานไดอ้ีก  
 
 จึงขอใหผู้ล้งทนุศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการลงทุนฉบบัน้ีอยา่งละเอียดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไปพร้อมกบัการศึกษา
หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพแต่ละกองทุน แลว้จึงตดัสินใจตามท่ีผู ้
ลงทุนเห็นสมควร 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซ์สปริง จ ากดั 
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สารบัญ 
กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ลงทุน     หนา้ 
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 
 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544)          1 
 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551)          3 
 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551)          5 
 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551)               8 
  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554)           9 
 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 357 (พ.ศ. 2563)          10 
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 171)       12 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 173)       15 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 194)       16 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 259)       19 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 401)       21 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกบัเงินไดห้รือผลประโยชน์ใดๆท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน 
คืนให้กองทนุ 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 91)       26 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 170)       28 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 174)        30 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 258)       31 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 402)       33 

ประกาศกรมสรรพากร 
ประกาศกรมสรรพากร เร่ือง หลกัฐานการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  
เพือ่การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
ในกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ          35 

ประมวลรัษฎากร 
 ประเภทเงินไดพ้ึงประเมิน ตามมาตรา 40           38 
 เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ตามมาตรา 19 ถึง มาตรา 27        40 
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่วข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
__________________________________ 

  
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
  
                ข้อ 1  ให้ยกเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 192 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                      “(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย”์  
                 ข้อ 2  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (55) และ (56) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                      “(55) เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินไดพ้ึงประเมิน
ประเภทค่าแห่งลิขสิทธ์ิท่ีมิไดรั้บโอนมาโดยทางมรดก เท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 
300,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น  
                            กรณีท่ีผูมี้เงินไดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ
ไดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการดว้ย เงินไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการตอ้ง
ไม่เกิน 300,000 บาท  
                            เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
                            ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสามให้ผูมี้เงินไดห้มด
สิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงและตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได ้ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษตีามวรรคหน่ึงมาแลว้ดว้ย  
                      (56) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าว เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด”  
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                 ข้อ 3  กฎกระทรวงน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ให้ไว ้ณ วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 
  

พเิชษฐ พนัธ์ุวิชาตกิุล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบติัราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
 
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติั
ให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
                    ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                               “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาทส าหรับปีภาษี
นั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าห้าปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายไุม่ต ่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
                               ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการดว้ย เงินไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการตอ้ง
ไม่เกินสามแสนบาท 
                               ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทนุคร้ังแรกหรือไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก่อนท่ีผูมี้เงินไดมี้อายคุรบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผูมี้เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษี
เงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึงมาแลว้ดว้ย ”  
  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  
 
 
                                   “(65) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าห้าปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด”    
                    ข้อ 3  ความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
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ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ให้ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะการจดัเก็บภาษีส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  

 ให้ไว ้ณ วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
  

   ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________    
               อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติั
ให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
                     ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 195 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                                “(35) เงินไดเ้ท่าท่ีลูกจา้งจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพในอตัราไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจา้งเฉพาะส่วนท่ีเกิน หน่ึงหม่ืนบาท แต่ไมเ่กินส่ีแสนเกา้หม่ืนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”  
                     ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 208 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                               “(43) เงินไดเ้ท่าท่ีสมาชิกกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหนจ็
บ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ เฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินห้าแสนบาท ส าหรับปีภาษี
นั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                    ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                “(54) เงินไดเ้ท่าท่ีผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่ายเป็นเงิน
สะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินห้าแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี 
ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                    ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                  “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินไดพ้ึงประเมินเฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินห้าแสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทนุดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าห้าปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกและ
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ไถ่ถอนหน่วยลงทนุนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายไุม่ต ่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด    
                                ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะหต์าม
กฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทนุส ารองเล้ียง
ชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกินห้าแสนบาท    
                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทนุไม่ครบห้าปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก่อนท่ีผูมี้เงินไดมี้อายคุรบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผูมี้เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษี
เงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึงมาแลว้ดว้ย”    
                    ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 240 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                “(61) เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ้่ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตของผูมี้ เงินไดต้าม
จ านวนท่ีจ่ายจริง เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงหม่ืนบาทแต่ไม่เกินเกา้หม่ืนบาท โดยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตตอ้งมีก าหนดเวลาตั้งแต่
สิบปีขึ้นไป และการประกนัชีวิตนั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนัชีวิตในราชอาณาจกัร ทั้งน้ี 
ส าหรับเบ้ียประกนัภยั ท่ีไดจ้่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ี
อธิบดี ก าหนด”    
                    ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                 “(66) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ใน
อตัราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินห้าแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น และเงินไดด้งักล่าวตอ้ง
เป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบคุคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบคุคลท่ีมิใช่นิติบุคคลและกอง
มรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ทั้งน้ี ส าหรับเงินได ้พึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป    
                                 เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด    
                                   
                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้เงินได้
นั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึงมาแลว้
ดว้ย”    
                    ข้อ 7 ให้เพ่ิมความตอ่ไปน้ีเป็นขอ้ ( 78 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                               “(78) เงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ท่ีเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบคุคล ซ่ึงมีเงินไดไ้ม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงิน
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ไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด”    
                         

 ให้ไว ้ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

   สุรพงษ ์สืบวงศลี์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
               

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติั
ให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                           ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 55 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินไดพ้ึงประเมิน 
และในกรณีท่ีผูมี้เงินไดด้งักล่าวไดจ้่ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ย เม่ือรวมเงินไดก้บัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกินเจ็ดแสนบาท 
ทั้งน้ี เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด และให้น าความในวรรค
สามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  
                           ข้อ 2 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 66 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินได้มีการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวนัท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อย
ละสิบห้าของเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้และการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด และให้น าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  
 

ให้ไว ้ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

สุชาติ ธาดาด ารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
 
                        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติั
ให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
                   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
           “หากเบ้ียประกนัภยัท่ีจ่ายตามวรรคหน่ึง เป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีจ่าย
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ให้เงินไดไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้นอีก ใน
อตัราร้อยละสิบห้าของเงินไดพึ้งประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งน้ี เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดส้ าหรับกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ้่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณีหรือเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม (55) แลว้ ตอ้งไม่
เกินห้าแสนบาท ในปีภาษีเดียวกนั  
                       การไดรั้บยกเวน้ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีก าหนด”  

 
ให้ไว ้ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  

 
กรณ์ จาติกวณิช  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
   

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513  และมาตรา 42 (17)  แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509)  ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246  (พ.ศ. 2547)  ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และ ให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อมาก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพ่ือการ
ออม ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126  (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 266  (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(55)  เงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วน   ท่ีไม่เกินห้าแสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี  นับตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก
และไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ต ่ากว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด”  

ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (102) และ (103)  ของขอ้ 2  แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  

“(102) เงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมตามกฎหมายว่าด้วย 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินสองแสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมไม่น้อยกว่า สิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วย
ลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมิน ท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 และให้เป็นไป ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงิน
ได ้ส าหรับกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ้่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม (35) 
หรือเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตาม (43) หรือ
เงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณี หรือเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน
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กองทุนรวม เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม (55) หรือเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการ
ประกนัชีวิตแบบบ านาญตาม (61) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนการออมแห่งชาติ
ตาม (90) แลว้ ตอ้งไม่เกินห้าแสนบาท ในปีภาษีเดียวกนั  

ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ให้ผูมี้เงินไดน้ั้น
หมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงมาแลว้ดว้ย  

(103) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม เพื่อการ
ออมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเงินหรือ ผลประโยชน์ดงักล่าวค านวณมาจาก
เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้าม (102) และผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”   

ขอ้ 4 บทบญัญติัใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126  (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266  (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ให้ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพท่ีซ้ือก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

ขอ้ 5 กฎกระทรวงน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็น
ตน้ไป  

 
ให้ไว ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 อุตตม สาวนายน  
                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน มีการออมระยะ
ยาวผา่นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อสร้างวินยัการออม และการวางแผนทางการเงิน
เพื่อให้มีรายไดท่ี้เพียงพอในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุ สมควรก าหนดให้เงิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เงินไดเ้ท่าท่ีจ่าย เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม 
และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขาย  หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการออม เป็นเงินได้พึง
ประเมินท่ีได้รับยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้ และปรับปรุงหลกัเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 171) 

เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ 
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

 
                   อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงิน
ไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ดงัต่อไปน้ี 
                     ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 90) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  
                     ข้อ 2 เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 
                        (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 คร้ัง และตอ้งไม่ระงบัการ
ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกนั การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ต้องมี
จ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาทต่อปี 
                        (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี นบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเม่ือผูมี้เงินไดน้ั้นมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับการซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป 
                        ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบัในกรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพราะ
เหตุทุพพลภาพหรือตาย 
                        (3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระหว่างการลงทุน 
และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 
                        (4) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูยื้มเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนไว ้
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                   ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุน เงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุน ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ 2  
                        การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาทต่อปี 
                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซ่ึงไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน
ขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ในปีใด เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมตามขอ้ 9 แลว้ และไดถื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู่เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ต่อไป โดยไดป้ฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 2 และข้อ 3 นับตั้งแต่ปีท่ีได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพ่ิมเติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ให้นับระยะเวลาท่ีได้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเขา้ดว้ย 
                   ข้อ 5 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก และมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผูมี้เงินไดจ้ะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซ้ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพปีใดปีหน่ึงและจะซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดก็ได ้โดยให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ 2(1) และขอ้ 3 วรรคสอง 
                   ข้อ 6 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหน่ึงหรือหลายกองทุน
รวมผูมี้เงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน 5 วนัท าการ นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีโอนไดรั้บค าส่ังโอนจากผูมี้เงินได ้
                        การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีไดรั้บค าส่ัง
โอนจากผูมี้เงินได ้จะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีรับโอนเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานพร้อมท่ีจะให้เจา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้
                  ข้อ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ให้ยกเวน้
เท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์น
อตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 
                        กรณีผูมี้เงินไดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  
                        ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมี
จ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าวก็ได ้และในกรณีผูมี้เงินไดจ้่ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ยให้เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าวเม่ือรวมกบัเงินสะสม
แลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท (แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 173) ใชบ้งัคบั 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป ) 
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                   ข้อ 8 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินได้ตอ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ี
แสดงไดว่้ามีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
                   ข้อ 9 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 7 
แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม
ขอ้ 7 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงินไดเ้พื่อยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้ท่ี
อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั้นๆ จนถึงวนัท่ีไดย่ื้นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมเติมของปีภาษีดงักล่าว พร้อมเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 
แห่งประมวลรัษฎากร 
                    ในการเสียภาษีเงินไดต้ามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาศยัอ านาจตามมาตรา 3 อฎัฐ วรรคสอง 
แห่งประมวลรัษฎากร ไดอ้นุมติัขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยให้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมส าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพึ้งประเมินเพ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ไดภ้ายในเดือน
มีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                  ข้อ 10 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ให้ผูมี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหกัจากเงิน
ไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 
                   ข้อ 11 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 
 

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 173 ) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้  
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

  
                       อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 
                        ขอ้ 1 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงิน
ได ้(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้าย
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ         
ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
                       “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือ
เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผูมี้เงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ท่ีได้รับ
ยกเวน้ดงักล่าวเม่ือรวมกบัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท” 
  
                       ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
  
                                                    ประกาศ ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
  

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 194) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นเบีย้ประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ 

ของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
 

อาศยัอ านาจตามความในวรรคสามของขอ้ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของผูมี้เงินได ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการจ่ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
(2) เป็นการประกนัชีวิตท่ีไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนัชีวิตในราชอาณาจกัร 
(3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงจ านวนผลประโยชน์เงิน

บ านาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้ นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยการจ่าย
ผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพท่ีอาจมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายท่ีแน่นอน 

(4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 
ปี หรือกว่านั้น และผูมี้เงินไดต้อ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัครบถว้นแลว้ก่อนไดรั้บผลประโยชน์เงินบ านาญ 

ข้อ 2 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของผูมี้
เงินได ้กรณีผูมี้เงินไดไ้ดจ้่ายเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญเพียงอย่างเดียว หรือไดจ้่ายเบ้ียประกนัภยั
ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่นดว้ย แลว้แต่กรณี ให้ยกเวน้เงินไดท่ี้จ่ายไปเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการ
ประกนัชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่น แลว้แต่กรณี ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 
บาท ตามขอ้ 2(61) วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการ
ยกเวน้รัษฎากร และให้ยกเวน้เงินไดเ้พ่ิมขึ้นอีกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี  

(1) ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของผูมี้
เงินไดเ้พ่ิมขึ้นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งน้ี ส าหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ายตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

กรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือ
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงิน
สะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ้่ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บ
ยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 
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(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝ่้ายเดียว ไดจ้่ายเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ 
ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของสามีหรือภริยาซ่ึง
เป็นฝ่ายผูมี้เงินไดเ้พ่ิมขึ้นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  

กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินไดไ้ดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือจ่ายเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ เงินท่ีไดจ้่ายดงักล่าว เม่ือ
รวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ไดจ้่ายเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญเพียงอยา่งเดียว 
หรือไดจ้่ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืนดว้ย แลว้แต่กรณี และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยู่
ตลอดปีภาษี ให้สามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินได ้มีสิทธิหกัลดหยอ่นส าหรับเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ หรือเบ้ียประกนั
ชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่น แลว้แต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ายท่ีไม่มีเงินไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 

(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้
(ก) ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  ให้ต่างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดเ้พ่ิมขึ้น
อีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือจ่ายเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ้่ายดงักล่าว เม่ือ
รวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

(ข) ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยู่ตลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  และภริยาไม่ใชสิ้ทธิแยกย่ืนรายการและ
เสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได้
เท่าท่ีไดจ้่ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพ่ิมขึ้นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้ง
ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือจ่ายเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ้่ายดงักล่าว เม่ือ
รวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

(ค) ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี และภริยาใชสิ้ทธิแยกย่ืนรายการและเสีย
ภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ี
ไดจ้่ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษ ีส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพ่ิมขึ้นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน 
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
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กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือจ่ายเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ้่ายดงักล่าว เม่ือ
ร วม ค าน วณ กั บ เงิน ได้ ท่ี ไ ด้ รั บ ย ก เว้น ต าม ว รรค ห น่ึ ง  ต้ อ ง ไม่ เกิ น  5 0 0 ,0 0 0  บ าท  ใน ปี ภ าษี เ ดี ย ว กั น 
                    ทั้งน้ี การใช้สิทธิยกเวน้ภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลงัจากหัก
ค่าใชจ้่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

ข้อ 3 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากผูรั้บประกนัภยัซ่ึงไดรั้บรองว่า เป็นการจ่าย
เบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศฉบบัน้ี 

ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินได ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ขอ้ 1 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าเบ้ียประกนั
ชีวิตไปหกัออกจากเงินไดเ้พ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั้นๆ 
จนถึงวนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมเติมของปีภาษีดงักล่าวพร้อมเงิน
เพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

ข้อ 5 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหกัจากเงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัค่าใชจ้่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

ข้อ 6 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
 

สาธิต รังคสิริ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 259 ) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ 
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษี เงินได ้
(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท” 

ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 
171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได(้ฉบบัท่ี 
171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 
ให้ยกเวน้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บซ่ึง ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่
เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น” 
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ขอ้ 4 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 

ประสงค ์พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี ๔๐๑) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ 
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๒ (๕๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)  ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษี
เงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบับท่ี ๑๗๑) เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  ลงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ้ ๒ เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข ดงัน้ี 

(๑) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่าปีละ ๑ คร้ัง และตอ้งไม่ระงบั
การซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปี ติดต่อกนั 

(๒) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วนัซ้ือ
หน่วยลงทุนคร้ังแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเม่ือผูมี้เงินไดน้ั้นมีอายุไม่ต ่ากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ เวน้แต่ผูมี้เงินไดไ้ถ่
ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(๓) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระหว่างการลงทุน 
และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

(๔) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูยื้มเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนไว ้
การซ้ือหน่วยลงทุนตาม (๑) และการถือหน่วยลงทุนตาม (๒) ให้รวมถึงการซ้ือหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุน

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษี เงินได้ (ฉบับท่ี ๑๗๑) เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีผูมี้เงินไดไ้ด้
ซ้ือหน่วยลงทุนหรือถือหน่วยลงทุนไวก่้อนวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดว้ย 

ขอ้ ๓ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุนเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ ๒ 

ขอ้ ๔ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก และมีอายุไม่ต ่ากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ หรือทุพพลภาพ ผูมี้เงินไดจ้ะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซ้ือหน่วย
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ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพปีใดปีหน่ึง และจะซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดก็ไดโ้ดยให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ ๒ (๑) 

ขอ้ ๕ การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ให้ยกเวน้เท่าท่ีได้
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่
เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น 

กรณีผูมี้เงินไดจ้่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนดว้ย  เงินได้ท่ีไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตอ้งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขอ้ ๖ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดม้าซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจากการโอนหรือเก่ียวเน่ืองกบัการโอนมา
จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือไดม้าโดยวิธีการอ่ืนซ่ึงมิใช่การซ้ือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามขอ้ ๒ หรือขอ้ ๓ การไดม้าซ่ึงหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ ๕ 

ขอ้ ๗ กรณีผูมี้เงินไดท่ี้ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ ๕ 
แลว้ ต่อมาปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ ๒ หรือขอ้ ๓ ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ ๕ และ
ตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าจ านวนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเ้พ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวนัท่ีไดย่ื้นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมเติมของปีภาษีดงักล่าว พร้อมเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๗ แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

ในการเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมเติมตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาศยัอ านาจตามมาตรา ๓ อฏัฐ วรรค
สอง แห่งประมวลรัษฎากร ไดอ้นุมติัขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมให้แก่ผูมี้เงินไดท่ี้
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร 

ผูมี้เงินได้ท่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง และถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู ่เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ ๒ หรือขอ้ ๓ นับตั้งแต่ปีท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
เพ่ิมเติมนั้น การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ให้นบัระยะเวลาท่ีไดถื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเขา้ดว้ย 

ขอ้ ๘ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีแสดงไดว่้ามีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ขอ้ ๙ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหน่ึงไปยงักองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพอ่ืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหน่ึงหรือหลาย
กองทุนรวม ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน ๕ วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีโอนไดรั้บค าส่ังโอนจากผูมี้เงินได ้

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ให้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีไดรั้บค าาส่ังโอน
จากผูมี้เงินไดจ้ดัท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพแนบพร้อมหนังสือรับรองการซ้ือ
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หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีรับโอนเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
พร้อมท่ีจะให้เจา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

ขอ้ ๑๐ หนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามขอ้ ๘ และหนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามข้อ ๙ ต้องจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถ้าท าเป็น
ภาษาต่างประเทศอื่นตอ้งมีค าแปลภาษาไทยก ากบัดว้ย ส่วนตวัเลขให้ใชเ้ลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอ้ความอย่างน้อย
ตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 

การลงช่ือของผูมี้หน้าท่ีออกหนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและหนงัสือรับรอง
การโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในหนงัสือรับรองตามวรรคหน่ึงจะใชวิ้ธีประทบัลายมือช่ือผูมี้หน้าท่ี
ออกหนงัสือรับรองดงักล่าวดว้ยตรายางหรือจะพิมพล์ายมือช่ือผูมี้หน้าท่ีออกหนงัสือรับรองโดยเคร่ืองคอมพิว เตอร์ท่ีไดมี้
การเก็บลายมือช่ือไว ้(SCAN) ก็ได ้

ขอ้ ๑๑ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ให้ผูมี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหักจากเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัตามมาตรา ๔๒ ทวิถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

ขอ้ ๑๒ ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ 
(นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเกีย่วกบัเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้กองทุน 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 91) 

เร่ือง    ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ส าหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 

__________________________________ 
                อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข ส าหรับกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ 
หรือตาย ดงัต่อไปน้ี  
ข้อ 1  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ไดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขดงัน้ี  
 (1) กรณีเหตุสูงอายุ ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
       การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ให้นบัเฉพาะปีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ซ้ือหน่วยลงทุน และไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
(2) กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนทุพพลภาพ
จนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อให้เกิดเงินไดท่ี้จะน ามาซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไดอี้กต่อไป  
 (3) กรณีตาย ตอ้งเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  
       ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย แลว้แต่กรณีมาแสดงดว้ย  
ข้อ 2  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 1 จะตอ้งค านวณจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
ข้อ 3  ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรัตน์ ควฒัน์กุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 170) 

เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
            

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงิน
หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และตอ้งไม่ระงบั
การซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกนั  

การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

(2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี นบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก 

การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงให้นับเฉพาะปีท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุนเฉพาะท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1(1) ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบัในกรณีผูมี้เงินได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระหว่างการลงทุน 
และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

(4) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนไว ้
ขอ้ 2 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุนเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ 1  

ขอ้ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซ่ึงไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 
1 หรือขอ้ 2 ในปีใด เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมส าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพึ้งประเมินเพ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ และไดถื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู่ เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพต่อไป 
โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1 และขอ้ 2 นบัตั้งแต่ปีท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมการ
นบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ให้นบัระยะเวลาท่ีไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเขา้ดว้ย 
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ขอ้ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือบางส่วนไป
ยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงหรือหลายกองทุนรวม ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้ง
โอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน 5 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ท่ีโอนไดรั้บค าส่ังโอนจากผูมี้เงินได ้

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีไดรั้บค าส่ังโอนจาก
ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการ โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีรับโอนเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
พร้อมท่ีจะให้เจา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้
  ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 ขอ้ 2 
ขอ้ 3 และขอ้ 4 ให้ยกเวน้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวท่ีค านวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว
ไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และจะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี 

กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงท่ีไดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ร่ิมซ้ือหน่วยลงทุนหรือซ้ือหน่วย
ลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทนุท่ีซ้ือมาในปีภาษี 2551 ท่ีค  านวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 2551 (แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที่ 174) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป) 
               ขอ้ 6 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีแสดง
จ านวนเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
  ขอ้ 7 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ให้ผูมี้เงินไดมี้สิทธิน าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหกัจาก
เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 
  ขอ้ 8 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

 
วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 174 ) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงิน
หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 
170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
                      “กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงท่ีไดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ร่ิมซ้ือหน่วยลงทุนหรือซ้ือ
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทนุท่ีซ้ือมาในปีภาษี 2551 ท่ีค  านวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 2551” 

ขอ้ 2 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
  

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 258 ) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน 

คืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 170) 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 
ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที่ 170) เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 170) เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขาย
หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 
และขอ้ 4 ให้ยกเวน้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวท่ีค านวณมาจาก เงินไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้น
อตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน ท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินได ้และจะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่
ละปีภาษี” 

 
ขอ้ 4 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
ประสงค ์พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 402) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงิน 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๒ (๖๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษี
เงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๑) ของขอ้ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้  (ฉบบัท่ี 
๑๗๐) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี ๒๕๘) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ ลงวนัท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ้ ๒ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้(ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี ๒๕๘) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได ้
ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ ๒ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุน เงินหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ ๑” 

ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้(ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ  ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ ๓ กรณีผูมี้เงินไดท่ี้ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ ๑ 
หรือขอ้ ๒ ในปีใด เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมส าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าจ านวนเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพึ้งประเมินในการค านวณภาษีเงินไดภ้ายในเดือน
มีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์นั้น และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ียงัคง
เหลืออยู่ หากผูมี้เงินไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพต่อไป โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ 
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นบัตั้งแต่ปีท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติม ให้ผูมี้เงินไดมี้สิทธินบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเขา้ดว้ย” 

ขอ้ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของขอ้ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 
๑๗๐) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี ๒๕๘) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ ลงวนัท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“กรณีการขายหน่วยลงทุนท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนนั้นตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป ให้
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีค  านวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวในอตัราไม่
เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดแ้ต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละปีภาษี” 

ขอ้ ๕ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ้ ๖ ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ 
(นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศกรมสรรพากร 

ประกาศกรมสรรพากร 
เร่ือง หลกัฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เพ่ือการยกเว้น 

ภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

            
ตามท่ีไดมี้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 171 ) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธันวาคมพ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผูมี้เงินไดต้้องมีหลกัฐานจาก
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีแสดงไดว่้ามีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่าย
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กรมสรรพากรจึงก าหนดหลกัฐานท่ีจะใช้ในการยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัน้ี 

ขอ้ 1 หลกัฐานท่ีผูมี้เงินได้ท่ีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ต้องใช้เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซ่ึงมีขอ้ความอยา่งนอ้ยตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 

ในกรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
กองทุนหน่ึงไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกองทุนอ่ืน ตอ้งมีหลกัฐานแสดงการโอน ได้แก่ หนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ซ่ึงมีข้อความอย่างน้อยตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศน้ี แนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพดว้ย 

การลงช่ือของผูมี้หน้าท่ีออกหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ
หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในหนงัสือรับรองตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะใชวิ้ธี
ประทบัลายมือช่ือผูมี้หน้าท่ีออกหนงัสือรับรองดงักล่าวดว้ยตรายางหรือจะพิมพล์ายมือช่ือผูมี้หน้าท่ีออกหนงัสือรับรองโดย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดมี้การเก็บลายมือช่ือไว ้(SCAN) ก็ได ้
  ขอ้ 2 หนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามขอ้ 1 ตอ้งจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแต่ถา้ท าเป็นภาษาต่างประเทศอื่นตอ้งมี
ค าแปลภาษาไทยก ากบัดว้ย ส่วนตวัเลขให้ใชเ้ลขไทยหรือเลขอารบิค 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

 
วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           
          ประเภทเงินได้พงึประเมิน 

มาตรา 40 เงินไดพึ้งประเมินนั้น คือเงินไดป้ระเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ้่ายเงินหรือผูอ้ื่นออก
แทนให้ส าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่ว่าในทอดใด 

(1) เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเล้ียง โบนัส เบ้ียหวดั บ าเหน็จ 
บ านาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระ
หน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

(2) เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการ
ไดอ้ยู่บา้นท่ีผูจ้่ายเงินไดใ้ห้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีผูจ้่ายเงินไดจ้่ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หน้าท่ีตอ้งช าระ และเงิน 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหน้าท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้นั้นไม่ว่าหน้าท่ี 
หรือต าแหน่งงาน หรืองานท่ีรับท าให้นั้นจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว 

(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้า
จากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอื่น หรือค าพิพากษาของศาล 

(4) เงินไดท่ี้เป็น 
 (ก) ดอกเบ้ียพนัธบัตร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุ้นกู้ ดอกเบ้ียตั๋วเงิน ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมี

หลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูยื้มท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะ
ส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตรา
สารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผูอ้อกและจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากว่าราคา
ไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ท่ีไดจ้ากการให้กูย้ืม หรือ
จากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม 

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งขึ้นส าหรับให้กูยื้มเงิน เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยก
รรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีอยู่ในบงัคบั ตอ้งถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย ตามกฎหมายว่าดว้ย
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงินไดต้ามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีบุตรชอบดว้ยกฎหมายท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็นผูมี้เงินได ้และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็น
เงินไดข้องบิดา แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงิน
ไดข้องบิดาหรือของมารดาผูใ้ชอ้  านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอ้ านาจปกครองร่วมกนั 

ความในวรรคสองให้ใชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดด้ว้ยโดย
อนุโลม 

(ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนในบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
(ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกว่าก าไรและเงินท่ีกนัไว้

รวมกนั 
(จ) เงินเพ่ิมทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนัไวร้วมกนั 
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(ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับช่วงกนั หรือ
เลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าเงินทุน 

(ช) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุ้นส่วน โอนหน่วยลงทุน หรือโอนหุ้น หุ้นกู ้พนัธบตัร
หรือตัว๋เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก รวมทั้งเงินไดจ้าก
การขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าท่ี
ลงทุน 

(ซ) เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีได้จากการถือหรือ 
ครอบครองโทเคนดิจิทลั 

(ฌ) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทลั ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคา เป็น
เงินไดเ้กินกว่าท่ีลงทุน 

(5) เงินหรือประโยชน์อยา่งอื่นท่ีไดเ้น่ืองจาก 
(ก) การให้เช่าทรัพยสิ์น 
(ข) การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
(ค) การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อนซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้  
 ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือว่า ผูมี้เงินไดแ้สดงเงินไดต้ ่าไป ไม่ถูกตอ้ง

ตามความเป็นจริง เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินเงินไดน้ั้นตามจ านวนเงินท่ีทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดต้ามปกติ 
และให้ถือว่าจ านวนเงินท่ีประเมินน้ีเป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูมี้เงินได ้ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้ทั้งน้ีให้น า
บทบญัญติัว่าดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ท่ีได้รับไวแ้ลว้แต่วนัท าสัญญาจนถึงวนัผิด
สัญญาทั้งส้ิน เป็นเงินไดพึ้งประเมินของปีท่ีมีการผิดสัญญานั้น 

(6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซ่ึงจะไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว ้

(7) เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ 
(8) เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากท่ีระบุ

ไวใ้น (1) ถึง (7) แลว้ 
เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถา้ผูจ้่ายเงินหรือผูอ้ื่นออกแทนให้ส าหรับเงินไดป้ระเภทใด ไม่ว่าทอดใดหรือในปี

ภาษีใดกต็าม ให้ถือเป็นเงินไดป้ระเภทและของ ปีภาษีเดียวกนักบัเงินไดท่ี้ออกแทนให้นั้น 

 
เบีย้ปรับและเงินเพิม่ 

มาตรา 19 เวน้แต่จะมีบทบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอื่น กรณีท่ีเจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือว่า ผูใ้ดแสดงรายการ
ตามแบบที่ยื่นไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจออกหมายเรียกผูย่ื้นรายการนั้นมาไต่
สวน และออกหมายเรียกพยานกบัส่ังให้ผูย่ื้นรายการหรือพยานนั้น น าบญัชีเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนอนัควรแก่เร่ืองมาแสดง
ได ้แต่ตอ้งให้เวลาล่วงหนา้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัส่งหมาย ทั้งน้ี การออกหมายเรียกดงักล่าว จะตอ้งกระท าภายในเวลา
สองปี นบัแต่วนัท่ีไดย่ื้นรายการไม่ว่าการย่ืนรายการนั้น จะไดก้ระท าภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีหรือ
อธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม่ ทั้งน้ี แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั เวน้แต่กรณีปรากฏหลกัฐานหรือมีเหตุอนัควรสงสัย
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ว่าผูย้ื่นรายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือเป็นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมติัให้ขยาย
เวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปีก็ได ้แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วนัท่ีได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อ
ประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายไดไ้ม่เกินก าหนดเวลาตามท่ีมีสิทธิขอคืนภาษีอากร 

มาตรา 20 เม่ือไดจ้ดัการตามมาตรา 19 และทราบขอ้ความแลว้ เจา้พนักงานประเมินมีอ านาจท่ีจะแกจ้ านวนเงินท่ี
ประเมิน หรือท่ียื่นรายการไวเ้ดิมโดยอาศยั พยานหลกัฐานท่ีปรากฏและแจง้จ านวนเงินท่ีตอ้ง ช าระอีกไปยงัผูต้อ้งเสียภาษี
อากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้

 มาตรา 21 ถา้ผูต้อ้งเสียภาษีอากรไม่ปฏิบติัตามหมาย หรือค าส่ังของเจา้พนกังานประเมิน ตามมาตรา 19 หรือไม่ยอม
ตอบค าถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินเงินภาษีอากรตามท่ีรู้เห็นว่าถูกตอ้ง 
และแจง้จ านวนเงินซ่ึงตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน 

 มาตรา 22  ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับหน่ึงเท่าของจ านวน
เงินภาษีท่ีตอ้งช าระอีก 

 มาตรา 23 ผูใ้ดไม่ยื่นรายการ ให้อ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมินแลว้แต่กรณี มีอ านาจออกหมายเรียกตวัผูน้ั้นมาไต่
สวน และออกหมายเรียกพยานกบัส่ังให้ ผูท่ี้ไม่ย่ืนรายการ หรือพยานนั้นน าบญัชี หรือพยานหลกัฐานอนัควรแก่เร่ืองมา
แสดงได ้แต่ตอ้งให้เวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัส่งหมาย 

 มาตรา 24 เม่ือได้จดัการตามมาตรา 23 และทราบขอ้ความแล้ว อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มี
อ านาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจ านวนภาษีอากรท่ีต้องช าระไปยงัผูต้้องเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การ
ประเมินก็ได ้

 มาตรา 25 ถา้ผูไ้ดรั้บหมายหรือค าส่ังของอ าเภอ หรือเจา้พนักงานประเมิน แลว้แต่กรณี ไม่ปฏิบติัตามหมายหรือ
ค าส่ังของอ าเภอหรือเจา้พนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
อ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมิน มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากรตามท่ีรู้เห็นว่าถูกตอ้ง และแจง้จ านวนภาษีอากรไปยงัผูต้อ้ง
เสียภาษีอากร ในกรณีน้ีห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน 

มาตรา 26 เวน้แต่จะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในลกัษณะน้ี ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผูต้อ้งเสียภาษี
ตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับอีกสองเท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ 

มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะน้ีเก่ียวกบั
ภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย หรือน าส่งโดยไม่รวมเบ้ีย
ปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมติัให้ขยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และไดมี้การช าระหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาท่ี
ขยายให้นั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เร่ิมนับเม่ือพน้ก าหนดเวลาการย่ืนรายการหรือน าส่งภาษีจนถึง
วนัช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพ่ิมท่ีค านวณไดมิ้ให้เกินจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่ง ไม่ว่าภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่งนั้น
จะเกิดจากการประเมินหรือค าส่ังของเจา้พนกังานหรือค าวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 
 
 
 


