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ขอตกลงในการใชคูมือการลงทุน 
 

ขอมูลที่ปรากฏในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพฉบับน้ี ใชเพ่ือประโยชนในการเปน
ขอมูลเบ้ืองตนแกผูลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเทาน้ัน คูมือการลงทุนฉบับน้ีไมถือวาเปนการให
คำแนะนำหรือปรึกษาทางดานภาษีแกผูลงทุนแตอยางใด โดยขอเท็จจริงที่เก่ียวกับการลงทุนและสถานะทาง
ภาษีอากรของผูลงทุนแตละรายอาจจะแตกตางกันไป รวมทั้งขอวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
อางอิงอยูในคูมือฉบับน้ี อาจมีการแกไขเพ่ิมเติมใหเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพได ผูลงทุนจึงควรศึกษา
และตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง โดยขอคำปรึกษาแนะนำจากศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center) 
หรือปรึกษากับที่ปรึกษาดานภาษีโดยตรง(ถามี)กอนการลงทุน  โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน สมาคม
บริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ ไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ 
ผูลงทุนกระทำการหรืองดเวนกระทำการอยางใดๆ โดยอาศัยขอมูลที่ปรากฏในคูมือฉบับน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
บทนำ 

คูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพน้ี ไดจัดทำขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนและการเสนอ
ขายหนวยลงทุน  หรือตามประกาศอ่ืนที่มีการปรับปรุงแกไขตอไป  ที่กำหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวมตอง
จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีคูมือการลงทุนสำหรับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ผูถือหนวยลงทุน
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยคูมือการลงทุนน้ีเปนการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศที่เก่ียวของกับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีของผูลงทุนที่เปนปจจุบัน เพ่ือใหผูลงทุนไดตัดสินใจลงทุนดวยความเขาใจถูกตองวา การ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพเปนการลงทุนระยะยาว มีเง่ือนไขและภาระผูกพันหลายป 
ผูลงทุนตองมีเปาหมายที่จะลงทุนอยางตอเน่ืองจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพนจากการทำงาน หรือไมสามารถ
ทำงานไดอีก  

จึงขอใหผูลงทุนศึกษาขอมูลจากคูมือการลงทุนฉบับน้ีอยางละเอียดจนเขาใจ ควบคูกันไปพรอมกับ
การศึกษาหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพแตละกองทุน 
แลวจึงตัดสินใจตามที่ผูลงทุนเห็นสมควร 
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เก่ียวของกับสิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน 
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 

กฎกระทรวง  

ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการยกเวนรษัฎากร  
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1  ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย”  

ขอ 2  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (55) และ (56) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

“(55) เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) (6) (7) และ (8) แหงประมวลรัษฎากร และเงินไดพึง
ประเมินประเภทคาแหงลิขสิทธิ์ที่มิไดรับโอนมาโดยทางมรดก เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้ จะตองมี
จำนวนไมเกิน 300,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น  

กรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย กองทุนสำรองเล้ียงชีพ
หรือไดจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมาย วาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
ดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพหรือกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการตองไมเกิน 300,000 บาท  
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เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด  

ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรคสามใหผูมีเงินได
หมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและตองเสียภาษีเงินไดสำหรับเงินได ที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย  

(56) เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับจากกองทุนรวมดังกลาว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด”  

ขอ 3  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป 
 

ใหไว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 
 

พิเชษฐ พันธุวชิาติกุล  
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรษัฎากร  
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(55) เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกินสามแสนบาทสำหรับป
ภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกและไถ
ถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ำกวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กำหนด 

ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพ
หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการดวย 
เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการตองไมเกินสามแสนบาท 

ในกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถถอนหนวย
ลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสีย
ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย ”  

ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (65) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  
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“(65) เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลว 
ไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด” 

ขอ 3  ความใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสำหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกอน 
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

 
ใหไว ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 

 
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรษัฎากร  
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ใหยกเลิกความใน ( 35 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(35) เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย วาดวยกองทุน
สำรองเล้ียงชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท แตไมเกินส่ีแสนเกาหมื่นบาท 
สำหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”  

ขอ 2 ใหยกเลิกความใน ( 43 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(43) เงินไดเทาที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท สำหรับป
ภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”    

ขอ 3 ใหยกเลิกความใน ( 54 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(54) เงินไดเทาที่ผูอำนวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จายเปน
เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สำหรับปภาษีนั้น 
ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป” 

ขอ 4 ใหยกเลิกความใน ( 55 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  
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“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินเฉพาะสวนที่ ไมเกินหาแสนบาท 
สำหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
และไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ำกวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรอง
เล้ียงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกินหาแสนบาท 

ในกรณีที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกหรือไถถอนหนวย
ลงทุนกอนที่ผูมีเงินไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสีย
ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย” 

ขอ 5 ใหยกเลิกความใน ( 61 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(61) เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตของผูมี เงินได
ตามจำนวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกินหน่ึงหมื่นบาทแตไมเกินเกาหมื่นบาท โดยกรมธรรมประกันชีวิตตองมี
กำหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิต
ในราชอาณาจักร ทั้งน้ี สำหรับเบี้ยประกันภัย ที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดี กำหนด” 

ขอ 6 ใหยกเลิกความใน ( 66 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(66) เงินไดเทาที่จายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สำหรับปภาษีนั้น และเงินได
ดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึง หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช 
นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไมไดแบง ทั้งนี้ สำหรับเงินได พึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551  
เปนตนไป 

เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหน่ึง และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 
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ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรคสอง ใหผูมีเงินได
นั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลว
ดวย 

ขอ 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ( 78 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

“(78) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เปนหาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท สำหรับปภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับ
เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด” 

ใหไว ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

สุรพงษ สืบวงศลี  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรษัฎากร 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 
และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี  

ขอ 1 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนวรรคสี่ของ ( 55 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหน่ึงเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหา
ของเงินไดพึงประเมิน และในกรณีที่ผูมีเงินไดดังกลาวไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวย เมื่อรวมเงินไดกับเงิน
สะสมแลวตองไมเกินเจ็ดแสนบาท ทั้งน้ี เงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกำหนด และใหนำความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”  

ขอ 2 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนวรรคสี่ของ ( 66 ) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่  126  
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวาง 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหน่ึงเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ด
แสนบาท แตไมเกินรอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน ทั้งน้ี เงินไดที่ไดรับยกเวนและการถือหนวยลงทุน
ดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกำหนด และใหนำความในวรรคสามมาใชบังคับ
ดวย”  

 
ใหไว ณ วันที่ 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 

 
สุชาติ ธาดาดำรงเวช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง  

ฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการยกเวนรษัฎากร  
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 126  
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

“หากเบี้ยประกันภัยที่จายตามวรรคหนึ่ง เปนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญที่จาย
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป ใหเงินไดไดรับยกเวนไมตองนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
อีก ในอัตรารอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมินแตไมเกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวน 
ไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดสำหรับกรณีที่ผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมาย
วาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
ตาม (54) แลวแตกรณีหรือเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตาม (55) แลว ตองไมเกินหาแสนบาท ในปภาษีเดียวกนั  

การไดรับยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกำหนด”  
 

ใหไว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  
 

กรณ จาติกวณชิ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 357 (พ.ศ. 2563) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรษัฎากร 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513  และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (32) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246  (พ.ศ. 2547)  ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และ ใหใชความตอไปนี้แทน  

“(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุน
ระยะยาว สำหรับหนวยลงทุนที่ไดซื้อมากอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  

ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266   
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวน ที่ไมเกินหาแสนบาท 
สำหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
และไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมื่อผูมีเงินไดมีอายุไมต่ำกวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”  

ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (102) และ (103)  ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

“(102) เงินไดเทาที่จายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวย 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินสองแสนบาท 
สำหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไมนอยกวาสิบปนับตั้งแตวันที่ซื้อหนวย
ลงทุน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ สำหรับเงินไดพึงประเมิน ที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และใหเปนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  
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เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษี
เงินได สำหรับกรณีที่ผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมาย วาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพ
ตาม (35) หรือเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะห ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลวแตกรณี 
หรือเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม 
(55) หรือเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญตาม (61) หรือเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติตาม
กฎหมาย วาดวยกองทุนการออมแหงชาติตาม (90) แลว ตองไมเกินหาแสนบาท ในปภาษีเดียวกัน  

ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ใหผูมีเงินไดนั้น
หมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย  

(103) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม เพื่อการ
ออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เงินหรือ ผลประโยชนดังกลาวคำนวณมา
จากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตาม (102) และผูมีเงินไดถือหนวยลงทุน
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบปนับตั้งแตวันที่ซื้อหนวยลงทุน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”   

ขอ 4 บทบัญญัติใน (55) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266  (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไปสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ซื้อกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

ขอ 5 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
เปนตนไป  

 
 ใหไว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 
 อุตตม สาวนายน  
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน มีการออมระยะยาว
ผานกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือสรางวินัยการออม และการวางแผนทางการเงิน
เพ่ือใหมีรายไดท่ีเพียงพอในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุ สมควรกำหนดใหเงิน หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการ
ขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุนระยะยาว เงินไดเทาท่ีจาย เปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และเงิน
หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพ่ือการออม เปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคำนวณเพ่ือ เสียภาษีเงินได และปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสำหรับเงินไดเทาท่ีจาย
เปนคาซ้ือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จึงจำเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชนของเงินไดท่ีจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุน 
 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 171) 

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินได 

เทาท่ีไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

ขอ 2 เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตองไม
ระงับการซ้ือหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ปติดตอกัน การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรค
หนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป 

(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และไถถอนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อผูมีเงินไดนั้นมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ ทั้งนี้ สำหรับการ
ซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่  
1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
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ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับในกรณีผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น 

(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนไว 

ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินไดที่จาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแตละกองทุน ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2  

การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาทตอป 

ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพซึ่งไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในขอ 2 หรือขอ 3 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตามขอ 9 แลว และ
ไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ยังคงเหลืออยูเมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 2 และขอ 3 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ไดถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย 

ขอ 5 กรณีผูมีเงินไดไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ ทุพพลภาพ ผูมีเงินไดจะไมซื้อหนวยลงทุนตอไป หรือจะซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพปใดปหนึ่งและจะซื้อหนวยลงทุนเปนจำนวนเทาใดก็ได โดยใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามขอ 2 (1) และขอ 3 วรรคสอง 

ขอ 6 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรือ
หลายกองทุนรวมผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่โอนไดรับคำส่ังโอนจากผูมีเงินได 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ไดรับ
คำส่ังโอนจากผูมีเงินได จะตองจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่รับโอนเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได 

ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 
ใหยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได ทั้งนี้ จะตองมีจำนวนไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น 
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กรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรอง
เล้ียงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกิน 500,000 บาท  

ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได 
ทั้งนี้ จะตองมีจำนวนไมเกิน 700,000 บาท สำหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติม
ในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาวเมื่อ
รวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท (แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ 173) ใชบังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป ) 

ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงนิไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ขอ 9 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ 7 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดตามขอ 7 และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับปภาษีที่ไดนำเงนิคาซื้อหนวยลงทุนไปหกัออกจากเงินไดเพื่อยกเวน
ภาษีเงินไดมาแลวที่อยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษีนั้นๆ 
จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาว 
พรอมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร 

ในการเสียภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฎฐ 
วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ไดอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมใหแก
ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับ
ปภาษีที่ไดนำเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินเพื่อยกเวนภาษี 
เงินไดแลวไดภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 โดยไมตองเสีย
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรษัฎากร 

ขอ 10 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณหัก
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว 

ขอ 11 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป  

 
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 

 
วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 

  



 

15 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 173 ) 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินได  

เทาท่ีไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ 

หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

  

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคา
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 

“ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทนุตามวรรคหนึ่งระหวางวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได 
ทั้งนี้ จะตองมีจำนวนไมเกิน 700,000 บาท สำหรับปภาษี 2551 โดยการซื้อหนวยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติม
ในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ได และในกรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยใหเงินไดที่ไดรับยกเวนดังกลาวเมื่อ
รวมกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 
 วินัย วิทวัสการเวช 
 อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 194) 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการยกเวนภาษีเงินได 

สำหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ 

ของผูมีเงินไดตามวรรคสามของขอ 2 (61) แหงกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

__________________________________ 
 

อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของขอ 2 (61) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบ้ียประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผูมีเงินได 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 เงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสำหรบัการประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ไดรับยกเวนไมตองรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการจายเบ้ียประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีกำหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป 

(2) เปนการประกันชีวิตที่ไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร 

(3) มีการกำหนดการจายผลประโยชนเงินบำนาญเปนรายงวดอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจำนวนผลประโยชน
เงินบำนาญดังกลาวจะจายเทากันทุกงวดหรือจายในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได โดยการจาย
ผลประโยชนเงินบำนาญจะจายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำนวนงวดในการจายที่แนนอน 

(4) มีการกำหนดชวงอายุของการจายผลประโยชนเงินบำนาญเมื่อผูมีเงินไดมีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป 
ถึงอายุ 85 ป หรือกวานั้น และผูมีเงินไดตองจายเบี้ยประกันภัยครบถวนแลวกอนไดรับผลประโยชนเงินบำนาญ 

ขอ 2 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญของผูมีเงินได กรณีผูมีเงินไดไดจายเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพียงอยางเดียว หรือได
จายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี ใหยกเวนเงินไดที่จายไปเปนเบี้ย
ประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่น แลวแตกรณี ตาม
จำนวนที่จายจริง แตไมเกิน 90,000 บาท ตามขอ 2 (61) วรรคหนึ่ง แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหยกเวนเงินไดเพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้  

(1) ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบ้ียประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญของผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับเบี้ย
ประกันที่จายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป  
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กรณีที่ผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือ
จายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณ
กับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน 

(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ไดจายเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญ ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของสามี
หรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท  

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา
ดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี 
หรือจายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
เงินที่ไดจายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหน่ึง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษี
เดียวกัน 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ไดจายเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพียง
อยางเดียว หรือไดจายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่นดวย แลวแตกรณี และความเปน
สามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินได มีสิทธิหักลดหยอนสำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บำนาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่น แลวแตกรณี ของสามีหรือภริยาฝายที่ไมมีเงินไดตามจำนวนที่
จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47 (1) (ง) แหงประมวลรัษฎากร 

(3) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได 

(ก) ถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษี
เงินไดสำหรับเงินไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงิน
ไดเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ได
จายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน 

(ข) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี และภริยาไมใชสิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีตางหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 
15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ได
จายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน 
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(ค) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี และภริยาใชสิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีตางหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 
15 ของเงินไดพึงประเมิน แตไมเกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเปนผูมีเงินไดไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ หรือจายเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือ
จายเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินที่ได
จายดังกลาว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน 

ทั้งนี้ การใชสิทธิยกเวนภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ตองไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจาก
หักคาใชจาย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวลรัษฎากรแลว 

ขอ 3 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากผูรับประกันภัยซึ่งไดรับรองวา 
เปนการจายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญที่ไดรับยกเวนภาษีตามประกาศฉบับนี 

ขอ 4 กรณีผูมีเงินได ไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 แลว และตอมาไดปฏิบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑของขอ 1 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับปภาษีที่ไดนำ
เงินคาเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลวนับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดของปภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของ
ปภาษีดังกลาวพรอมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร 

ขอ 5 การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณหักจากเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักคาใชจายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว 

ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
 
 

สาธิต รังคสิร ิ
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 259 ) 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินได 

เทาท่ีไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี 
เงินได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาท” 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 
171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาท
ตอป” 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได(ฉบับที่ 
171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 7 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
และขอ 5 ใหยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซ่ึง ตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น  
ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น” 
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ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 401) 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินได 

เทาท่ีไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงนิไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ขอ 2 เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตอง 
ไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ป ติดตอกัน 

(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และไถถอนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อผูมีเงินไดนั้นมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ เวนแตผูมีเงินไดไถ
ถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพราะเหตทุุพพลภาพหรือตาย 

(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น 

(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนไว 

การซื้อหนวยลงทุนตาม (1) และการถือหนวยลงทุนตาม (2) ใหรวมถึงการซื้อหนวยลงทุนและการถือ
หนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171) 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนหรือถือหนวยลงทุนไวกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดวย 

ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จายเปน
คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 2 
  



 

22 

 

ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไมต ากวา 55 ปบริบูรณ หรือทุพพลภาพ ผูมีเงินไดจะไมซื้อหนวยลงทุนตอไป หรือจะ
ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพปใดปหนึ่ง และจะซื้อหนวยลงทุนเปนจ านวนเทาใดก็ไดโดยใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2 (1) 

ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ให
ยกเวนเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 30 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะสวน
ที่ไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษีนั้น 

กรณีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสำรอง
เล้ียงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตองไมเกิน 500,000 บาท 

ขอ 6 กรณีผูมีเงินไดไดมาซึ่งหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจากการโอนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การโอนมาจากกองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเล้ียงชีพหรือไดมาโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใชการซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามขอ 2 หรือขอ 3 การไดมาซึ่งหนวยลงทุนดังกลาวไมไดรับสิทธิยกเวน
ภาษีเงินไดตามขอ 5 

ขอ 7 กรณีผูมีเงินไดที่ไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ 5 แลว ตอมาปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ 2 หรือขอ 3 ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได
ตามขอ ๕ และตองเสียภาษีเงินไดสำหรับปภาษีที่ไดนำจำนวนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวน
ภาษีเงินไดมาแลวในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ปนับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษีนั้นๆ จนถึง
วันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาว พรอมเงิน
เพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร 

ในการเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ไดอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมใหแกผูมีเงินไดที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในเดือนมีนาคมของปถัด
จากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ โดยไมตองเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร 

ผูมีเงินไดที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาตามวรรค
สอง และถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ยังคงเหลืออยู เมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 2 หรอืขอ 3 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนั้น การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ได
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
รวมเขาดวย 

ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ขอ 9 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหนึ่งไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพอื่น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรือหลายกองทุนรวม ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น ภายใน 5 วันทำการ 
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่โอนไดรับคำส่ังโอนจากผูมีเงินได 
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การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่
ไดรับคำส่ังโอนจากผูมีเงินไดจัดทำหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแนบพรอมหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่รับโอนเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได 

ขอ 10 หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามขอ 8 และหนังสือรับรอง
การโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามขอ ๙ ตองจัดทำเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แตถาทำเปน
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคำแปลภาษาไทยกำกับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยาง
นอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ 

การลงชื่อของผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและ
หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งจะใชวิธีประทับ
ลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองดังกลาวดวยตรายางหรือจะพิมพลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองโดย
เครื่องคอมพิวเตอรที่ไดมีการเก็บลายมือชื่อไว (SCAN) ก็ได 

ขอ 11 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณหัก
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิถึงมาตรา 46 แหงประมวล
รัษฎากรแลว 

ขอ 12 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 

เอกนิติ นติิทัณฑประภาศ 
(นายเอกนิติ นติิทัณฑประภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
  



 

24 

 

 
  



 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

26 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได(ฉบบัท่ี 414) 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีไดจาย 
เปนคาซ้ือหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

___________________________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 401) เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและ
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 8 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพตามประกาศนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป ผูมีเงินไดตองแจงความ
ประสงคที่จะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ตนไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ 

(2) กรณีการซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองการซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่แสดงไดวามีการจายเงินเขา
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาว” 

ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 8/1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 
401) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 

“ขอ 8/1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ไดรับแจงความประสงคตามขอ 8 (1) 

ตองสงขอมูลของผูมีเงินไดตอกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัดทําขึ้นเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบและนําสงตามวิธีการที่กําหนดบนเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 

การแจงและการสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหแจงภายในวันที่ 15 มกราคมของปถัดไป เวนแตอธิบดีจะ
กําหนดเปนอยางอื่น 
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กรณีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไดแจงและสงขอมูลตามวรรคสองแลว แตมีความประสงคจะ
ขอแกไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวนั้น ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมดังกลาวแจงและสงขอมูลผาน
ระบบรับขอมูลคาซื้อหนวยลงทุนเกินกําหนดเวลาบนเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th” 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 
401) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
ที่ไดรับคําส่ังโอนจากผูมีเงินไดจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ แนบพรอม
หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่รับ
โอนเก็บไวเปนหลักฐานพรอมทีจ่ะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได เวนแตกรณีการโอนหนวยลงทุนทีซ่ื้อตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป และผูมีเงินไดไดแจงความประสงคที่จะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 8 (1) แลว 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ไดรับคําส่ังโอน ไมตองแนบและสงมอบหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ ที่รับโอน” 

ขอ 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได  
(ฉบับที่ 401) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคา
ซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามขอ 8 (2) และหนังสือรับรองการโอนหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามขอ 9 ตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แตถาทําเปน
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยาง
นอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้” 

ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบงัคับสําหรับเงินไดพงึประเมินประจําป พ.ศ. 2565 ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. 2566 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 

สมศักดิ์ อนันทวัฒน 

 (นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน) 

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

 อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เก่ียวกับเงินไดหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเน่ืองจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหกองทุน 

 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 91) 

เรื่อง   กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข สำหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชพี ไดรบัเงินหรือผลประโยชนใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  

เพราะเหตุสงูอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (56) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
สำหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไดรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังตอไปนี้  

ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับจากกองทุนรวมดังกลาวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้  

(1) กรณีเหตุสูงอายุ ผูถือหนวยลงทุนตองมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ และถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก  

การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหนับเฉพาะปที่ 
ผูถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุน และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  
(พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 
228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

(2) กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา ผูถือ
หนวยลงทุนทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพซึ่งกอใหเกิดเงินไดที่จะนำมาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพไดอีกตอไป  

(3) กรณีตาย ตองเปนกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกความตายในระหวางการ ถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพวา ผูถือหนวยลงทุน 
ไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แลวแตกรณีมาแสดงดวย  
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ขอ 2 เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่จะไดรับยกเวนตามขอ 1 จะตองคำนวณจากเงินไดพึงประเมินที่ไดจาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 2 (55) แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
 

ศุภรัตน ควัฒนกุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 170) 

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขเพื่อการเวนภาษีเงินได สำหรับเงินได 

หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2(65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผูมีเงินไดตองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และตอง 
ไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ป ติดตอกัน  

การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 3 ของเงินไดที่ไดรับในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป 

(2) ผูมีเงินไดจะตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันซื้อ
หนวยลงทุนครั้งแรก 

การนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่งใหนับเฉพาะปที่ 
ผูถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนเฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑในขอ 1 (1) ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณี 
ผูมีเงินไดไถถอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(3) ผูมีเงินไดตองไมไดรับเงินปนผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในระหวางการ
ลงทุน และตองไดรับคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เมื่อมีการไถถอนหนวยลงทุน
เทานั้น 

(4) ผูมีเงินไดตองไมกูยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนไว 

ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุนเงินไดที่จายเปน
คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 1  
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ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพซึ่งไดปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในขอ 1 หรือขอ 2 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับปภาษีที่ไดนำ
เงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินเพื่อยกเวนภาษีเงินไดแลว และได
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ยังคงเหลืออยู เมื่อผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพตอไป โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 1 และขอ 2 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ใหนับระยะเวลาที่ไดถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย 

ขอ 4 กรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น ไมวาจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม  
ผูมีเงินไดจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่โอนไดรับคำส่ังโอนจากผูมีเงินได 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ไดรับ
คำส่ังโอนจากผูมีเงินไดจะตองจัดทำเอกสารหลักฐานการ โอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่รับโอนเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได 

ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนตาม
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสำหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คำนวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และจะตองมีจำนวนไมเกิน 500,000 บาท ในแตละป
ภาษี 

กรณีการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ไดซื้อมาในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดเริ่มซื้อหนวยลงทุน
หรือซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาในปภาษี 2551 ที่คำนวณมาจากเงินได
พึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดแตไมเกิน 700,000 บาท ในปภาษี 2551 
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 174) ใชบังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
เปนตนไป) 

ขอ 6 การไดรับยกเวนภาษีเงนิไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ที่แสดงจำนวนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ขอ 7 การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดมีสิทธินำเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีไปคำนวณ
หักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหง
ประมวลรัษฎากรแลว 

ขอ 8 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 
 

วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร  
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 174 ) 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินหรือ 

ผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ 
ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

“กรณีการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ไดซื้อมาในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดเริ่มซื้อหนวยลงทุน
หรือซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนที่ซื้อมาในปภาษี 2551 ที่คำนวณมาจากเงินได
พึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดแตไมเกิน 700,000 บาท ในปภาษี 
2551” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 

วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 258 ) 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได 

สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน 

คืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี 
เงินได (ฉบับที่  170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม  
พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป” 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 
170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับ
เน่ืองจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ตองมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในแตละป หรือมีจำนวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 บาท
ตอป” 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับ
ที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่
ไดรับเน่ืองจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ 5 การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุน
ตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหยกเวนสำหรับเงินหรือผลประโยชนดังกลาวที่คำนวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาวไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน ที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินได และจะตองมี
จำนวนไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี” 
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ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

ประสงค พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบบัท่ี 402) 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงิน 

หรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 2 (65) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ 
ที่ไดรับเน่ืองจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได(ฉบับที่ 170) เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 2 กรณีผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกวาหนึ่งกองทุน เงินหรือ
ผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแตละกองทุนที่จะไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ 1” 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170) เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้
แทน 
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“ขอ 3 กรณีผูมีเงินไดที่ไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพปฏิบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑในขอ 1 หรือขอ 2 ในปใด เมื่อผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับป
ภาษีที่ไดนำจำนวนเงินคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินในการคำนวณ
ภาษีเงินไดภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปที่ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้น และไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพที่ยังคงเหลืออยู หากผูมีเงินไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตอไป โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในขอ 1 และขอ 2 นับตั้งแตปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ใหผูมีเงินไดมี
สิทธินับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกอนปที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขาดวย” 

ขอ 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ 
ที่ไดรับเน่ืองจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 258) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

“กรณีการขายหนวยลงทุนที่ผูมีเงินไดไดซื้อหนวยลงทุนนั้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตน
ไป ใหยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่คำนวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว
ในอัตราไมเกินรอยละ 30 ของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดแตไมเกิน 500,000 บาท ในแตละป
ภาษี” 

ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 170) เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเนื่องจาก
การขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

เอกนิติ นติิทัณฑประภาศ 
(นายเอกนิติ นติิทัณฑประภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศกรมสรรพากร 
 

ประกาศกรมสรรพากร 

เรื่อง หลักฐานการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพือ่การยกเวน 

ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

ตามที่ไดมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 171 ) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคมพ.ศ. 2551 กำหนดใหผูมีเงินได
ตองมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ กรมสรรพากรจึงกำหนดหลักฐานที่
จะใชในการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดังนี้ 

ขอ 1 หลักฐานที่ผูมีเงินไดที่ซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตองใชเพื่อการยกเวนภาษีเงิน
ไดสำหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไดแก หนังสือรับรองการซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพซึ่งมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ 

ในกรณีผูมีเงินไดไดโอนการลงทุนในหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
กองทุนหน่ึงไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกองทุนอื่น ตองมีหลักฐานแสดงการโอน ไดแก หนังสือรับรองการโอน
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ซึ่งมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ แนบพรอมหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดวย 

การลงชื่อของผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และ
หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะใช
วิธีประทับลายมือชื่อผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองดังกลาวดวยตรายางหรือจะพิมพลายมือช่ือผูมีหนาที่ออกหนังสือ
รับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดมีการเก็บลายมือชื่อไว (SCAN) ก็ได 

ขอ 2 หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และหนังสือรับรองการโอนหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเล้ียงชีพตามขอ 1 ตองจัดทำเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแตถาทำเปน
ภาษาตางประเทศอื่นตองมีคำแปลภาษาไทยกำกับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือเลขอารบิค 

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 
วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร 

ประเภทเงินไดพึงประเมิน 

มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือ
ผูอื่นออกแทนใหสำหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด 

(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเล้ียง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ 
บำนาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คำนวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจาง
จายชำระหน้ีใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชำระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจาง
แรงงาน 

(2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตำแหนงงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม  
คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่คำนวณไดจากมูลคา
ของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตอง
ชำระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตำแหนงงานที่ทำ หรือจากการรับทำงาน
ใหนั้นไมวาหนาที่ หรือตำแหนงงาน หรืองานที่รับทำใหนั้นจะเปนการประจำหรือชั่วคราว 

(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจาก
พินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคำพิพากษาของศาล 

(4) เงินไดที่เปน 

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจำหนายตั๋ว
เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจำหนายครั้งแรกใน
ราคาต่ำกวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ได
จากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม 

(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกำไร หรือประโยชนอื่นใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับใหกูยืมเงิน เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิช
ยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกำไรที่อยูในบังคับ ตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย ตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว 

เพื่อประโยชนในการคำนวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาว
เปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาว
เปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอำนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอำนาจปกครองรวมกัน 

ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม 
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(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากำไรและเงินที่กันไว
รวมกัน 

(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน 

(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือ 
เลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 

(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวน โอนหนวยลงทุน หรือโอนหุน หุนกู พันธบัตรหรือ
ตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก รวมทั้งเงินไดจาก
การขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนกองทุนรวม ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกิน
กวาที่ลงทุน 

(ซ) เงินสวนแบงของกำไร หรือผลประโยชนอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ไดจากการถือหรือ ครอบครอง
โทเคนดิจิทัล 

(ฌ) ผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนคริปโทเคอรเรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา  
เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน 

(5) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก 

(ก) การใหเชาทรัพยสิน 

(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน 

(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซ่ึงผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซ้ือขายนั้น โดยไมตองคืนเงินหรือ
ประโยชนที่ไดรับไวแลว  

ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ำไป ไมถูกตองตาม
ความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินไดนั้นตามจำนวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดตามปกติ 
และใหถือวาจำนวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งนี้  
ใหนำบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทำสัญญาจนถึงวันผิดสัญญา
ทั้งส้ิน เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น 

(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว 

(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 
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(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุ
ไวใน (1) ถึง (7) แลว 

เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสำหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใด
หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของ ปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น 

เบี้ยปรบัและเงินเพิ่ม 

มาตรา 19 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น กรณีที่เจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใด
แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหเจาพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียก 
ผูยื่นรายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับส่ังใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้น นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
อื่นอันควรแกเรื่องมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรียก
ดังกลาว จะตองกระทำภายในเวลาสองป นับแตวันที่ไดยื่นรายการไมวาการยื่นรายการนั้น จะไดกระทำภายในเวลาที่
กฎหมายกำหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม ทั้งนี้ แลวแตวันใดจะเปนวันหลัง  
เวนแตกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูยื่นรายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือเปนกรณีจำเปน
เพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติใหขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกินกวาสองปก็ได แตตอง
ไมเกินหาปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ แตกรณีขยายเวลาเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรใหขยายไดไมเกิน
กำหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร 

มาตรา 20 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 19 และทราบขอความแลว เจาพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะแก
จำนวนเงินที่ประเมิน หรือที่ยื่นรายการไวเดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจงจำนวนเงินที่ตอง ชำระอีกไป
ยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 

มาตรา 21 ถาผูตองเสียภาษีอากรไมปฏิบัติตามหมาย หรือคำส่ังของเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา 
19 หรือไมยอมตอบคำถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจำนวนเงินซึ่งตองชำระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน 

มาตรา 22  ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเทา
ของจำนวนเงินภาษีที่ตองชำระอีก 

มาตรา 23 ผูใดไมยื่นรายการ ใหอำเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มีอำนาจออกหมายเรียก
ตัวผูนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับส่ังให ผูที่ไมยื่นรายการ หรือพยานนั้นนำบัญชี หรือพยานหลักฐานอัน
ควรแกเรื่องมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย 

มาตรา 24 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 23 และทราบขอความแลว อำเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแต
กรณี มีอำนาจประเมินเงินภาษีอากร และแจงจำนวนภาษีอากรที่ตองชำระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะ
อุทธรณการประเมินก็ได 

มาตรา 25 ถาผูไดรับหมายหรือคำส่ังของอำเภอ หรือเจาพนักงานประเมิน แลวแตกรณี ไมปฏิบัติตาม
หมายหรือคำส่ังของอำเภอหรือเจาพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไมยอมตอบคำถามเมื่อซักถามโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร อำเภอหรือเจาพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจง
จำนวนภาษีอากรไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน 
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มาตรา 26 เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 
ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจำนวนเงินภาษีที่ตองชำระ 

มาตรา 27 บุคคลใดไมเสียหรือนำสงภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในหมวดตางๆ แหงลักษณะ
นี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสีย หรือ
นำสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำสงภาษี และไดมีการชำระหรือนำสงภาษีภายใน
กำหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดอืนหรือเศษของเดือน 

การคำนวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพนกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือนำสง
ภาษีจนถึงวันชำระหรือนำสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คำนวณไดมิใหเกินจำนวนภาษีที่ตองเสียหรือนำสง ไมวาภาษีที่ตองเสีย
หรือนำสงนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคำส่ังของเจาพนักงานหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ หรือคำพิพากษาของศาล 

 

 


