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ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 
 
ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบบันี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็นขอ้มูลเบือ้งตน้

แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือปรึกษา
ทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวกับการลงทุนและสถานะทางภาษีอากรของผู้ลงทนุแตล่ะรายอาจจะ
แตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่อ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยขอคำปรึกษาแนะนำจาก
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฎในคู่มือฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

บทนำ 
  
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ได้จัดทำขึ้นตามนัยข้อ 43 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกอง ทุน
ส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช้ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อผู้ลงทุนปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ การชำระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับการชำระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากผู้ลงทุน
ปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทนุ หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทนุด้วยความเขา้ใจ
ถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเปน็การลงทนุระยะยาว มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลาย
ปี ผู้ลงทุนต้องมีเป้าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพ้นจากการทำงาน หรือไม่สามารถทำงานได้อีก  
 
 จึงขอใหผู้้ลงทนุศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กันไปพร้อมกับการศึกษา
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละกองทุน แล้วจึงตัดสินใจตามทีผู่้
ลงทุนเห็นสมควร 
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผูล้งทุน 
 

กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 
 

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

  
--------------------------------------------- 

  
                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหง่ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
  
                ข้อ 1  ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                      “(32) เงนิได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์”  
  
                ข้อ 2  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                      “(55) เงนิได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้พึงประเมิน
ประเภทค่าแหง่ลิขสิทธิ์ที่มิได้รับโอนมาโดยทางมรดก เท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ ทัง้นี้ จะตอ้งมีจำนวนไม่เกิน 
300,000 บาท สำหรับปีภาษีนัน้  
                            กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ
ได้จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วย เงินได้ที่
ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง่เมื่อรวมกับเงินสะสมทีจ่่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทนุบำเหนจ็บำนาญข้าราชการต้อง
ไม่เกิน 300,000 บาท  
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                            เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด  
                            ในกรณีที่ผู้มีเงนิได้ไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรคสามให้ผู้มเีงินไดห้มด
สิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสียภาษีเงนิได้สำหรับเงินได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษตีามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย  
                      (56) เงนิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีผู่้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด”  
  
                ข้อ 3  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปน็ต้นไป 
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2544 
  

พิเชษฐ พันธุ์วิชาตกิุล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
----------------------------- 

 
                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แหง่ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำไดโ้ดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
  
                    ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  
                               “(55) เงินได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาทสำหรับปีภาษี
นั้น โดยผู้มเีงินไดต้้องถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตัง้แต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครัง้แรกและไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนนัน้เมื่อผู้มเีงินได้มีอายุไม่ตำ่กว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 
  
                               ในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วย เงินได้ที่
ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง่เมื่อรวมกับเงินสะสมทีจ่่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทนุบำเหนจ็บำนาญข้าราชการต้อง
ไม่เกินสามแสนบาท 
  
                               ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปนีับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทนุครัง้แรกหรือไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปบีริบูรณ ์ให้ผู้มีเงินไดน้ั้นหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษี
เงินได้สำหรบัเงนิได้ที่ได้รับยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย ”  
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 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แหง่กฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                                   
                                   “(65) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครัง้แรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”    
                         
                    ข้อ 3  ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคบัต่อไป เฉพาะการจดัเกบ็ภาษีสำหรับเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  

 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
  

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

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
----------------------------- 

    
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำไดโ้ดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
  
                    ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  
                               “(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเปน็เงนิสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกนิ หนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่เกินสี่แสนเก้าหมื่นบาท สำหรับปีภาษี
นั้น ทั้งนี้ สำหรับเงนิได้พึงประเมนิที่ได้รบัตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปน็ต้นไป”  
  
                    ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                                   
                               “(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนบำเหนจ็
บำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท สำหรับปีภาษี
นั้น ทั้งนี้ สำหรับเงนิได้พึงประเมนิที่ได้รบัตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปน็ต้นไป”    
                         
                    ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
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                                “(54) เงินไดเ้ท่าที่ผู้อำนวยการ ผู้บรหิาร ครู หรอืบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรยีนเอกชน จ่ายเป็นเงิน
สะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สำหรับปีภาษีนัน้ ทั้งนี้ 
สำหรับเงนิได้พึงประเมินที่ได้รบัตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                    ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                                   
                                “(55) เงินไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท 
สำหรับปีภาษีนัน้ โดยผู้มเีงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทนุดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตัง้แต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรกและ
ไถ่ถอนหน่วยลงทนุนั้นเมื่อผู้มีเงนิได้มีอายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าปีบรบิูรณ์ ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รบัตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด    
                                   
                                ในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะหต์าม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึง่เมื่อรวมกับเงินสะสมทีจ่่ายเข้ากองทนุสำรองเลี้ยง
ชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท    
                                   
                                 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทนุไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครัง้แรกหรือไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปบีริบูรณ์ ให้ผู้มีเงินไดน้ั้นหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษี
เงินได้สำหรบัเงนิได้ที่ได้รับยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”    
                         
                    ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                                   
                                “(61) เงินไดเ้ท่าที่ผู้มเีงินไดจ้่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตของผู้มี เงินได้ตาม
จำนวนทีจ่่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกนิหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้าหมืน่บาท โดยกรมธรรมป์ระกันชีวิตต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่
สิบปีขึน้ไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รบัประกันภัยที่ประกอบกจิการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้ 
สำหรับเบี้ยประกันภัย ที่ไดจ้่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปน็ต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
อธิบดี กำหนด”    
                         
                    ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
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                                 “(66) เงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเปน็กองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิห้าแสนบาท สำหรบัปีภาษีนัน้ และเงินไดด้ังกล่าวต้อง
เป็นเงินไดข้องผู้มีเงนิได้ซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบุคคลและกอง
มรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป    
                         
                                 เงินได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกำหนด    
                                   
                                 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน วรรคสอง ใหผู้้มีเงนิได้
นั้นหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินไดท้ี่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึง่มาแล้ว
ด้วย”    
                         
                    ข้อ 7 ให้เพิ่มความตอ่ไปนี้เป็นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แหง่กฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  
                                   
                               “(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบคุคล ซ่ึงมีเงนิได้ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท สำหรับปภีาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงนิ
ได้พึงประเมินที่ได้รับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”    
                         

 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

----------------------------- 

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

                           ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคส่ีของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก

ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก

ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

                                     “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซ้ือหนว่ยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึง่เท่ากบัส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน 

และในกรณีที่ผู้มเีงินไดด้ังกล่าวได้จ่ายเงนิสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงินได้กับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสนบาท 

ทั้งนี้ เงนิไดท้ี่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และให้นำความในวรรค

สามมาใช้บังคับด้วย”  

                           ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคส่ีของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก

ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก

ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
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                                     “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซ้ือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจด็แสนบาท แต่ไม่เกินร้อย

ละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เงนิไดท้ี่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทนุดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และให้นำความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย”  

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

สุชาติ ธาดาดำรงเวช 

(นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

----------------------------------- 

 
                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำไดโ้ดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
 
                   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

           “หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายตามวรรคหนึง่ เปน็เบี้ยประกันภัยสำหรบัการประกันชีวิตแบบบำนาญทีจ่่าย
ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ให้เงนิได้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้นอีก ใน
อัตราร้อยละสิบห้าของเงนิได้พึงประเมนิแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคำนวณกับเงินได้ทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรบักรณีที่ผู้มีเงินไดจ้่ายเปน็เงนิสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพตาม (35) หรือเงนิสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทนุสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณีหรือเงนิ
ค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) แล้ว ต้องไม่
เกินห้าแสนบาท ในปีภาษเีดียวกนั  
 
                       การได้รับยกเว้นตามวรรคสอง ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด”  

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
กรณ์ จาติกวณิช  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 171) 

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได ้

เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

---------------------------------------- 

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(55) แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า

ด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรบัเงนิ

ได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ดังต่อไปนี ้

                     ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงินไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ

การถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

                     ข้อ 2 เงินได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ทีจ่ะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้

                        (1) ผู้มีเงินไดต้้องซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต้องไม่ระงบัการ

ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึง่ ต้องมี

จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงนิไดท้ี่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจำนวนไมน่้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี

                        (2) ผู้มีเงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วันซ้ือหน่วย

ลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเมื่อผู้มีเงนิได้นั้นมอีายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ สำหรับการซ้ือหน่วย

ลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 

เป็นตน้ไป 

                        ความในวรรคหนึง่มิให้ใชบ้ังคบัในกรณีผู้มีเงนิได้ไถ่ถอนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะ

เหตทุุพพลภาพหรือตาย 
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                        (3) ผู้มีเงินไดต้้องไม่ได้รับเงนิปันผลหรือเงินอืน่ใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทนุ 

และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

                        (4) ผู้มีเงินไดต้้องไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินไดไ้ด้ซ้ือหน่วยลงทุนไว ้

                   ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงนิได้ทีจ่่ายเปน็ค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพในแต่ละกองทนุ ทีจ่ะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2  

                        การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึง่ ต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ของเงินไดท้ี่ได้รับในแต่ละปี หรอืมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี

                   ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซ่ึงได้ปฏิบัติไมเ่ปน็ไปตามหลักเกณฑ์ใน

ข้อ 2 หรือข้อ 3 ในปีใด เมื่อผู้มเีงนิได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เติมตามข้อ 9 แล้ว และได้ถือ

หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยูเ่มื่อผู้มเีงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ต่อไป โดยได้ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นบัตั้งแตป่ีทีไ่ด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถอืหน่วยลงทนุใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย 

                   ข้อ 5 กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วันซ้ือหน่วย

ลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบรบิูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มีเงนิได้จะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซ้ือหน่วยลงทนุ

ในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปใีดปหีนึ่งและจะซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิ

ตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง 

                   ข้อ 6 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึง่ทั้งหมดหรือบางส่วน

ไปยังกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทนุรวมหนึ่งหรือหลายกองทนุ

รวมผู้มีเงินไดจ้ะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอ่ืนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคำส่ังโอนจากผู้มเีงินได้ 

                        การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึง่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคำส่ัง

โอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็น

หลักฐานพร้อมที่จะใหเ้จ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได ้

                   ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ทีจ่่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ขอ้ 4 และข้อ 5 ให้ยกเว้น

เท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน

อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมจีำนวนไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนัน้ 
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                        กรณีผู้มีเงินไดจ้่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ทีไ่ด้รับยกเว้นตามวรรคหนึง่ เมื่อรวมกับเงินสะสมทีจ่่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  

                        ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรบัเงนิได้เท่าทีจ่่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึง่ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมี

จำนวนไม่เกิน 700,000 บาท สำหรับปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนัน้จะเริ่มซื้อหรือซ้ือเพิ่มเตมิในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงนิสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงนิไดท้ี่ได้รับยกเวน้ดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสม

แลว้ต้องไม่เกิน 700,000 บาท  

(แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบบัที่ 173) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

) 

                   ข้อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงนิได้ต้องมหีลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่

แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

                   ข้อ 9 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 

แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผู้มีเงนิได้หมดสิทธิไดร้ับยกเว้นภาษีเงนิได้ตาม

ข้อ 7 และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษทีี่ได้นำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงนิได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่

อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษนีั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยืน่แบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 

แห่งประมวลรัษฎากร 

                    ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฎฐ วรรคสอง 

แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัตขิยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเตมิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรบัปีภาษทีี่ได้นำเงนิค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชพีไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเวน้ภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือน

มีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ไดป้ฏบิัติตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 โดยไม่ต้องเสียเงนิเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ง

ประมวลรัษฎากร 

                  ข้อ 10 การได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ใหผู้ม้ีเงินไดน้ำเงินไดท้ี่ได้รบัยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจากเงิน

ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อไดห้ักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

                   ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  
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ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 

วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร  

เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 173 ) 

เรื่อง กำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงินได้  

เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

------------------------------------------------------ 

  

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็ค่าซ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี ้

  

                       ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงินไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

                       “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษเีงินได้สำหรับเงินได้เท่าทีจ่่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 700,000 บาท สำหรบั
ปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนัน้จะเริ่มซื้อหรือซ้ือเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงนิได้จ่ายเงินสะสมตาม
วรรคสองด้วยใหเ้งินไดท้ี่ได้รบัยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท” 

  

                       ข้อ 2 ประกาศนีใ้หใ้ช้บังคบัตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 

  

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินัย วิทวัสการเวช 
(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 194) 

เรื่อง กำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได ้
สำหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวติแบบบำนาญ 

ของผู้มีเงินไดต้ามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

--------------------------------------------- 

 
                           อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที่ 279 (พ.ศ. 2554) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็เบีย้ประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงนิได้ ดังต่อไปนี้  

                           ข้อ 1 เงินไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรบัการประกันชีวิตแบบบำนาญ ทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
                                   (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่มกีำหนดเวลาตั้งแต่สิบปี
ขึ้นไป  
                                   (2) เป็นการประกันชีวิตที่ไดเ้อาประกนัไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร  
                                   (3) มีการกำหนดการจ่ายผลประโยชนเ์งินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ ซ่ึงจำนวนผลประโยชน์
เงินบำนาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนทีเ่พิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยการจ่าย
ผลประโยชนเ์งินบำนาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำนวนงวดในการจ่ายที่แนน่อน 
                                   (4) มีการกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มเีงินได้มอีายุตั้งแต่ 55 ปขีึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มเีงนิได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถว้นแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงนิบำนาญ  

                           ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรบัเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็เบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญของผู้มีเงนิได้ กรณีผู้มีเงนิได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพยีงอย่างเดียว หรือไดจ้่าย
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอืน่ด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินไดท้ีจ่่ายไปเป็นเบี้ย
ประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ตามจำนวนที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหนึง่ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงนิได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  
                                   (1) ให้ยกเวน้ภาษีเงินได้สำหรับเงินไดเ้ท่าทีจ่า่ยเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญของผู้มีเงนิได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้นี้ สำหรับเบี้ยประกัน
ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  
                                   กรณีที่ผู้มีเงินได้ไดจ้่ายเงินสะสมเข้ากองทนุสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือจ่ายเงิน
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สะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ไดจ้่ายดังกล่าว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดท้ี่ได้รบั
ยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 
                                   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝ้่ายเดียว ได้จา่ยเบี้ยประกนัภัยในปีภาษี สำหรบัการประกันชีวิตแบบ
บำนาญ ให้ยกเว้นภาษเีงินได้สำหรับเงนิได้เท่าทีจ่่ายเปน็เบี้ยประกนัภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของสามีหรือ
ภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผู้มเีงินไดเ้พิ่มขึน้อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมนิ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  

                                   กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผู้มเีงินได้ได้จา่ยเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลีย้งชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจา่ยเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหนจ็
บำนาญข้าราชการ หรือจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ไดจ้่ายดังกล่าว เมื่อ
รวมคำนวณกับเงินไดท้ี่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 

                                   ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มเีงินได้ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพียง
อย่างเดียว หรือไดจ้่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี และความเป็นสามี
ภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้สามหีรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผู้มีเงนิได้ มสิีทธิหักลดหย่อนสำหรบัเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 
หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบอืน่ แล้วแต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงนิได้ตามจำนวนทีจ่่ายจริง แต่ไม่
เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
                                   (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้
                                        (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รบัยกเว้นภาษี ให้ต่างฝา่ยต่างได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สำหรบัเงนิได้เท่าทีจ่่ายเปน็เบี้ยประกันภัย สำหรับการประกนัชีวิตแบบบำนาญของสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผู้มเีงินได้
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึประเมิน แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 
กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผู้มีเงนิได้ได้จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ไดจ้่ายดังกล่าว เมื่อรวมคำนวณกับเงินไดท้ี่ได้รบั
ยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 
 

                                        (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปภีาษีที่ได้รับยกเวน้ภาษี และภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างไดร้ับยกเว้นภาษีเงนิได้
สำหรับเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็เบีย้ประกันภัยในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 
ของเงินได้พึงประเมนิ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
                                   กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผู้มเีงินได้ได้จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุบำเหนจ็บำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหนจ็บำนาญ
ข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดงักล่าว เมื่อ
รวมคำนวณกับเงินไดท้ี่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 
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                                        (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปภีาษีที่ได้รับยกเวน้ภาษี และภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรษัฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สำหรับเงิน
ได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอ้ยละ 15 ของเงินได้พึง
ประเมนิ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
                                   กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผู้มเีงินได้ได้จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุบำเหนจ็บำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดงักล่าว เมื่อ
รวมคำนวณกับเงินไดท้ี่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 
                                   ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พึงประเมนิของแต่ละคนหลังจาก
หักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

                           ข้อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงนิได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกนัภัยซ่ึงได้รับรองว่า เปน็
การจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี้  

                           ข้อ 4 กรณีผู้มีเงนิได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงนิไดต้ามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏบิตัิไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของข้อ 1 ผู้มีเงนิได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษเีงินไดต้ามข้อ 2 และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษทีี่ได้นำเงิน
ค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินไดเ้พื่อยกเว้นภาษีเงนิได้มาแลว้นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี
ภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิม่เติมของปีภาษีดงักล่าว
พร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                           ข้อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นำเงินไดท้ี่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจากเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อไดห้ักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
 
                           ข้อ 6 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

  

สาธิต รังคสิริ 
(นายสาธิต รังคสิริ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 259 ) 

เรื่อง กำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได ้

สำหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบบัที่ 
171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินไดเ้ท่าที่ได้จา่ยเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใชค้วาม
ต่อไปนี้แทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงิน
ได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมจีำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงิน
ได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมจีำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึง่ของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 171) เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ยกเว้น
เท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกนิ
ร้อยละ 15 ของเงนิได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึง ต้องเสียภาษีเงนิได้ในปีภาษีนั้น ทัง้นี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษี
นั้น” 
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ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค์ พูนธเนศ 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 91)  

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ย
การยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ได้รับเงนิหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังต่อไปนี้  
  
                ข้อ 1  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจากกองทนุรวมดังกล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทพุพลภาพ หรือตาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังนี้  
                          (1) กรณีเหตุสูงอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ ์และถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรก  
                                การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้นบัเฉพาะปีทีผู่้ถือหน่วย
ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุน และไดร้ับสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้ตามข้อ 2(55) แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                          (2) กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ทีท่างราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทนุ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อให้เกิดเงินไดท้ี่จะนำมาซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้อีกต่อไป  
                          (3) กรณีตาย ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถงึแก่ความตายในระหว่างการ ถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ  
                                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมหีลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แล้วแต่กรณีมาแสดงด้วย  
  
                ข้อ 2  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีจ่ะได้รบัยกเว้นตามขอ้ 1 จะต้องคำนวณจากเงนิได้พึงประเมนิที่ไดจ้่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้ตามข้อ 2(55) แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
  
                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใชบ้ังคบัสำหรับเงินได้พึงประเมินทีไ่ด้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
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ศุภรัตน์ ควัฒน์กลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 170) 

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเพือ่การเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้  

  หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบัเนือ่งจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ  

---------------------------------------- 

            
                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(65) แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงนิหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที่
ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทนุคืนให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ดังต่อไปนี ้

                         ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไดร้ับเนื่องจากการขายหน่วยลงทนุคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา ต้องเปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

                              (1) ผู้มีเงนิไดต้้องซื้อหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต้องไม่ระงับการซ้ือ
หน่วยลงทนุเปน็เวลาเกินกว่า 1 ป ีติดต่อกัน  

                              การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
เงินไดท้ี่ได้รับในแต่ละปี หรือมจีำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี

                              (2) ผู้มีเงนิได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซ้ือหน่วย
ลงทุนครั้งแรก 

การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งใหน้ับเฉพาะปีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุได้ซื้อหน่วย
ลงทุนเฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหนึง่มิให้ใชบ้ังคบัในกรณีผู้มีเงนิได้ไถ่ถอนหน่วยลงทนุในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตทุพุพลภาพหรือตาย 

                              (3) ผู้มีเงนิไดต้้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอืน่ใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน และต้อง
ได้รับคนืเงนิลงทนุและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

                              (4) ผู้มีเงนิไดต้้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีผู่้มีเงนิได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนไว้ 

  

                   ข้อ 2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงนิไดท้ี่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทนุทีจ่ะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสีย 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 1  

  

                   ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซ่ึงได้ปฏิบัติไมเ่ปน็ไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 
หรือข้อ 2 ในปใีด เมื่อผู้มีเงนิได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับปภีาษีที่ได้นำเงนิค่าซ้ือหน่วย
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ลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษเีงินได้แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้มีเงนิได้ได้ซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นบัตั้งแต่ปทีี่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหน่วย
ลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย 

  

                   ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึง่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทนุรวม ผู้มีเงินไดจ้ะต้องโอนการ
ลงทุนไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอ่ืนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถดัจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รบั
คำส่ังโอนจากผู้มเีงินได ้

                                 การโอนการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพที่ได้รับคำส่ังโอน
จากผู้มีเงินได้จะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการ โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รบัโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่
จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 

  

                   ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
และข้อ 4 ให้ยกเว้นสำหรับเงินหรือผลประโยชนด์ังกล่าวที่คำนวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจำนวนไม่เกนิ 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษ ี

                                   กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ไดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้เริ่มซื้อหน่วยลงทุนหรือซ้ือ
หน่วยลงทนุเพิ่มเติมระหว่างวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในปีภาษี 2551 ทีค่ำนวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วยลงทนุ
ดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 2551  
(แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบบัที่ 174) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป) 

  

                   ข้อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงนิได้ต้องมหีลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง 
 
 
ชีพที่แสดงจำนวนเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

  

                   ข้อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ใหผู้ม้ีเงินได้มีสิทธินำเงินไดท้ี่ได้รบัยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจากเงินได้
พึงประเมนิตามมาตรา 40 แหง่ประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แหง่ประมวลรัษฎากรแล้ว 

  

                   ข้อ 8 ประกาศนีใ้ห้ใชบ้ังคบัสำหรับเงินได้พึงประเมินทีไ่ด้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  

  

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 
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วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที ่174 ) 

เรื่อง กำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้ สำหรับเงินหรือ 

ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม  

เพื่อการเลี้ยงชีพ  

------------------------------------------------------ 

  

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงนิหรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหนว่ยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี ้

  

                       ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170) 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขาย
หน่วยลงทนุคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

                      “กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ที่ได้ซ้ือมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินไดเ้ริ่มซ้ือหน่วยลงทุนหรือซ้ือหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหนว่ยลงทุนที่ซ้ือมาในปีภาษี 2551 ทีค่ำนวณมาจากเงินได้พึงประเมนิที่ซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 2551” 

  

                       ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัสำหรบัเงินได้พึงประเมินทีไ่ด้รับตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

  

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินัย วิทวัสการเวช 
(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 258 ) 

เรื่อง กำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้ 

สำหรับเงินหรอืผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน 

คืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับเงนิหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรบัเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่
ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทนุคืนให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินได้พึงประเมนิที่ไดร้ับซึ่งต้องเสียภาษีเงนิได้ในแต่ละปี หรอืมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 
170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับ
เนื่องจากการขายหน่วยลงทนุคนืให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินได้พึงประเมนิที่ไดร้ับซึ่งต้องเสียภาษีเงนิได้ในแต่ละปี หรอืมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึง่ของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 
170) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ 

ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหนว่ยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงนิหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทนุตามข้อ 
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสำหรับเงนิหรือผลประโยชนด์ังกล่าวที่คำนวณมาจาก เงินได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วยลงทนุ
ดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รบัซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ และจะตอ้งมีจำนวนไม่เกิน 
500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี” 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค์ พูนธเนศ 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศกรมสรรพากร 

เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เพื่อการยกเว้น 

ภาษีเงินได้สำหรบัเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

             ตามที่ได้มีประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบบัที่ 171 ) เรื่อง กำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ไดจ้่ายเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคมพ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้มเีงินไดต้้องมีหลักฐานจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กรมสรรพากรจึงกำหนดหลักฐานทีจ่ะใช้ในการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับเงนิได้เท่าที่ไดจ้่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ ดังนี้ 

          ข้อ 1 หลักฐานที่ผู้มีเงินไดท้ี่ซื้อหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ต้องใช้เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ
เงินไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้แก่ หนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทนุใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซ่ึงมขี้อความอย่างน้อยตามแบบทีแ่นบท้ายประกาศนี ้

             ในกรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหนึ่ง
ไปยังกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น ต้องมีหลักฐานแสดงการโอน ได้แก่ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซ่ึงมีข้อความอย่างน้อยตามแบบทีแ่นบท้ายประกาศนี้ แนบพร้อมหนงัสือรับรองการซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วย 

              การลงช่ือของผู้มีหน้าทีอ่อกหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือรับรอง
การโอนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรบัรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะใช้วิธีประทับลายมือ
ช่ือผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือช่ือผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรบัรองโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือช่ือไว้ (SCAN) ก็ได ้

           ข้อ 2 หนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ 1 ต้องจัดทำเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษแต่ถ้าทำเปน็ภาษาต่างประเทศอ่ืนต้องมคีำ
แปลภาษาไทยกำกับด้วย ส่วนตัวเลขใหใ้ช้เลขไทยหรือเลขอารบคิ 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
 

วินัย วิทวัสการเวช 
(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรษัฎากร 

ประเภทเงินได้พงึประเมิน 

          มาตรา 40 เงินได้พึงประเมนินั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผูจ้่ายเงินหรือผู้อื่นออก
แทนให้สำหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด 
            (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน คา่จ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหนจ็ บำนาญ เงนิค่าเช่า
บ้าน เงินที่คำนวณไดจ้ากมูลค่าของการได้อยู่บ้านทีน่ายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซ่ึงลูกจ้าง
มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาทีไ่ด้เนื่องจากการจ้างแรงงาน 
  
            (2) เงินได้เนื่องจากหน้าทีห่รือตำแหนง่งานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่า
ส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหนจ็ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณไดจ้ากมูลคา่ของการได้อยู่บ้านที่ผู้
จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินทีผู่้จ่ายเงินไดจ้่ายชำระหนีใ้ดๆ ซ่ึงผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ไดเ้นื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานทีท่ำ หรือจากการรับทำงานให้นัน้ไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหนง่
งาน หรืองานที่รับทำใหน้ั้นจะเปน็การประจำหรือช่ัวคราว 
  
            (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงนิได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม 
นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล 
            (4) เงินไดท้ี่เปน็ 

  

               (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงนิฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงนิ ดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกัน
หรือไม ่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคบัต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปโิตรเลียมเฉพาะส่วนที่
เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ทีบ่ริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล หรือนิติบคุคลอื่นเปน็ผู้ออกและจำหน่ายครัง้แรกในราคาต่ำกว่าราคา
ไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือ
จากสิทธิเรียกร้องในหนีทุ้กชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม 

  

               (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไรหรือ ประโยชนอ์ื่นใดที่ไดจ้ากบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล กองทุนรวม 
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จดัตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิช
ยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงนิส่วนแบ่งของกำไรทีอ่ยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีเงินไดป้ิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว 

  

  

               เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเปน็ผู้มี
เงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปภีาษี ให้ถือว่าเงินไดข้องบตุรดังกล่าวเป็นเงนิได้ของบิดา 
แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบดิาและมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงนิไดข้องบดิาหรือ
ของมารดาผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือของบดิาในกรณีบดิามารดาใช้อำนาจปกครองร่วมกัน  
               ความในวรรคสองให้ใชบ้ังคบักับบุตรบญุธรรมที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะซ่ึงเป็นผู้มเีงินได้ด้วยโดยอนุโลม 

  
                 (ค) เงินโบนัสทีจ่่ายแก่ผูถ้ือหุ้น หรือผู้เปน็หุน้ส่วนในบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 
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         เบี้ยปรับและเงนิเพิ่ม 

           มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เปน็อย่างอื่น กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชือ่ว่า ผู้ใดแสดงรายการ
ตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บรบิูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรยีกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่
สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผู้้ยื่นรายการหรือพยานนัน้ นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอืน่อันควรแก่เรื่องมาแสดง
ได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย ทัง้นี้ การออกหมายเรียกดังกล่าว จะต้องกระทำภายในเวลา
สองปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการนั้น จะได้กระทำภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรือ
อธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรอืไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัย

               (ง) เงินลดทุนของบรษิทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน 
               (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลซ่ึงตัง้จากกำไรที่ได้มาหรือเงินที่กนัไว้รวมกัน 
               (ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกนั หรือเลิกกัน ซ่ึงตี
ราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน 
               (ช) ผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือ โอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดง
สิทธิในหนีท้ี่บรษิัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลหรือนิตบิุคคลอื่นเปน็ผู้ออก ทั้งนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคาเปน็เงินได้เกินกว่าที่ลงทนุ 

            (5) เงินหรือประโยชนอ์ย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก 

  

               (ก) การให้เช่าทรัพย์สิน 
               (ข) การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพย์สิน 
               (ค) การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อนซึ่งผูข้ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ือขายนั้น โดยไม่ต้องคนืเงนิหรือประโยชน์ที่
ได้รับไว้แล้ว  
               ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ำไป ไม่ถูกต้องตามความเปน็จริง 
เจ้าพนักงานประเมนิมีอำนาจประเมินเงนิได้นัน้ตามจำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรใหเ้ช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่า
จำนวนเงนิทีป่ระเมนินีเ้ป็นเงินไดพ้ึงประเมนิของผู้มีเงินได้ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติว่า
ด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
               ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถ้ือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันทำสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งส้ิน เป็นเงิน
ได้พึงประเมินของปทีี่มีการผิดสัญญานั้น 

  
            (6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีต
ศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซ่ึงจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้ 
            (7) เงินไดจ้ากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจดัหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 
            (8) เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง 
(7) แล้ว 
  
            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อืน่ออกแทนให้สำหรับเงินไดป้ระเภทใด ไม่ว่าทอดใดหรือในปี
ภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็นเงินไดป้ระเภทและของ ปีภาษเีดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้นั้น 
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ว่าผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือเป็นกรณีจำเป็นเพือ่ประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยาย
เวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนบัแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อ
ประโยชน์ในการคืนภาษีอากรใหข้ยายได้ไม่เกินกำหนดเวลาตามทีม่ีสิทธิขอคืนภาษีอากร 
             มาตรา 20 เมื่อได้จัดการตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจทีจ่ะแก้จำนวนเงินที่
ประเมนิ หรือที่ยืน่รายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานทีป่รากฏและแจ้งจำนวนเงินที่ต้อง ชำระอีกไปยังผู้ต้องเสียภาษี
อากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 
            มาตรา 21 ถ้าผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่ปฏบิัติตามหมาย หรือคำส่ังของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19 หรือไม่ยอม
ตอบคำถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เหน็ว่าถูกต้อง 
และแจ้งจำนวนเงนิซึ่งต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ห้ามมิให้อทุธรณ์การประเมนิ 
            มาตรา 22  ในการประเมนิตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูต้้องเสียภาษีต้องรบัผิดเสียเบี้ยปรบัหนึง่เท่าของจำนวนเงนิ
ภาษีที่ต้องชำระอีก 
            มาตรา 23 ผู้ใดไม่ยื่นรายการ ให้อำเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอำนาจออกหมายเรียกตัวผู้นั้นมาไต่
สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ ผูท้ี่ไม่ยื่นรายการ หรือพยานนั้นนำบัญชี หรือพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมา
แสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนบัแต่วันส่งหมาย 
          มาตรา 24 เมื่อไดจ้ัดการตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อำเภอหรือเจ้าพนักงานประเมนิแล้วแต่กรณี มีอำนาจ
ประเมนิเงนิภาษีอากร และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระไปยังผูต้้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอทุธรณ์การประเมินก็ได้ 
           มาตรา 25 ถ้าผู้ได้รับหมายหรือคำส่ังของอำเภอ หรือเจ้าพนกังานประเมนิ แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบัติตามหมายหรือคำส่ัง
ของอำเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบคำถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อำเภอ
หรือเจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเ้หน็ว่าถูกต้อง และแจ้งจำนวนภาษอีากรไปยังผู้ต้องเสียภาษี
อากร ในกรณีนี้ห้ามมิให้อทุธรณ์การประเมิน 
            มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญตัิไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ต้องเสียภาษี
ต้องรับผดิเสียเบี้ยปรบัอีกสองเท่าของจำนวนเงนิภาษีที่ต้องชำระ 
          มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนีเ้กี่ยวกับ
ภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิม่อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษทีี่ต้องเสีย หรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ย
ปรับ 
             ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษี และได้มีการชำระหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา
ที่ขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 
             การคำนวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนบัเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือนำส่งภาษีจนถงึ
วันชำระหรือนำส่งภาษี แต่เงินเพิม่ที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง ไม่ว่าภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งนั้น
จะเกิดจากการประเมนิหรือคำส่ังของเจ้าพนักงานหรือคำวินิจฉัยอทุธรณ์ หรือคำพิพากษาของศาล 
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สรุปสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ 

1. คำนิยาม 

คู่มือการลงทุน หมายความว่า เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีจ่ัดทำขึ้นตามความในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทนุรวมและการเขา้ทำสัญญารับจัดการกองทนุส่วนบุคคล” ลง

วันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคบัใช้ในอนาคต 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หมายความว่า กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2. ประเภทของเงินลงทนุที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

 

เงินไดท้ี่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และได้รับสิทธิประโยชนท์างภาษีต้องเป็น 

“เงินได้พึงประเมนิ” ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ของผู้มเีงินไดท้ี่เปน็บคุคลธรรมดา ซ่ึงต่อไปนี้ในคู่มือการ

ลงทุนนีจ้ะเรียกโดยย่อว่า “เงินไดพ้ึงประเมนิ” 

 

3. สิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

 

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หากปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

อย่างครบถ้วนจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี ้

 

(1) เงินไดท้ี่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุ ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

(2) เงินไดห้รือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทนุคืนให้แก่กองทนุ  ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 

 

4. เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้งรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

บุคคลธรรมดา  

เงินไดท้ี่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุ จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา  ตอ่เมื่อ 

ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอย่างครบถ้วน 

ดังนี ้

(1) ต้องซื้อหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าปลีะ 1 ครั้ง และไม่ระงบัการซ้ือเปน็เวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน  
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(2) เงินทีจ่่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุตอ้งมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินไดท้ี่ได้รับในแต่

ละปี หรือมจีำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

(3) สำหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป ต้องถือหน่วยลงทุน 

ในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรก และ 

ไถ่ถอนหน่วยลงทนุดังกล่าวเมื่อผูล้งทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบรบิูรณ์ 

 

ส่วนหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 นั้น ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วันซ้ือหน่วยลงทนุครัง้แรก  

 

เงื่อนไขในข้อนี้ไม่ใช้บงัคบัในกรณีผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทนุ เพราะเหตทุุพพลภาพหรือตาย 

 

(4) ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอืน่ใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน และ

ต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการ 

ไถ่ถอนหน่วยลงทนุเท่านั้น 

(5) ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีผู่้ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนไว้ 

(6) กรณีผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกนิกว่าหนึ่งกองทนุ เงินได้ทีจ่่ายเปน็

ค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี

กรมสรรพากรกำหนด และต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงนิไดท้ี่ได้รับในแต่ละปี 

หรือมีจำนวนไมน่้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี

 

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้สำหรับเงินไดท้ีจ่่ายเปน็คา่ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑท์ี่ระบใุน ข้อควรทราบ ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ด้วย 

 

กรณีผู้ลงทนุปฏบิัติผิดเงื่อนไข 

 

หากผู้ลงทุนปฏบิัติผดิเงื่อนไขข้างต้น จะต้องคนืสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยได้รับ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(1) กรณีผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนและได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว  หากปฏิบัตผิิดเงื่อนไขการลงทุน

ในปีใด จะต้องดำเนินการชำระคนืสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ได้มาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้ของปีนัน้ ๆ  และหากล่าช้า คือ ไม่ทันภายในเดือนมนีาคมของปีถัด
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จากปีทีป่ฏบิัติผิดเงื่อนไขการลงทนุนั้น ผู้ลงทุนต้องชำระเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดเงินภาษทีี่ต้องชำระคืน โดยเริ่มนับเมื่อพน้กำหนดเวลาการยื่น

รายการหรือนำส่งภาษี จนถึงวันชำระหรือนำส่งภาษี ทั้งนี้เงนิเพิ่มจะไม่เกินจำนวนเงินภาษทีี่ต้องเสียหรือ

นำส่ง 

(2) กรณีผู้ลงทุนไม่ดำเนินการชำระคนืเงินสิทธปิระโยชนท์างภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีที่ถดัจากปทีี่

ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการลงทุน  และต่อมาภายหลังถูกเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียก ผู้ลงทุนต้อง

ชำระเงินเพิ่ม และอาจเสียเบี้ยปรบั ตามมาตรา 22 หรือ 26 แห่งประมวลรัษฎากรด้วยแล้วแต่กรณี  

 

ข้อควรทราบ 

 

1. การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรบัเงนิได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ยกเว้นเท่าที่

ได้จ่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับ

ปีภาษีนั้น กรณีผู้ลงทุนจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  (PVD) หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ(กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน เมื่อรวมกับเงินทีจ่่ายเปน็

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ต้องไมเ่กิน 

500,000 บาท 

(ในปีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31  ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษเีงินได้สำหรับเงินได้เท่าทีจ่่ายเปน็ค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชีพ ใน อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 700,000 บาท  

สำหรับในปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทนุนั้นจะเริ่มซ้ือหรือซือ้เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็

ได)้ 

 

2. เงินทีจ่่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนทีจ่ะ

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แตผู่้ลงทุนมิได้นำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากผู้ลงทนุขายคืนหน่วย

ลงทุนนัน้ และมีกำไร  กรมสรรพากรอาจถือว่าเป็นเงนิได้พึงประเมนิตามมาตรา 40(8) แหง่ประมวล

รัษฎากร โดยนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขาย

หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หักราคาทุน และแสดงส่วนต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น” (อ้างอิง

ตาม FAQ หมวดหมู่ภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เลขที่ 409774  เรื่อง การขายหน่วยลงทุน RMF ตาม

หลักเกณฑ์และไถ่ถอนหน่วยลงทุน RMF โดยไม่ได้ใช้สิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา)   
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3. กรณีที่มีการโอนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ผู้ลงทนุจะต้องโอนการลงทนุ (เงินลงทนุ

และผลประโยชน)์ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่กองทนุรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รบัคำส่ัง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเปน็ภาระของผู้ลงทุนต้องแยกชำระ

ต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงนิลงทุนในกองทุน RMF ได้เพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนผิดเงื่อนไขสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษ ี

4. กรณีผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซ้ือหน่วย

ลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบรบิูรณ์ หรือกรณีผู้ลงทุนทุพพลภาพ   ผู้ลงทุนจะไม่ซ้ือหนว่ย

ลงทุนต่อไปหรือจะซ้ือหน่วยลงทนุต่อไปก็ได้ โดยปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิประโยชนท์าง

ภาษี  

 

5. กรณีผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เมื่อผู้ลงทุนได้

ดำเนินการชำระคนืสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีทีป่ฏบิัติผดิเงื่อนไขการ

ลงทุนแล้ว หากผู้ลงทนุยังถือหนว่ยลงทุนในกองทุนที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้ลงทนุได้ซ้ือหน่วยลงทุนตอ่ไป 

โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนให้นบัระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุน

ก่อนปีที่ได้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าไปด้วย 

 

6. ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีซ้ื่อไว้ในระหว่างปีภาษีเดียวกันได้ โดย

ถือว่าปฏิบัติไม่ผดิเงื่อนไขการลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี ้

 

(1) การซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างปีภาษีเดียวกันนั้น ต้อง

มีลำดับรายการซ้ือก่อนรายการขายคืน 

 

(2) ณ ส้ินปีภาษีนั้น (วันที่ 31 ธันวาคม) เมื่อคำนวณหักกลบลบกันระหว่างรายการซ้ือและรายการขาย

หน่วยลงทนุที่เกดิขึ้นภายในปีภาษีเดียวกันแล้ว ยอดเงนิสุทธิทีจ่่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุต้องมี

จำนวนเงนิตามอัตราที่กำหนดไว้ (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่ภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เลขที่ 

409708  เรื่อง การคำนวณค่าซ้ือหน่วยลงทุน กรณีซ้ือและขายหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพในระหว่างปี)   

 

อย่างไรก็ตาม การซ้ือและขายหน่วยลงทุนสำหรับยอดการลงทุนทีซ้ื่อไว้ในระหว่างปีภาษีเดียวกัน  ผู้

ลงทุนจะต้องนำเงินผลประโยชนท์ี่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

นั้นๆไปรวมกับเงนิได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รบัในปีภาษีนัน้เพื่อเสียภาษีเงนิได้ด้วย  
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7. การคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน และผลประโยชน์ เมื่อมีการขายคนืหน่วยลงทุน หรือโอนย้ายหน่วย

ลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหนึ่งเพื่อไปลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ

อื่นให้ใช้วิธีการ “ต้นทุนถัวเฉลี่ย” (average cost) 

 

5. เงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดร้ับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนได้รบัยกเว้นไม่ตอ้งรวม

คำนวณเพื่อเสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

 

เงินไดห้รือผลประโยชนท์ี่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน จะไดร้ับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีบุคคล

ธรรมดา  ต่อเมื่อ ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทนุกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข ดังนี ้

(1) ต้องซื้อหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าปลีะ 1 ครั้ง และไม่ระงบัการซ้ือเปน็เวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน  

(2) เงินทีจ่่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทนุตอ้งมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินไดท้ี่ได้รับในแต่

ละปี หรือมจีำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

(3) ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครั้ง

แรก โดยการนับระยะเวลาการถือหน่วยใหน้ับเฉพาะปีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนที่

เป็นไปตามเกณฑ์  เงื่อนไขในข้อนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีผู้ลงทนุไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพราะเหตุ

ทุพพลภาพหรือตาย 

(4) ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอืน่ใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน และ

ต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนเท่านั้น 

(5) ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีผู่้ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนไว้ 

(6) กรณีผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกนิกว่าหนึ่งกองทนุเงนิได้ทีจ่่ายเป็นค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพในแต่ละกองทนุทีจ่ะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี

กรมสรรพากรกำหนด  

(7) กรณีที่มีการโอนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ผู้ลงทนุจะต้องโอนการลงทนุ (เงิน

ลงทุนและผลประโยชน)์ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคำส่ัง 
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กรณีผู้ลงทนุปฏบิัติผิดเงื่อนไข   

หากผู้ลงทุนปฏบิัติผดิเงื่อนไขข้างต้น จะต้องนำเงนิได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่

ได้รับ ไปรวมคำนวณเสียภาษีเงนิได้ 

 

ข้อควรทราบ 

(1) การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรบัเงนิหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนในกองทนุรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพ  จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรือผลประโยชนท์ีค่ำนวณมาจากเงินได้พึงประเมนิ ที่ซื้อ

หน่วยลงทนุที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น คือ ซ้ือไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท 

เมื่อรวมกับเงนิสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทนุบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทนุ

สงเคราะห์ ในแต่ละปีภาษ ี

(2) กรณีปีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนไดเ้ริ่มซ้ือหน่วยลงทุนหรือซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่าง 1 ตุลาคม 2551 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงนิหรอืผลประโยชนท์ี่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ  จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรือผลประโยชน์ทีค่ำนวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อ

หน่วยลงทนุที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น คือ ซ้ือไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 700,000 บาท 

เมื่อรวมกับเงนิสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทนุบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทนุ

สงเคราะห์ ในปีภาษี 2551 

(3) กรณีผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนของเงินทีจ่่ายเป็นค่าซ้ือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพที่ได้ซื้อไว้เกินกว่าอัตรากำหนด ไม่ว่าผู้ลงทุนจะถือหน่วยลงทุนนัน้เป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม 

หรือขายคนืเมื่อผู้ลงทนุอายุเท่าใดก็ตาม ผู้ลงทุนต้องนำเงิน หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการขายคนืหนว่ย

ลงทุนนัน้ไปรวมกับเงินได้อืน่ๆทีผู่้ลงทุนได้รับในปีภาษนีั้นเพื่อเสียภาษีเงินได ้

6. คำเตือน 

 

“การลงทุนในหน่วยลงทนุยอมมคีวามเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดำเนนิงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นส่ิงยนืยันถึงผลการดำเนนิงานในอนาคต ก่อนการตัดสินใจลงทนุควรศึกษาหนงัสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ” 

 

“สิทธิภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพพึงได้รับจะส้ินสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทนุ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษทีี่เคยได้รับภายใน

กำหนดเวลา และหากการชำระคนืสิทธิประโยชนท์างภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

ชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชนท์างภาษีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั 

และภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นเมือ่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทนุจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนัน้ ผู้

ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนใน
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กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เขา้ใจโดยขอคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) 

หรือปรึกษากับทีป่รึกษาด้านภาษโีดยตรง(ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทนุ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างประกอบ



 

50 

 

ตัวอย่างประกอบ 

 ตัวอย่างประกอบการพิจารณาว่าผู้ลงทุน (ผู้มีเงินได้) ปฏบิัติตามเงือ่นไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ถูกต้องหรือไม่  และเข้าข่ายต้องชำระคืนสทิธิประโยชนท์างภาษีทีเ่คยได้รบั หรือไม่ 

 ข้อสมมติฐาน ที่ใช้แสดงตัวอย่างข้างท้ายนี้ คือ เงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงนิได้พึงประเมนิที่ได้รบัในแต่

ละปี สมมติว่าคำนวณได้เท่ากับ 5,000 บาท 

1. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกบัการระงับการซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เปน็เวลาเกินกว่า 

1 ปี ติดต่อกนั 

ตัวอย่างที่ 1  ผู้ลงทนุระงบัการซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เปน็เวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน 

 กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

 ปีที่ลงทุน  เงินลงทุนใน RMF 

1                           5,000 

2                           5,000 

3                           5,000 

4                           5,000 

5                           5,000 

6                           0 (ระงับการลงทนุ) 

7                           0 *(ผิดเงื่อนไข) 

8                           (ยื่นแบบแสดงรายการชำระคืนภาษี ภายในเดือนมนีาคม) 

จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทนุปฏบิัตผิิดเงือ่นไขการลงทุน ในปทีี่ 7 ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี 

ติดต่อกัน ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสทิธิประโยชนท์างภาษีทีเ่คยได้รบัในช่วง 5 ปีปฏิทนิที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 2-6) ภายในเดือน

มีนาคมของปทีี่ 8 
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ตัวอย่างที่ 2 ผู้ลงทนุระงบัการซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เปน็เวลาเกินกว่า 1  ปีติดต่อกัน 

  กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3  รวม 

1  1,000  2,000  2,000  5,000 

2  2,000  1,000  2,000  5,000 

3  2,000  2,000  1,000  5,000 

4  2,000  1,000  2,000  5,000 

5  2,000  2,000  1,000  5,000 

6  0  0  0  0 (ระงบัการลงทุน) 

7  0  0  0  0 *(ผิดเงื่อนไข) 

8  (ยืนแบบแสดงรายการชำระคืนภาษี ภายในเดือนมนีาคม) 

จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทนุปฏบิัตผิิดเงือ่นไขการลงทุน ในปทีี่ 7 ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี 

ติดต่อกัน ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสทิธิประโยชนท์างภาษีของทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปปีฏทินิที่ผ่านมา (คือ ปทีี่ 2-6 ) 

ภายในเดือนมนีาคมของปทีี่ 8 
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน  ผู้ลงทุนระงบัการซ้ือหน่วยลงทุน 

RMF เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกันเพียงบางกองทุน  โดยยอดรวมการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุที่เหลือในปนีั้น เป็นไป

ตามเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปนีั้น 

ปีที่ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3   รวม 

1  1,000  2,000  2,000  5,000 

2  2,000  1,000  2,000  5,000 

3  2,000  2,000  1,000  5,000 

4  2,000  1,000  2,000  5,000 

5  2,000  2,000  1,000  5,000 

6  0  3,000  2,000  5,000 

7  0  2,000  3,000  5,000 

 จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทนุปฏบิัติไม่ผดิเงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากยอดรวมการลงทุนใน RMF ทุกกองทุนของผู้

ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรอืไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี 
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2. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกบัจำนวนเงินขั้นต่ำ และการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

ตัวอย่างที่ 4 ผู้ลงทนุ ซ้ือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละป ี

  กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

  ปีที่ลงทุน เงินลงทุนใน RMF 

1              5,000 (หรือเทียบเท่า 3%) 

2              5,000 

3              5,000 

4              5,000 

5              5,000 

6              4,000* 

7              5,000 

 จากตัวอย่างนี้ ในปทีี่ 6 ผู้ลงทุน ซ้ือหน่วยลงทนุ 4,000 บาท ซ่ึงนอ้ยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3 % ของเงินได้

พึงประเมนิ ผู้ลงทนุไม่สามารถนำไปใช้สิทธิประโยชนท์างภาษีได ้จึงเสมือนไดใ้ช้สิทธิระงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี หาก

ปรากฏว่าในปทีี่ 7 ผู้ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทนุครบถ้วนตามเงื่อนไขให้ถือว่าผู้ลงทุนปฏบิัติไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน 
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ตัวอย่างที่ 5 ผู้ลงทนุ ซ้ือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ที่ได้รบัในแต่ละป ี

   กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

  ปีที่ลงทุน เงินลงทุนใน RMF 

1              5,000 (หรือเทียบเท่า 3%) 

2              5,000 

3              5,000 

4              5,000 

5              5,000 

6              4,000* 

7              0 หรือ 4,000 *(ผิดเงื่อนไข) 

8              (ยื่นแบบแสดงรายการชำระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม) 

 จากตัวอย่างนี้ ในปทีี่ 6 ผู้ลงทุนซ้ือหน่วยลงทนุ 4,000 บาท ซ่ึงนอ้ยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงนิได้

พึงประเมนิ ผู้ลงทนุไม่สามารถนำไปใช้สิทธิประโยชนท์างภาษีได ้จึงเสมือนหนึ่งไดใ้ช้สิทธิระงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี 

ดังนั้น หากปีที่ 7 ไม่มีการซ้ือหนว่ยลงทุน (0 บาท) หรอืลงทนุต่ำกว่าเงื่อนไขการลงทนุอีก จะถือว่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการ

ลงทุน เนือ่งจากมีการระงบัการซ้ือหน่วยลงทนุเปน็เวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน 

 ผู้ลงทุนต้องชำระคนืสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบัในช่วง 5 ปีปฏทิินที่ผ่านมา (คือปทีี่ 2-6) ภายในเดือน

มีนาคมของปทีี่ 8 
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ตัวอย่างที่ 6 ผู้ลงทนุ ซ้ือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี 

  กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3  รวม 

1  1,000  2,000  2,000  5,000 

2  2,000  1,000  2,000  5,000 

3  2,000  2,000  1,000  5,000 

4  2,000  1,000  2,000  5,000 

5  2,000  2,000  1,000  5,000 

6  1,000  1,000  2,000  4,000 * 

7  1,000  2,000  2,000  5,000 

 จากตัวอย่างนี้ ในปทีี่ 6 ผู้ลงทุน ซ้ือหน่วยลงทนุ RMF หลายกองทนุ รวมกันเป็นเงิน 4,000 บาท ซ่ึงน้อยกว่า 5,000 

บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่งไดใ้ช้สิทธิระงับการ

ลงทุนไปแล้ว 1 ปี แตห่ากปรากฏว่า ในปีที่ 7 ผู้ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนต่อเนื่องครบถ้วนตามเงื่อนไข ให้ถือว่าผู้ลงทุน

ปฏิบตัิไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน (พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ตัวอย่างที่ 4) 
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ตัวอย่างที่ 7 ผู้ลงทนุ ซ้ือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละป ี

  กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3  รวม 

1  1,000  2,000  2,000  5,000 

2  2,000  1,000  2,000  5,000 

3  2,000  2,000  1,000  5,000 

4  2,000  1,000  2,000  5,000 

5  2,000  2,000  1,000  5,000 

6  1,000  1,000  2,000  4,000* 

7  0  0  0  0 *(ผิดเงื่อนไข) 

8  (ยื่นแบบแสดงรายการชำระคืนภาษี ภายในเดือนมนีาคม) 

 จากตัวอย่างนี้  ในปทีี่ 6 ผู้ลงทุนซ้ือหน่วยลงทนุหลายกองทนุ รวมกันเป็นเงิน 4,000 บาท ซ่ึงน้อยกว่า 5,000 บาท 

หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่งได้ใช้สิทธิระงับการ

ลงทุนไปแล้ว 1 ปี ดังนั้น หากปีที ่7 ไม่มีการซ้ือหน่วยลงทุน (0 บาท) หรือ ลงทุนต่ำกว่าเงื่อนไขการลงทุนอีก จะถือว่า

ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการลงทุน 

 ผู้ลงทุนต้องชำระคนืสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (คือปทีี่ 2-6) 

ภายในเดือนมนีาคมของปทีี่ 8 (พจิารณาเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 5) 
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3. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกบัการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กอ่นกำหนด 

ตัวอย่างที่ 8 ผู้ลงทนุ ขายคนืหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมือ่ผู้ลงทุนอายุต่ำกว่า 55 ปี บริบูรณ์และผู้ลงทุนได้ถือหน่วย

ลงทุนใน RMF ไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี  

กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน  

อายุผู้ลงทุน ปีที่ลงทุน เงินทนุใน RMF 

30  1  5,000 

31  2  5,000 

32  3  5,000 

33  4  5,000 

34  5  ขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั้งหมด *(ผิดเงื่อนไข) 

 จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทนุเริ่มซ้ือหนว่ยลงทุนครัง้แรกเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 34 ปี ถือว่าปฏิบัติ

ผิดเงื่อนไขการลงทนุ ถือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5 ปี นบัตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุต่ำกว่า 55 ปี

บริบูรณ์  

 ผู้ลงทุนต้องชำระคนืสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบัในช่วง 5 ปีปฏทิินที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 1-4) ภายในเดือน

มีนาคมของปทีี่ 6 

 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยังต้องนำเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินไดอ้ื่นๆ

ที่ผู้ลงทุนได้รบัในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย 
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ตัวอย่างที่ 9 ผู้ลงทนุ ขายคนืหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมือ่ผู้ลงทุนมีอายุต่ำกว่า 55 ปี บริบูรณ์ โดยผู้ลงทุนได้ถือ

หน่วยลงทนุใน RMF ไว้เปน็เวลามากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปี 

กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน  

อายุผู้ลงทุน ปีที่ลงทุน เงินทนุใน RMF 

30  1  5,000 

31  2  5,000 

32  3  5,000 

33  4  5,000 

34  5  5,000 

35  6  5,000 

36  7  ขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั้งหมด * (ผิดเงื่อนไข) 

 จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทนุเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมือ่อายุ 36 ปี ถือว่าปฏิบัติผดิเงื่อนไขการ

ลงทุน ผู้ลงทุนมีอายุต่ำกว่า 55 ปี บริบูรณ์  

 ผู้ลงทุนต้องชำระคนืสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบัในช่วง 5 ปี ปฏทิินทีผ่่านมา (คือ ปีที่ 2-6) ภายในเดือน

มีนาคมของปทีี่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความใหผู้้ลงทนุนำเงนิผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รบัจากการขายคืนหน่วย

ลงทุน ไปรวมกับเงินได้อืน่ๆที่ผู้ลงทุนได้รบัในปีภาษีนัน้เพื่อเสียภาษีเงนิได้ด้วย 
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ตัวอย่างที่ 10 ผู้ลงทุน ขายคืนหนว่ยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 55 ปี บริบูรณ์ แต่ผู้

ลงทุนได้ถือหน่วยลงทนุใน RMF ไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี 

 กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

อายุผู้ลงทุน ปีที่ลงทุน เงินทนุใน RMF 

52  1  5,000 

53  2  5,000 

54  3  5,000 

55  4  5,000 

56  5  ขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั้งหมด * (ผิดเงื่อนไข) 

 จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทนุเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 52 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมือ่อายุ 56 ปี ถือว่าปฏบิัติผดิเงื่อนไขการ

ลงทุน เนือ่งจากผู้ลงทุนได้ถือหนว่ยลงทุนไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทนุครั้งแรก แม้ว่าผู้ลงทุนจะมี

อายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์แล้วก็ตาม ผู้ลงทุนต้องชำระคนืสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบัในช่วง 5 ปีปฏทิินที่ผ่านมา (คือ ปี

ที่ 1-4) ภายในเดือนมีนาคมของปทีี่ 6  

 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยังต้องนำเงินผลประโยชน์  (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้

อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษนีั้นเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย 
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ตัวอย่างที่ 11 ผู้ลงทุน ขายคืนหนว่ยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนอายุต่ำกว่า 55 ปบีริบรูณ์ และผู้ลงทุนได้ถือ

หน่วยลงทนุไว้เป็นเวลามากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปี  

  กรณีซ้ือหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน RMF1 RMF2 RMF3 รวม RMF2 + RMF3 

1  1,000 2,000 2,000 5,000 4,000 

2  2,000 1,000 2,000 5,000 3,000 

3  2,000 2,000 1,000 5,000 3,000 

4  2,000 1,000 2,000 5,000 3,000 

5  2,000 2,000 1,000 5,000 3,000 

6  2,000 2,000 1,000 5,000 3,000 

7  ขายคืนหน่วยลงทนุใน RMF 1 บางส่วน หรือทั้งหมด * (ผิดเงื่อนไข) 

 

 จากตัวอย่างนี้ ในปทีี่ 7 ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกองทนุ RMF 1 เมื่อผูล้งทุนอายุต่ำ

กว่า 55 ปีบริบูรณ์ ถือว่าปฏบิัติผดิเงื่อนไขการลงทุน  ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษขีองเงินลงทุนในกองทนุ 

(RMF1 RMF2 และ RMF3) ที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏทิินที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปทีี่ 8 โดย

กรมสรรพากรอาจตีความให้ผู้ลงทุนนำเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รบัจากการขายคนืหนว่ยลงทุน ไปรวมกับเงิน

ได้อื่นๆทีผู่้ลงทุนได้รบัในปีภาษนีั้นเพื่อเสียภาษีเงินไดด้้วย 


