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บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์ สปริง จากัด

ข้ อตกลงในการใช้ คู่มือการลงทุน
ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็ นข้อมูลเบื้องต้น
แก่ผลู ้ งทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิทวั่ ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็ นการให้คาแนะนาหรื อปรึ กษา
ทางด้านภาษีแก่ผลู ้ งทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริ งทีเ่ กี่ยวกับการลงทุนและสถานะทางภาษีอากรของผูล้ งทุนแต่ละรายอาจจะ
แตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับที่ อ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับ นี้ อาจมี การแก้ไขเพิ่ มเติมให้
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถู กต้อง โดยขอคาปรึ กษาแนะนาจาก
ศูนย์บริ การข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรื อปรึ กษากับที่ปรึ กษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน โดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผลู ้ งทุนกระทาการหรื องดเว้นกระทาการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้
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บทนา
คู่ มื อ การลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ นี้ ได้จัด ท าขึ้ น ตามประกาศส านัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่ ง หรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและการเสนอขายหน่ วยลงทุน
หรื อตามประกาศอื่นที่มีการปรับปรุ งแก้ไ ขต่อไป ที่กาหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดส่ ง แจกจ่าย หรื อจัดให้มี
คู่มือการลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มือ
การลงทุนนี้เป็ นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุนที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ผู ้
ลงทุนได้ตดั สิ นใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็ นการลงทุน
ระยะยาว มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี ผูล้ งทุนต้องมีเป้าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรื อพ้นจาก
การทางาน หรื อไม่สามารถทางานได้อีก
จึงขอให้ผลู ้ งทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กนั ไปพร้อมกับการศึกษา
หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละกองทุน แล้วจึงตัดสิ นใจตามที่ผู ้
ลงทุนเห็นสมควร

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด
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สารบัญ
กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีของผู้ลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 401)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินได้หรื อผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน
คืนให้กองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 402)
ประกาศกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่ อง หลักฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 19 ถึง มาตรา 27
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”
ข้ อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(55) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้พึงประเมิน
ประเภทค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ที่มิได้รับโอนมาโดยทางมรดก เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน
300,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั
กรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อ
ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการด้วย เงินได้ที่
ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้อง
ไม่เกิน 300,000 บาท
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสามให้ผมู ้ ีเงินได้หมด
สิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย
(56) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด”
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ข้ อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาทสาหรับปี ภาษี
นั้น โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนนั้นเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการด้วย เงินได้ที่
ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้อง
ไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรื อไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก่อนที่ผมู ้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้น้ นั หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษี
เงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย ”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(65) เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด”
ข้ อ 3 ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
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ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุ สังกร์กาญจน์
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง

9

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่เกินสี่แสนเก้าหมื่นบาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี ภาษี
นั้น ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(54) เงินได้เท่าที่ผอู ้ านวยการ ผูบ้ ริ หาร ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรี ยนเอกชน จ่ายเป็ นเงิน
สะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้
สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้ อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและ
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ไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรื อไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก่อนที่ผมู ้ ีเงินได้มีอายุครบห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ให้ผมู ้ ีเงินได้น้ นั หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษี
เงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้ อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(61) เงินได้เท่าที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตของผูม้ ี เงินได้ตาม
จานวนที่จ่ายจริ ง เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกาหนดเวลาตั้งแต่
สิ บปี ขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้
สาหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
อธิบดี กาหนด”
ข้ อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั และเงินได้ดงั กล่าวต้อง
เป็ นเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึงเป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกอง
มรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง ทั้งนี้ สาหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสอง ให้ผมู ้ ีเงินได้
นั้นหมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้ว
ด้วย”
ข้ อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็ นห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ สาหรับเงิน
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ได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุ รพงษ์ สื บวงศ์ลี
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่ งประมวลรัษ ฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้ อหน่ วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน
และในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ดงั กล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงินได้กบั เงินสะสมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสนบาท
ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด และให้นาความในวรรค
สามมาใช้บงั คับด้วย”
ข้ อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ี เงิน ได้มี การซื้ อหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมหุ้ น ระยะยาวระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อย
ละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุ ชาติ ธาดาดารงเวช
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง

13

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่ งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญที่จ่าย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป ให้เงินได้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีก ใน
อัตราร้อยละสิ บห้าของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้สาหรับกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ยงชี พตาม (35) หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการตาม (43) หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณี หรื อเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) แล้ว ต้องไม่
เกินห้าแสนบาท ในปี ภาษีเดียวกัน
การได้รับยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
กรณ์ จาติกวณิ ช
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่ งประมวลรั ษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบัญ ญัติ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
สาหรับหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ื อมาก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรื อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมเพื่อการ
ออม ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของข้อ 2 แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงิ น ได้เท่ าที่ จ่ ายเป็ นค่ าซื้ อ หน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วน ที่ไม่เกินห้าแสนบาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก
และไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด”
ข้ อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (102) และ (103) ของข้อ 2 แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(102) เงิ น ได้เท่ า ที่ จ่ า ยเป็ นค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การออมตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกิ นร้อยละสามสิ บของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกินสองแสนบาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไม่น้อยกว่า สิ บปี นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อหน่ วย
ลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทุพพลภาพหรื อตาย ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และให้เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณ เพื่อเสี ยภาษีเงิน
ได้ สาหรับกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพตาม (35)
หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตาม (43) หรื อ
เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณี หรื อเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนใน
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กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) หรื อเบี้ยประกันภัย สาหรับการ
ประกันชีวิตแบบบานาญตาม (61) หรื อเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนการออมแห่ งชาติ
ตาม (90) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผมู ้ ีเงินได้น้ นั
หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย
(103) เงินหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้รับเนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม เพื่อการ
ออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่เงินหรื อ ผลประโยชน์ดงั กล่าวคานวณมาจาก
เงินได้พึงประเมินที่ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงิน ได้ตาม (102) และผูม้ ี เงินได้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ือหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณี ทุพพลภาพหรื อตาย”
ข้อ 4 บทบัญญัติใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปสาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพที่ซ้ือก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ น
ต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชน มีการออมระยะ
ยาวผ่านกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์เพื่อสร้างวินยั การออม และการวางแผนทางการเงิน
เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการดารงชีวิตหลังเกษียณอายุ สมควรกาหนดให้เงิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เงินได้เท่าที่จ่าย เป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
และเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ ได้รับเนื่ องจากการขาย หน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม เป็ นเงินได้พึง
ประเมิ นที่ ได้รับยกเว้นไม่ ต้องรวมคานวณเพื่อ เสี ยภาษีเงินได้ และปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้ สิทธิ ป ระโยชน์ทางภาษี
สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ ของเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน

เรื่ อง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________

อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงิน
ได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้ อ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง และต้องไม่ระงับการ
ซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเวลาเกิ นกว่า 1 ปี ติดต่อกัน การซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พตามวรรคหนึ่ ง ต้องมี
จานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วย
ลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผูม้ ีเงินได้น้ นั มีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ ทั้งนี้ สาหรับการซื้ อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
เป็ นต้นไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณี ผมู ้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ เพราะ
เหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(3) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พในระหว่างการลงทุ น
และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(4) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนไว้
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ข้ อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ที่จ่ายเป็ นค่า
ซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรื อมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่ งได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 2 หรื อข้อ 3 ในปี ใด เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตามข้อ 9 แล้ว และได้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยงั คงเหลืออยู่เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ต่อไป โดยได้ป ฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นับตั้งแต่ปีที่ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถื อหน่ วยลงทุน ในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ ให้ นับระยะเวลาที่ ได้ถือหน่ วยลงทุ นใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปี ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้ อ 5 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วย
ลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ ทุพพลภาพ ผูม้ ีเงินได้จะไม่ซ้ื อหน่วยลงทุนต่อไป หรื อจะซื้ อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปี ใดปี หนึ่งและจะซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง
ข้ อ 6 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรื อหลายกองทุน
รวมผูม้ ี เงิ นได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พอื่นภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน ที่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสั่งโอนจากผูม้ ีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคาสั่ง
โอนจากผูม้ ีเงินได้ จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการโอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พที่ รับโอนเก็บไว้เป็ น
หลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้ อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ยกเว้น
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั
กรณี ผูม้ ีเงินได้จ่ ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชี พกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้ อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมี
จานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นจะเริ่ มซื้ อหรื อซื้ อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวก็ได้ และในกรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสม
แล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173) ใช้บงั คับ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป )
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ข้ อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมี หลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พที่
แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้ อ 9 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7
แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรื อข้อ 4 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
ข้อ 7 และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่
อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีน้ นั ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปี ภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร
ในการเสี ยภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอานาจตามมาตรา 3 อัฎฐ วรรคสอง
แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมตั ิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่า
ซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือน
มีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรื อข้อ 4 โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
ข้ อ 10 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหักจากเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173 )
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพและการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัย อ านาจตามความในข้อ 2(55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได้ (ฉบับที่ 171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็ นค่ าซื้ อหน่ วยลงทุ นในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พ และการถื อหน่ วยลงทุน ในกองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ ย งชี พ
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้มีการซื้ อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้ อหน่วยลงทุนนั้นจะเริ่ มซื้อหรื อซื้ อ
เพิ่มเติ มในช่ วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณี ผูม้ ี เงินได้จ่ายเงิ นสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ
ของผู้มีเงินได้ ตามวรรคสามของข้ อ 2(61) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของผูม้ ีเงินได้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชี วิตแบบบานาญ ที่ได้รับยกเว้น ไม่ตอ้ งรวมคานวณ
เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบานาญที่มีกาหนดเวลาตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป
(2) เป็ นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชี วิตในราชอาณาจักร
(3) มี การกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงินบานาญเป็ นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งจานวนผลประโยชน์เงิ น
บ านาญดัง กล่ า วจะจ่ า ยเท่ า กัน ทุ ก งวดหรื อ จ่ า ยในสั ด ส่ ว นที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตามระยะเวลาการเอาประกัน ก็ ไ ด้ โดยการจ่ าย
ผลประโยชน์เงินบานาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจานวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
(4) มีการกาหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอายุต้ งั แต่ 55 ปี ขึ้นไป ถึงอายุ 85
ปี หรื อกว่านั้น และผูม้ ีเงินได้ตอ้ งจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบานาญ
ข้ อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของผูม้ ี
เงินได้ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญเพียงอย่างเดียว หรื อได้จ่ายเบี้ยประกันภัย
สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการ
ประกันชีวิตแบบบานาญ หรื อการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 90,000
บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหนึ่ ง แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงินได้เพิม่ ขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของผูม้ ี
เงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ สาหรับเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
กรณี ที่ผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชี พ หรื อ
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้า ราชการ หรื อจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
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(2) กรณี สามีหรื อภริ ยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงิ นได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของสามีหรื อภริ ยาซึ่ ง
เป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ ยงชี พ หรื อ จ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุ น บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ น บ าเหน็ จบ านาญ
ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อ
รวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณี สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญเพียงอย่างเดียว
หรื อได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยู่
ตลอดปี ภาษี ให้สามีหรื อภริ ยาซึ่งเป็ นฝ่ ายผูม้ ีเงินได้ มีสิทธิหกั ลดหย่อนสาหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ หรื อเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบบานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ของสามีหรื อภริ ยาฝ่ ายที่ไม่มีเงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(3) กรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของสามีหรื อภริ ยาซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงินได้เพิ่มขึ้น
อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ ยงชี พ หรื อ จ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุ น บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ น บ าเหน็ จบ านาญ
ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อ
รวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(ข) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยู่ตลอดปี ภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี และภริ ยาไม่ใช้สิทธิ แยกยื่นรายการและ
เสี ยภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่ งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึง
ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ ยงชี พ หรื อ จ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุ น บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ น บ าเหน็ จบ านาญ
ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อ
รวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(ค) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี และภริ ยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสี ย
ภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่
ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
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กรณี สามีหรื อภริ ยาซึ่งเป็ นผูม้ ีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ ยงชี พ หรื อ จ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุ น บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ น บ าเหน็ จบ านาญ
ข้าราชการ หรื อจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุ นสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน แล้วแต่กรณี หรื อจ่ายเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อ
ร ว ม ค าน ว ณ กั บ เงิ น ได้ ที่ ได้ รั บ ย ก เว้ น ต าม ว ร ร ค ห นึ่ ง ต้ อ ง ไม่ เกิ น 5 0 0 ,0 0 0 บ าท ใ น ปี ภ าษี เดี ย ว กั น
ทั้งนี้ การใช้สิท ธิ ยกเว้น ภาษี ตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกิ น เงิน ได้พึงประเมิ น ของแต่ละคนหลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากผูร้ ับประกันภัยซึ่งได้รับรองว่า เป็ นการจ่าย
เบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี้
ข้ อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ข้อ 1 ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 และต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วนั ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีน้ นั ๆ
จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปี ภาษีดงั กล่าวพร้อมเงิน
เพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหักจากเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้ อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สาธิต รังคสิ ริ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259 )
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้
(ฉบับที่ 171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของข้อ 7 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่
171) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5
ให้ยกเว้นเท่าที่ ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ง ต้องเสี ยภาษีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่
เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีน้ นั ”
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ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๐๑)
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนและการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒ (๕๕) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรั ษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปี ละ ๑ ครั้ง และต้องไม่ระงับ
การซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน
(๒) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถื อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผูม้ ีเงินได้น้ นั มีอายุไม่ต่ากว่า ๕๕ ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่ผมู ้ ีเงินได้ไถ่
ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(๓) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พในระหว่างการลงทุน
และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(๔) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนไว้
การซื้อหน่วยลงทุนตาม (๑) และการถือหน่วยลงทุนตาม (๒) ให้รวมถึงการซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขของประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผมู ้ ีเงินได้ได้
ซื้อหน่วยลงทุนหรื อถือหน่วยลงทุนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย
ข้อ ๓ กรณี ผูม้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พเกินกว่าหนึ่ งกองทุนเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณี ผูม้ ีเงินได้ได้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่ วย
ลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ากว่า ๕๕ ปี บริ บูรณ์ หรื อทุพพลภาพ ผูม้ ีเงินได้จะไม่ซ้ื อหน่วยลงทุนต่อไป หรื อจะซื้ อหน่วย
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ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปี ใดปี หนึ่ง และจะซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเท่าใดก็ได้โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อ ๒ (๑)
ข้อ ๕ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ยกเว้นเท่าที่ได้
จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่
เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ งต้องเสี ยภาษี เงินได้ในปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรับปี ภาษีน้ นั
กรณี ผมู ้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ นบ าเหน็ จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุ น สงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรี ยนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ ยงชี พ กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนสงเคราะห์ตอ้ งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้มาซึ่ งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากการโอนหรื อเกี่ยวเนื่องกับการโอนมา
จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อได้มาโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใช่การซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ ๒ หรื อข้อ ๓ การได้มาซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕
ข้อ ๗ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ที่ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕
แล้ว ต่อมาปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ ๒ หรื อข้อ ๓ ผูม้ ีเงินได้หมดสิ ทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕ และ
ต้องเสี ยภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีที่ได้นาจานวนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้ว
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีน้ นั ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปี ภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
ในการเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอานาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรค
สอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมตั ิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมให้แก่ผมู ้ ีเงินได้ที่
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร
ผูม้ ีเงินได้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง และถื อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยงั คงเหลืออยู่ เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ หรื อข้อ ๓ นั บตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมนั้น การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นบั ระยะเวลาที่ได้ถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปี ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้อ ๘ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหนังสื อรับรองการซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อ ๙ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชี พอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พใดกองทุนรวมหนึ่งหรื อหลาย
กองทุนรวม ผูม้ ีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยัง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน ๕ วันทาการ นับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสั่งโอนจากผูม้ ีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคาาสั่งโอน
จากผูม้ ีเงินได้จดั ทาหนังสื อรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแนบพร้อมหนังสื อรับรองการซื้ อ
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หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ และส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พที่รับโอนเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ ๑๐ หนังสื อรับรองการซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ ๘ และหนังสื อรับรองการโอน
หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ ตามข้ อ ๙ ต้ อ งจัด ท าเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอัง กฤษ แต่ ถ้ า ท าเป็ น
ภาษาต่างประเทศอื่นต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับด้วย ส่ วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรื อเลขอารบิค โดยมี ขอ้ ความอย่างน้อย
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
การลงชื่อของผูม้ ีหน้าที่ออกหนังสื อรับรองการซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและหนังสื อรับรอง
การโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสื อรับรองตามวรรคหนึ่งจะใช้วิธีประทับลายมือชื่ อผูม้ ีหน้าที่
ออกหนังสื อรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรื อจะพิมพ์ลายมือชื่อผูม้ ีหน้าที่ออกหนังสื อรับรองโดยเครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่ได้มี
การเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
ข้อ ๑๑ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหักจากเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา ๔๒ ทวิถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกีย่ วกับเงินได้ หรื อผลประโยชน์ ใดๆที่ได้ รับเนื่องจากการขายหน่ วย
ลงทุนคืนให้ กองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สาหรับกรณีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (56) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรั ษฎากร อธิ บดี กรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สาหรับ กรณี ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ
หรื อตาย ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี เหตุสูงอายุ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ และถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้นบั เฉพาะปี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้
ซื้อหน่วยลงทุน และได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(2) กรณี ทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณี ที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุพพลภาพ
จนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้อีกต่อไป
(3) กรณี ตาย ต้องเป็ นกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย แล้วแต่กรณี มาแสดงด้วย
ข้ อ 2 เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับยกเว้นตามข้อ 1 จะต้องคานวณจากเงินได้พึงประเมินที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ และได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ข้ อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
หรื อผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(65) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงิน
หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครั้ง และต้องไม่ระงับ
การซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(2) ผูม้ ีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้อหน่วย
ลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พตามวรรคหนึ่ งให้นับเฉพาะปี ที่ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณี ผมู ้ ีเงินได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรื อตาย
(3) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับเงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พในระหว่างการลงทุน
และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(4) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่กยู้ ืมเงินหรื อเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนไว้
ข้อ 2 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 1
ข้อ 3 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ
1 หรื อข้อ 2 ในปี ใด เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมสาหรับปี ภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยงั คงเหลืออยู่ เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป
โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมการ
นับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นบั ระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพก่อนปี ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
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ข้อ 4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรื อบางส่วนไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรื อหลายกองทุนรวม ผูม้ ีเงินได้จะต้อง
โอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอืน่ ภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่โอนได้รับคาสัง่ โอนจากผูม้ ีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคาสั่งโอนจาก
ผูม้ ีเงินได้จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการ โอนส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พที่รับโอนเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ข้อ 2
ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวที่คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี
กรณี การขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ได้ซ้ื อมาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้เริ่ มซื้ อหน่วยลงทุนหรื อซื้ อหน่วย
ลงทุ น เพิ่ มเติ มระหว่างวัน ที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2551 ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2551 ให้ ยกเว้น ภาษีเงิน ได้สาหรั บเงิน หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ือมาในปี ภาษี 2551 ที่คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี ภาษี 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป)
ข้อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดง
จานวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู ้ ีเงินได้มีสิทธินาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหักจาก
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174 )
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรื อ
ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้ รับเนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(65) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงิน
หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
170) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรั บเงินหรื อ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับ
เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“กรณี การขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ได้ซ้ื อมาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ ีเงินได้เริ่ มซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อซื้ อ
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ือมาในปี ภาษี 2551 ที่คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี ภาษี 2551”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258 )
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้ รับเนื่องจากการขายหน่ วยลงทุน
คืนให้ แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (65) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่ องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170) เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรื อมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ ยกเลิ กความในวรรคหนึ่ งของข้อ 5 ของประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร เกี่ ยวกับ ภาษี เงิ นได้ (ฉบับ ที่ 170) เรื่ อ ง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขาย
หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
และข้อ 4 ให้ยกเว้นสาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวที่คานวณมาจาก เงินได้พึงประเมินที่ซ้ื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้ และจะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่
ละปี ภาษี”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 402)
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้สาหรับเงิน
หรื อผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้ รับเนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้ แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒ (๖๕) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรั ษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี
เงิน ได้สาหรับ เงิน หรื อ ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ ได้รับเนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุ นคื นให้ แก่ กองทุน รวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๑) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
๑๗๐) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ
เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุ น คื น ให้ แก่ กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ ลงวัน ที่ ๒ ๔ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ ง แก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้
สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินหรื อผลประโยชน์
ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
รวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๑”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ กรณี ผมู ้ ีเงินได้ที่ได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑
หรื อข้อ ๒ ในปี ใด เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสาหรับปี ภาษีที่ได้นาจานวนเงิน
ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินในการคานวณภาษีเงินได้ภายในเดือน
มีน าคมของปี ถัดจากปี ที่ ไม่ได้ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์น้ ัน และได้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พที่ ยงั คง
เหลืออยู่ หากผูม้ ีเงินได้ซ้ื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และข้อ ๒
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นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ให้ผมู ้ ีเงินได้มีสิทธินบั ระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปี ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสามของข้อ ๕ ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
๑๗๐) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ
เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรณี การขายหน่ วยลงทุนที่ ผูม้ ีเงินได้ได้ซ้ื อหน่ วยลงทุนนั้นตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่คานวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวในอัตราไม่
เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสี ยภาษีเงินได้แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละปี ภาษี”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่ อง หลักฐานการจ่ ายเงินเข้ ากองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เพื่อการยกเว้ น
ภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
__________________________________
ตามที่ได้มีประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171 ) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการ
ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ ลงวันที่ 24 ธัน วาคมพ.ศ. 2551 กาหนดให้ผูม้ ี เงิน ได้ต้องมีห ลักฐานจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ กรมสรรพากรจึงกาหนดหลักฐานที่จะใช้ในการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนี้
ข้อ 1 หลักฐานที่ ผูม้ ี เงินได้ที่ซ้ื อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พ ต้องใช้เพื่ อการยกเว้นภาษีเงิ นได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้แก่ หนังสื อรับรองการซื้ อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งมีขอ้ ความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
ในกรณี ผมู ้ ีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนหนึ่ งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พกองทุนอื่น ต้องมี หลักฐานแสดงการโอน ได้แก่ หนังสื อรับรองการโอน
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ ซึ่ งมี ข้อความอย่างน้อยตามแบบที่ แนบท้ายประกาศนี้ แนบพร้ อมหนังสื อ
รับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วย
การลงชื่ อของผูม้ ี หน้าที่ ออกหนังสื อรั บรองการซื้ อหน่ วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ และ
หนังสื อรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสื อรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะใช้วิธี
ประทับลายมือชื่อผูม้ ีหน้าที่ออกหนังสื อรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรื อจะพิมพ์ลายมือชื่อผูม้ ีหน้าที่ออกหนังสื อรับรองโดย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
ข้อ 2 หนังสื อรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสื อรับรองการโอนหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ 1 ต้องจัดทาเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษแต่ถา้ ทาเป็ นภาษาต่างประเทศอื่นต้องมี
คาแปลภาษาไทยกากับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรื อเลขอารบิค
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน
มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออก
แทนให้สาหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด
(1) เงิ น ได้เนื่ องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็ นเงิ นเดื อน ค่าจ้าง เบี้ ยเลี้ ยง โบนัส เบี้ ยหวัด บาเหน็ จ
บานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บา้ นที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชาระ
หนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ตอ้ งชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับทางานให้ ไม่ว่าจะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่ วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทา เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการ
ได้อยู่บา้ นที่ผจู ้ ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่ผูจ้ ่ายเงินได้จ่ายชาระหนี้ ใดๆ ซึ่ งผูม้ ีเงินได้มีหน้าที่ ตอ้ งชาระ และเงิน
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่ องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับทางานให้ น้ นั ไม่ว่าหน้าที่
หรื อตาแหน่งงาน หรื องานที่รับทาให้น้ นั จะเป็ นการประจาหรื อชัว่ คราว
(3) ค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่ างอื่น เงินปี หรื อเงินได้มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มา
จากพินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรื อคาพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ที่เป็ น
(ก) ดอกเบี้ ยพันธบัตร ดอกเบี้ ยเงิ นฝาก ดอกเบี้ ยหุ้ นกู้ ดอกเบี้ ยตั๋วเงิ น ดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมไม่ ว่าจะมี
หลักประกันหรื อไม่ ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะ
ส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรื อผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจาหน่ายตัว๋ เงินหรื อตรา
สารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อกและจาหน่ายครั้งแรกในราคาต่ากว่าราคา
ไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กูย้ ืม หรื อ
จากสิ ทธิเรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม
(ข) เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วนนิติบุคคล
หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสาหรับให้กูย้ ืมเงิน เพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรม พาณิ ชยก
รรม หรื ออุตสาหกรรม เงินปั นผลหรื อเงินส่ วนแบ่งของกาไรที่อยู่ในบังคับ ต้องถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการคานวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณี ที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะเป็ นผูม้ ีเงินได้ และความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็ น
เงินได้ของบิดา แต่ถา้ ความเป็ นสามีภริ ยาของบิดาและมารดามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็ นเงิน
ได้ของบิดาหรื อของมารดาผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรื อของบิดาในกรณี บิดามารดาใช้อานาจปกครองร่ วมกัน
ความในวรรคสองให้ใช้บงั คับกับบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ดว้ ยโดย
อนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผถู ้ ือหุ้น หรื อผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนในบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากาไรและเงินที่กนั ไว้
รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกาไรที่ได้มาหรื อเงินที่กนั ไว้รวมกัน
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(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วนนิ ติบุคคลควบเข้ากัน หรื อรับช่วงกัน หรื อ
เลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็ นหุ้นส่ วน โอนหน่วยลงทุน หรื อโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร
หรื อตัว๋ เงิน หรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วนนิติบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก รวมทั้งเงินได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็ นกองทุนรวม ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่
ลงทุน
(ซ) เงิ น ส่ ว นแบ่ ง ของก าไร หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกัน ที่ ไ ด้จ ากการถื อ หรื อ
ครอบครองโทเคนดิจิทลั
(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ เฉพาะซึ่ งตีราคา เป็ น
เงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
(5) เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อนซึ่ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้น โดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูม้ ีเงินได้แสดงเงินได้ต่าไป ไม่ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินได้น้ นั ตามจานวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ตามปกติ
และให้ถือว่าจานวนเงินที่ประเมินนี้ เป็ นเงินได้พึงประเมินของผูม้ ีเงินได้ ในกรณี น้ ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ให้นา
บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงิ นหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วนั ทาสัญ ญาจนถึงวันผิด
สัญญาทั้งสิ้น เป็ นเงินได้พึงประเมินของปี ที่มีการผิดสัญญานั้น
(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี
ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสาคัญนอกจากเครื่ องมือ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรื อการอื่นนอกจากที่ระบุ
ไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว
เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ ง ถ้าผูจ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใดหรื อในปี
ภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็ นเงินได้ประเภทและของ ปี ภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้น้ นั

เบีย้ ปรับและเงินเพิม่
มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น กรณี ที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูใ้ ดแสดงรายการ
ตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจออกหมายเรี ยกผูย้ ื่นรายการนั้นมาไต่
สวน และออกหมายเรี ยกพยานกับสั่งให้ผยู ้ ื่นรายการหรื อพยานนั้น นาบัญชีเอกสารหรื อหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่ องมาแสดง
ได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรี ยกดังกล่าว จะต้องกระทาภายในเวลา
สองปี นับแต่วนั ที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการนั้น จะได้กระทาภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรื อเวลาที่รัฐมนตรี หรื อ
อธิบดีขยายหรื อเลื่อนออกไปหรื อไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลัง เว้นแต่กรณี ปรากฏหลักฐานหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัย
42

ว่าผูย้ ื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรื อเป็ นกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิ บดีจะอนุมตั ิ ให้ขยาย
เวลาการออกหมายเรี ยกดังกล่าวเกิ นกว่าสองปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้ าปี นับแต่วนั ที่ ได้ยื่นรายการ แต่กรณี ขยายเวลาเพื่ อ
ประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกาหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อได้จดั การตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนั กงานประเมินมีอานาจที่จะแก้จานวนเงินที่
ประเมิน หรื อที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจานวนเงินที่ตอ้ ง ชาระอีกไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษี
อากร ในกรณี น้ ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
มาตรา 21 ถ้าผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากรไม่ปฏิบตั ิตามหมาย หรื อคาสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19 หรื อไม่ยอม
ตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง
และแจ้งจานวนเงินซึ่งต้องชาระไปยังผูต้ อ้ งเสี ยภาษีอากร ในกรณี น้ ีห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรื อมาตรา 21 ผูต้ อ้ งเสี ยภาษีตอ้ งรับผิดเสี ยเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของจานวน
เงินภาษีที่ตอ้ งชาระอีก
มาตรา 23 ผูใ้ ดไม่ยื่นรายการ ให้อาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอานาจออกหมายเรี ยกตัวผูน้ ้ นั มาไต่
สวน และออกหมายเรี ยกพยานกับสั่งให้ ผูท้ ี่ไม่ยื่นรายการ หรื อพยานนั้นนาบัญชี หรื อพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่ องมา
แสดงได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย
มาตรา 24 เมื่ อได้จดั การตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมิ น แล้วแต่กรณี มี
อานาจประเมิ นเงิน ภาษีอ ากร และแจ้งจานวนภาษีอากรที่ ต้องชาระไปยังผูต้ ้องเสี ยภาษีอากร ในกรณี น้ ี จะอุท ธรณ์ การ
ประเมินก็ได้
มาตรา 25 ถ้าผูไ้ ด้รับหมายหรื อคาสั่งของอาเภอ หรื อเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบตั ิตามหมายหรื อ
คาสั่งของอาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรื อไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
อาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมิน มีอานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจานวนภาษีอากรไปยังผูต้ อ้ ง
เสี ยภาษีอากร ในกรณี น้ ีห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรื อมาตรา 25 ผูต้ อ้ งเสี ยภาษี
ต้องรับผิดเสี ยเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชาระ
มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสี ยหรื อนาส่ งภาษีภายในกาหนดเวลาตามที่บญ
ั ญัติ ไว้ในหมวดต่างๆ แห่ งลักษณะนี้เกี่ยวกับ
ภาษีอากรประเมิน ให้เสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตอ้ งเสี ย หรื อนาส่งโดยไม่รวมเบี้ย
ปรับ
ในกรณี อธิ บดีอนุมตั ิให้ขยายกาหนดเวลาชาระหรื อนาส่งภาษี และได้มีการชาระหรื อนาส่งภาษีภายในกาหนดเวลาที่
ขยายให้น้ นั เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือน
การคานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้เริ่ มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรื อนาส่ งภาษีจนถึง
วันชาระหรื อนาส่ งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คานวณได้มิให้เกินจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยหรื อนาส่ ง ไม่ว่าภาษีที่ตอ้ งเสี ยหรื อนาส่ งนั้น
จะเกิดจากการประเมินหรื อคาสั่งของเจ้าพนักงานหรื อคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคาพิพากษาของศาล
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