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ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 

ขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพฉบบัน้ี ใชเ้พื่อประโยชน์ในการเป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัทัว่ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบบัน้ีไม่ถือว่าเป็น
การให้ค  าแนะน าหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทั้งขอ้วินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีอา้งอิงอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เปล่ียนแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพ์ได้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง โดยขอค าปรึกษาแนะน าจากศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร 
(RD Call Center) หรือปรึกษากับท่ีปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถา้มี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผูล้งทุนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดๆ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือ
ฉบบัน้ี 



บทน า 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพน้ี ไดจ้ดัท าขึ้นตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนและการ
เสนอขายหน่วยลงทุน  หรือตามประกาศอ่ืนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  ท่ีก าหนดให้บริษทัจดัการกองทุน
รวมตอ้งจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีคู่มือการลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มือการลงทุนน้ีเป็นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้งทุนท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อให้ผูล้งทุนไดต้ดัสินใจลงทุนดว้ยความ
เขา้ใจถูกตอ้งวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว มีเง่ือนไข
และภาระผกูพนัหลายปี ผูล้งทุนตอ้งมีเป้าหมายท่ีจะลงทุนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงวยัเกษียณอาย ุหรือพน้จากการ
ท างาน หรือไม่สามารถท างานไดอี้ก  

จึงขอใหผู้ล้งทุนศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการลงทุนฉบบัน้ีอย่างละเอียดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไปพร้อมกบั
การศึกษาหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแต่ละกองทุน 
แลว้จึงตดัสินใจตามท่ีผูล้งทุนเห็นสมควร 
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่วข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 

กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 

          อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

          ข้อ 1  ใหย้กเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

          “(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย”์  

           ข้อ 2  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (55) และ (56) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 227 (พ.ศ. 
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  

          “(55) เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินไดพ้ึง
ประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิทธ์ิท่ีมิไดรั้บโอนมาโดยทางมรดก เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั้งน้ี 
จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 300,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น  

         กรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพหรือไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมาย วา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตอ้งไม่เกิน 300,000 บาท  
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                            เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
                            ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสามใหผู้มี้เงิน
ไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงและตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได ้ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึง
มาแลว้ดว้ย  
                      (56) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าว เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด”  
                 ข้อ 3  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 
  

พเิชษฐ พนัธ์ุวิชาติกุล  
รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบติัราชการแทน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
 
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
                    ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                               “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ัง
แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายไุม่ต ่ากวา่หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
                               ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพหรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตอ้งไม่เกินสามแสนบาท 
                               ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนท่ีผูมี้เงินไดมี้อายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ใหผู้มี้เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง 
และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึงมาแลว้ดว้ย ”  
  ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (65) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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                                   “(65) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ก าหนด”    
                    ข้อ 3  ความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะการจดัเก็บภาษีส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีได้
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก่์อน
วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  

 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
  

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

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
    

               อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
                     ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (35) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                                “(35) เงินไดเ้ท่าท่ีลูกจา้งจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของค่าจา้งเฉพาะส่วนท่ีเกิน หน่ึงหม่ืนบาท แต่ไม่เกินส่ีแสนเกา้
หม่ืนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”  
                     ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                               “(43) เงินไดเ้ท่าท่ีสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินหา้แสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                    ข้อ 3 ใหย้กเลิกความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                “(54) เงินไดเ้ท่าท่ีผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหา้แสนบาท ส าหรับปี
ภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                    ข้อ 4 ใหย้กเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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                                  “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมินเฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินหา้
แสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ต ่ากวา่หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีก าหนด    
                                ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่าย
เขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท    
                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนท่ีผูมี้เงินไดมี้อายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ใหผู้มี้เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรค
หน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึงมาแลว้ดว้ย”    
                    ข้อ 5 ใหย้กเลิกความใน (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                “(61) เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตของผูมี้ เงิน
ไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริง เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงหม่ืนบาทแต่ไม่เกินเกา้หม่ืนบาท โดยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตตอ้งมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และการประกนัชีวิตนั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนั
ชีวิตในราชอาณาจกัร ทั้งน้ี ส าหรับเบ้ียประกนัภยั ท่ีไดจ่้ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีอธิบดี ก าหนด”    
                    ข้อ 6 ใหย้กเลิกความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                 “(66) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหา้แสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น และ
เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ทั้งน้ี ส าหรับเงินได ้พึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป    
                                 เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด    
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                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้
เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรค
หน่ึงมาแลว้ดว้ย”    
                    ข้อ 7 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ( 78 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                               “(78) เงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ท่ีเป็น
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงมีเงินไดไ้ม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี 
ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด”    
                         

 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

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

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
               

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนต รีว่าการ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                           ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 55 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
เงินไดพ้ึงประเมิน และในกรณีท่ีผูมี้เงินไดด้งักล่าวไดจ่้ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ย เม่ือรวมเงินไดก้บัเงินสะสม
แลว้ตอ้งไม่เกินเจ็ดแสนบาท ทั้งน้ี เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีก าหนด และใหน้ าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  
                           ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 66 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินได้มีการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่าง
วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจ็ดแสนบาท 
แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้และการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด และใหน้ าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

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

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
 
                        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
                   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
           “หากเบ้ียประกนัภยัท่ีจ่ายตามวรรคหน่ึง เป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญท่ี
จ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ให้เงินไดไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นอีก ในอตัราร้อยละสิบห้าของเงินไดพ้ึงประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งน้ี เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดส้ าหรับกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตาม
กฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตาม  (43) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณีหรือเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม (55) แลว้ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท ในปีภาษีเดียวกนั  
                       การไดรั้บยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีก าหนด”  

 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  

 
กรณ์ จาติกวณิช  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
   

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513  และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509)  ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246  (พ.ศ. 2547)  ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และ ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อมาก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126  (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266  (พ.ศ. 
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(55)  เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วน  ท่ีไม่เกินห้าแสน
บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  นับตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ต ่ากว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีประกาศก าหนด”  

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

“(102) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วย 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินไดพ้ึงประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินสองแสน
บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไม่นอ้ยกวา่ สิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ี
ซ้ือหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมิน ท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
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พ.ศ. 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และให้เป็นไป ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด  

เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณ เพื่อเสีย
ภาษีเงินได ้ส าหรับกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณี 
หรือเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม 
(55) หรือเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญตาม (61) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาติ
ตามกฎหมาย วา่ดว้ยกองทุนการออมแห่งชาติตาม (90) แลว้ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท ในปีภาษีเดียวกนั  

ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ให้ผูมี้
เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง
มาแลว้ดว้ย  

(103) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม เพื่อ
การออมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเงินหรือ ผลประโยชน์ดงักล่าว
ค านวณมาจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้าม (102) และผูมี้เงินไดถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”   

ขอ้ 4 บทบญัญติัใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126  (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266  (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีซ้ือก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

ขอ้ 5 กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บงัคบัส าหรับเงินได้พึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2563  เป็นตน้ไป  

 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 
 อุตตม สาวนายน  

                 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  
 

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

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) 

เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ 
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

 
                   อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 
                     ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 90) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  
                     ข้อ 2 เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 
                        (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และตอ้งไม่
ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกนั การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตาม
วรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 
บาทต่อปี 
                        (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตั้งแต่วนั
ซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเม่ือผูมี้เงินได้นั้นมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี 
ส าหรับการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
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                        ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคบัในกรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเล้ียง
ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 
                        (3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่านั้น 
                        (4) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วย
ลงทุนไว ้
                   ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกวา่หน่ึงกองทุน เงินไดท่ี้จ่าย
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุน ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ 2  
                        การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 
                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพซ่ึงได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ในปีใด เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมตาม
ขอ้ 9 แลว้ และไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู่เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 2 และขอ้ 3 นับตั้งแต่ปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติม การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ให้
นบัระยะเวลาท่ีไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขา้ดว้ย 
                   ข้อ 5 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตั้งแต่วนั
ซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผูมี้เงินไดจ้ะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะ
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพปีใดปีหน่ึงและจะซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดก็ได ้โดยให้
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 2(1) และขอ้ 3 วรรคสอง 
                   ข้อ 6 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหน่ึง
หรือหลายกองทุนรวมผูมี้เงินได้จะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน 5 วนัท าการ 
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีโอนไดรั้บค าสั่งโอนจากผูมี้เงินได ้
                        การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีไดรั้บ
ค าสั่งโอนจากผูมี้เงินได ้จะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีรับโอน
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้
                   ข้อ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ให้
ยกเวน้เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 
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                        กรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  
                        ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือ
เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผูมี้เงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ดงักล่าวเม่ือรวมกบัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 173) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป ) 
                   ข้อ 8 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพท่ีแสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
                   ข้อ 9 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินได้
ตามขอ้ 7 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 7 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้
เพื่อยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้ท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้อง
ปีภาษีนั้นๆ จนถึงวนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมของปี
ภาษีดงักล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 
                    ในการเสียภาษีเงินไดต้ามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาศยัอ านาจตามมาตรา 3 อฎัฐ 
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ไดอ้นุมติัขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติม
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมส าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพ้ึงประเมิน
เพื่อยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ไดภ้ายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือ
ขอ้ 4 โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 
                  ข้อ 10 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหัก
จากเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้ักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแลว้ 
                   ข้อ 11 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 
 

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้  
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

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

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบีย้ประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ 

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

__________________________________ 
 

อาศยัอ านาจตามความในวรรคสามของขอ้ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของผูมี้เงินได ้
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการจ่ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้น
ไป 

(2) เป็นการประกันชีวิตท่ีได้เอาประกันไว้กับผู ้รับประกันภัยท่ีประกอบกิจการประกันชี วิตใน
ราชอาณาจกัร 

(3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม ่าเสมอ  ซ่ึงจ านวนผลประโยชน์
เงินบ านาญดงักล่าวจะจ่ายเท่ากนัทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกนัก็ได ้โดยการจ่าย
ผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพท่ีอาจมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายท่ีแน่นอน 

(4) มีการก าหนดช่วงอายขุองการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึง
อาย ุ85 ปี หรือกวา่นั้น และผูมี้เงินไดต้อ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัครบถว้นแลว้ก่อนไดรั้บผลประโยชน์เงินบ านาญ 

ข้อ 2 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ
ของผูมี้เงินได ้กรณีผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญเพียงอย่างเดียว หรือไดจ่้าย
เบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืนดว้ย แลว้แต่กรณี ให้ยกเวน้เงินไดท่ี้จ่ายไปเป็นเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืน แลว้แต่กรณี ตาม
จ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามขอ้ 2(61) วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509)  ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหย้กเวน้เงินไดเ้พิ่มขึ้นอีกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี  
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(1) ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ
ของผูมี้เงินไดเ้พิ่มขึ้นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งน้ี ส าหรับเบ้ียประกนั
ท่ีจ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

กรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือ
จ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวม
ค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝ่้ายเดียว ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบ
บ านาญ ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของ
สามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินไดเ้พิ่มขึ้นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  

กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือ
จ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์เงินท่ี
ไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได้ ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญเพียง
อย่างเดียว หรือไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืนดว้ย แลว้แต่กรณี และความ
เป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหส้ามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินได้ มีสิทธิหกัลดหยอ่นส าหรับเบ้ียประกนัชีวิต
แบบบ านาญ หรือเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืน แลว้แต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ายท่ีไม่มีเงินไดต้าม
จ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 

(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้
(ก) ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  ให้ต่างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้
เงินไดเ้พิ่มขึ้นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือ
จ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ี
ไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

(ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีท่ีได้รับยกเวน้ภาษี  และภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ใหต้่างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพิ่มขึ้นอีกในอตัรา
ร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
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กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือ
จ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ี
ไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

(ค) ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยู่ตลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  และภริยาใชสิ้ทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ  แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพิ่มขึ้นอีกในอตัราร้อย
ละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี  หรือ
จ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ี
ไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง  ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 
                    ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ตอ้งไม่เกินเงินไดพ้ึงประเมินของแต่ละคนหลงัจาก
หกัค่าใชจ่้าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

ข้อ 3 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากผูรั้บประกนัภยัซ่ึงไดรั้บรองวา่ เป็น
การจ่ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศฉบบันี 

ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินได ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องขอ้ 1 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีได้
น าเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิตไปหกัออกจากเงินไดเ้พื่อยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั้นๆ จนถึงวนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้
เพิ่มเติมของปีภาษีดงักล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

ข้อ 5 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหกัจากเงิน
ไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแลว้ 

ข้อ 6 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
 

สาธิต รังคสิริ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ 
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

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

ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษี 
เงินได ้(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีได้
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเล้ียงชีพ 
ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท” 

ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 
(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 
บาทต่อปี” 

ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้
(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
และข้อ 5 ให้ยกเว้นเท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึง ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปี
ภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น” 
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ขอ้ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 

ประสงค ์พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๐๑) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ 
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๒ (๕๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)  ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี ๑๗๑) เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  ลงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ เงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

(๑) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่าปีละ ๑ คร้ัง และตอ้งไม่
ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกวา่ ๑ ปี ติดต่อกนั 

(๒) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า ๕ ปี นบัตั้งแต่วนั
ซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเม่ือผูมี้เงินไดน้ั้นมีอายุไม่ต ่ากวา่ ๕๕ ปีบริบูรณ์ เวน้แต่ผูมี้
เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(๓) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่านั้น 

(๔) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วย
ลงทุนไว ้

การซ้ือหน่วยลงทุนตาม (๑) และการถือหน่วยลงทุนตาม (๒) ให้รวมถึงการซ้ือหน่วยลงทุนและการถือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษี เงินได ้(ฉบบัท่ี 
๑๗๑) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี  ๒๔ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือถือหน่วยลงทุนไวก่้อนวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดว้ย 
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ขอ้ ๓ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุนเงินไดท่ี้จ่ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ ๒ 

ขอ้ ๔ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า ๕ ปี นบัตั้งแต่วนัซ้ือ
หน่วยลงทุนคร้ังแรก และมีอายุไม่ต่ ากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ หรือทุพพลภาพ ผูมี้เงินไดจ้ะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป 
หรือจะซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพปีใดปีหน่ึง และจะซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดก็ไดโ้ดย
ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ ๒ (๑) 

ขอ้ ๕ การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ให้ยกเวน้
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะ
ส่วนท่ีไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 

กรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย  เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตอ้งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขอ้ ๖ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดม้าซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจากการโอนหรือเก่ียวเน่ืองกบัการ
โอนมาจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือไดม้าโดยวิธีการอ่ืนซ่ึงมิใช่การซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามขอ้ ๒ หรือขอ้ ๓ การไดม้าซ่ึงหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ไดรั้บสิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ ๕ 

ขอ้ ๗ กรณีผูมี้เงินไดท่ี้ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและไดใ้ช้สิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้
ตามขอ้ ๕ แลว้ ต่อมาปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ ๒ หรือขอ้ ๓ ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดต้ามขอ้ ๕ และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าจ านวนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินไดเ้พื่อ
ยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีภาษี
นั้น ๆ จนถึงวนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมของปีภาษี
ดงักล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร 

ในการเสียภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาศยัอ านาจตามมาตรา ๓ 
อฏัฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมติัขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูมี้เงินไดท่ี้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปี
ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร 

ผูมี้เงินไดท่ี้ไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง และ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู่ เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ ๒ หรือขอ้ ๓ นบัตั้งแต่ปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมนั้น การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ให้นบัระยะเวลา
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ท่ีได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมรวมเขา้ดว้ย 

ขอ้ ๘ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีแสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ขอ้ ๙ กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหน่ึงไปยงักองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใดกองทุนรวม
หน่ึงหรือหลายกองทุนรวม ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่ อการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน ๕ วนัท า
การ นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีโอนไดรั้บค าสั่งโอนจากผูมี้เงินได ้

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ให้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีไดรั้บค าา
สั่งโอนจากผูมี้เงินไดจ้ดัท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีรับโอน
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

ขอ้ ๑๐ หนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามขอ้ ๘ และหนงัสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามขอ้ ๙ ตอ้งจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ แต่ถ้าท าเป็น
ภาษาต่างประเทศอ่ืนตอ้งมีค าแปลภาษาไทยก ากบัดว้ย ส่วนตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอ้ความอยา่ง
นอ้ยตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 

การลงช่ือของผูมี้หน้าท่ีออกหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในหนงัสือรับรองตามวรรคหน่ึงจะใชวิ้ธีประทบัลายมือ
ช่ือผูมี้หน้าท่ีออกหนงัสือรับรองดงักล่าวดว้ยตรายางหรือจะพิมพล์ายมือช่ือผูมี้หน้าท่ีออกหนงัสือรับรองโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีไดมี้การเก็บลายมือช่ือไว ้(SCAN) ก็ได ้

ขอ้ ๑๑ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ให้ผูมี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักตามมาตรา ๔๒ ทวิถึงมาตรา ๔๖ แห่ง
ประมวลรัษฎากรแลว้ 

ขอ้ ๑๒ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ 
(นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเน่ืองจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุน 

 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) 

เร่ือง    ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ส าหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เพราะเหตุสูงอายุ 

ทุพพลภาพ หรือตาย 
__________________________________ 

  
                อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข ส าหรับ
กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ดงัต่อไปน้ี  
                ข้อ 1  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ไดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย  ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขดงัน้ี  
                          (1) กรณีเหตุสูงอายุ ผูถื้อหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
                                การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ให้นับ
เฉพาะปีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุน และได้รับสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้ตามขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                          (2) กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อให้เกิดเงินไดท่ี้จะน ามาซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพไดอี้กต่อไป  
                          (3) กรณีตาย ต้องเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
                                ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย แลว้แต่กรณีมาแสดงดว้ย  
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                 ข้อ 2  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 1 จะตอ้งค านวณจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีได้
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และได้รับสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                 ข้อ 3  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรัตน์ ควฒัน์กุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170) 

เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
            

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และตอ้งไม่
ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั  

การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

(2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนั
ซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงให้นบัเฉพาะปีท่ีผู ้
ถือหน่วยลงทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุนเฉพาะท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1(1) ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคบัใน
กรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่านั้น 

(4) ผูมี้เงินไดต้้องไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วย
ลงทุนไว ้

ขอ้ 2 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกวา่หน่ึงกองทุนเงินไดท่ี้จ่ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ 1  

ข้อ 3 กรณีผู ้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพซ่ึงได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ในปีใด เม่ือผูมี้เงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
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ส าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพ้ึงประเมินเพื่อ
ยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ และไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู่ เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1 และขอ้ 2 นบัตั้งแต่ปีท่ีได้
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมการนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ให้นบัระยะเวลาท่ีไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขา้ดว้ย 

ขอ้ 4 กรณีผูมี้เงินได้ไดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงหรือหลายกองทุน
รวม ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน 5 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีโอนไดรั้บค าสั่งโอนจากผูมี้เงินได ้

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีไดรั้บค าสั่ง
โอนจากผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการ โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีรับโอนเก็บไว้
เป็นหลกัฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้
  ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 
1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวท่ีค านวณมาจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และจะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี 

กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงท่ีไดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ร่ิมซ้ือหน่วยลงทุนหรือซ้ือ
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับ
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนท่ีซ้ือมาในปีภาษี 2551 ท่ีค านวณมาจากเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 2551 
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 174) ใช้บงัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป) 
               ขอ้ 6 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ท่ีแสดงจ านวนเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
  ขอ้ 7 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดมี้สิทธิน าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณ
หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแลว้ 
  ขอ้ 8 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 
 

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
                      “กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงท่ีไดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ร่ิมซ้ือหน่วยลงทุน
หรือซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนท่ีซ้ือมาในปีภาษี 2551 ท่ีค านวณมาจากเงิน
ไดพ้ึงประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 
2551” 

ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
  

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน 

คืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษี
เงินได้ (ฉบับท่ี 170) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี” 

ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 
(ฉบบัท่ี 170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,00 0 
บาทต่อปี” 

ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 
(ฉบบัท่ี 170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวท่ีค านวณมาจาก เงินได้พึงประเมินท่ี
ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน ท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ
จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี” 
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ขอ้ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
ประสงค ์พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 402) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงิน 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

__________________________________ 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๒ (๖๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๑) ของขอ้ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี ๒๕๘) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ้ ๒ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้(ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี ๒๕๘) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๒ กรณีผูมี้เงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุน เงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนท่ีจะ
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามขอ้ ๑” 

ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้(ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้ ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ ๓ กรณีผูมี้เงินไดท่ี้ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน

ขอ้ ๑ หรือขอ้ ๒ ในปีใด เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมส าหรับปีภาษีท่ีได้
น าจ านวนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินไดพ้ึงประเมินในการค านวณภาษี
เงินไดภ้ายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์นั้น และไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู ่หากผูมี้เงินไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพต่อไป โดยปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ นบัตั้งแต่ปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติม ให้ผูมี้เงินได้
มีสิทธินบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเขา้ดว้ย” 

ขอ้ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของขอ้ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี ๒๕๘) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วย
ลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“กรณีการขายหน่วยลงทุนท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนนั้นตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีค านวณมาจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว
ในอตัราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินได้แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละ
ปีภาษี” 

ขอ้ ๕ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้  (ฉบบัท่ี ๑๗๐) เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ้ ๖ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ 
(นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
  



      
 
 
 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกบัภาษีเงนิได (ฉบบัที่ 414) 

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงนิได สําหรับเงนิไดเทาท่ีไดจาย 
เปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ (๕๕) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๗ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๘ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันท่ี ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “ขอ ๘ การไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามประกาศนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดงัตอไปนี้ 
 (1) กรณีการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป ผูมีเงินได
ตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ตนไดซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
   (2) กรณีการซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจากบริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวมที่แสดง
ไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพดังกลาว” 
  ขอ ๒ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ๘/๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันท่ี ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  “ขอ ๘/๑ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับแจงความประสงคตามขอ 8 (1) 
ตองสงขอมลูของผูมีเงินไดตอกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัดทําขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามรูปแบบและนําสงตามวิธีการท่ีกําหนดบนเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 

 
 

/ การแจง ... 
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๒ 
 

 การแจงและการสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหแจงภายในวันที่ 15 มกราคมของปถัดไป 
เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น 
 กรณีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไดแจงและสงขอมูลตามวรรคสองแลว  
แตมีความประสงคจะขอแกไข ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมขอมูลดังกลาวนั้น ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ดังกลาวแจงและสงขอมูลผานระบบรับขอมูลคาซื้อหนวยลงทุนเกินกําหนดเวลาบนเว็บไซตของกรมสรรพากร 
http://www.rd.go.th” 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับท่ี ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพท่ีไดรับคําส่ังโอนจากผูมีเงินไดจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพ แนบพรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และสงมอบ
ใหแกกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีรับโอนเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได 
เวนแตกรณีการโอนหนวยลงทุนท่ีซื้อตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป และผูมีเงินได
ไดแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๘ (1) แลว กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ที่ไดรับคําส่ังโอน ไมตองแนบและสงมอบหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนใหแกกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ที่รับโอน” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับท่ี ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามขอ ๘ (2) 
และหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามขอ ๙ ตองจัดทําเปนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ แตถาทําเปนภาษาตางประเทศอื่นตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับดวย สวนตัวเลขใหใช
เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้” 
 ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. 256๕ ที่จะตองย่ืน
รายการใน พ.ศ. 256๖ เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖๔ 
 
 
                                                             สมศักดิ์ อนันทวัฒน 
 (นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศกรมสรรพากร 
 

ประกาศกรมสรรพากร 
เร่ือง หลักฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เพ่ือการยกเว้น 

ภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
__________________________________ 

            
ตามท่ีไดมี้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 171 ) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคมพ.ศ. 2551 ก าหนดใหผู้มี้เงินไดต้อ้ง
มีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีแสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อการยกเวน้
ภาษีเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ กรมสรรพากรจึงก าหนดหลกัฐานท่ีจะ
ใชใ้นการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัน้ี 

ขอ้ 1 หลกัฐานท่ีผูมี้เงินไดท่ี้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตอ้งใชเ้พื่อการยกเวน้ภาษีเงิน
ไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองการซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพซ่ึงมีขอ้ความอยา่งนอ้ยตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 

ในกรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพกองทุนหน่ึงไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกองทุนอ่ืน ตอ้งมีหลกัฐานแสดงการโอน ไดแ้ก่ หนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ซ่ึงมีขอ้ความอย่างน้อยตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 
แนบพร้อมหนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดว้ย 

การลงช่ือของผูมี้หน้าท่ีออกหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
และหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในหนงัสือรับรองตามวรรคหน่ึงและวรรค
สอง จะใชว้ิธีประทบัลายมือช่ือผูมี้หน้าท่ีออกหนังสือรับรองดงักล่าวดว้ยตรายางหรือจะพิมพล์ายมือช่ือผูมี้หน้ าท่ี
ออกหนงัสือรับรองโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดมี้การเก็บลายมือช่ือไว ้(SCAN) ก็ได ้
  ขอ้ 2 หนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และหนงัสือรับรองการโอนหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามข้อ 1 ต้องจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่ถ้าท าเป็น
ภาษาต่างประเทศอ่ืนตอ้งมีค าแปลภาษาไทยก ากบัดว้ย ส่วนตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรือเลขอารบิค 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

 
วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           
           

ประเภทเงินได้พงึประเมนิ 
มาตรา 40 เงินไดพ้ึงประเมินนั้น คือเงินไดป้ระเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้น

ออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่วา่ในทอดใด 
(1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงานไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บ าเหน็จ 

บ านาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้ง
จ่ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหน้าท่ีตอ้งช าระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้ง
แรงงาน 

(2) เงินได้เน่ืองจากหน้าท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ี
ค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้ห้อยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงผู ้
มีเงินไดมี้หน้าท่ีตอ้งช าระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหน้าท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า 
หรือจากการรับท างานใหน้ั้นไม่วา่หนา้ท่ี หรือต าแหน่งงาน หรืองานท่ีรับท าใหน้ั้นจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว 

(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนั
ไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 

(4) เงินไดท่ี้เป็น 
 (ก) ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้มืไม่ว่าจะมี

หลักประกันหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบั
ราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก
และจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มื หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม 

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติ
บุคคล หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้ งขึ้ นส าหรับให้กู้ยืมเงิน เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีอยู่ในบงัคบั ตอ้งถูกหักภาษีไว ้
ณ ท่ีจ่าย ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงินไดต้ามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีบุตรชอบดว้ยกฎหมายท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะเป็นผูมี้เงินได ้และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินไดข้อง
บุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดา แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้
ของบุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดาหรือของมารดาผูใ้ชอ้  านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอ้ านาจ
ปกครองร่วมกนั 
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ความในวรรคสองให้ใช้บงัคบักับบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงเป็นผูมี้เงินได้
ดว้ยโดยอนุโลม 

(ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล 
(ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกวา่ก าไรและเงินท่ี

กนัไวร้วมกนั 
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนัไว้

รวมกนั 
(ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับช่วงกนั 

หรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 
(ช) ผลประโยชน์ท่ีได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน โอนหน่วยลงทุน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ 

พนัธบตัรหรือตัว๋เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก 
รวมทั้งเงินไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตี
ราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน 

(ซ) เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีไดจ้ากการถือหรือ 
ครอบครองโทเคนดิจิทลั 

(ฌ) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทลั ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตี
ราคา เป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน 

(5) เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก
(ก) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น
(ข) การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น
(ค) การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อนซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้งคืนเงิน

หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ 
 ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือว่า ผูมี้เงินไดแ้สดงเงินไดต้ ่าไป ไม่

ถูกตอ้งตามความเป็นจริง เจา้พนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินไดน้ั้นตามจ านวนเงินท่ีทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้
เช่าไดต้ามปกติ และให้ถือว่าจ านวนเงินท่ีประเมินน้ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของผูมี้เงินได ้ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การ
ประเมินก็ได ้ทั้งน้ีใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้แต่วนัท าสัญญาจนถึงวนั
ผิดสัญญาทั้งส้ิน เป็นเงินไดพ้ึงประเมินของปีท่ีมีการผิดสัญญานั้น 

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

(7) เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระในส่วนส าคญันอกจาก
เคร่ืองมือ 

(8) เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจาก
ท่ีระบุไวใ้น (1) ถึง (7) แลว้ 
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เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถา้ผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทใด ไม่วา่ทอดใดหรือ
ในปีภาษีใดก็ตาม ใหถื้อเป็นเงินไดป้ระเภทและของ ปีภาษีเดียวกนักบัเงินไดท่ี้ออกแทนใหน้ั้น 
 

เบีย้ปรับและเงินเพิม่ 
มาตรา 19 เวน้แต่จะมีบทบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน กรณีท่ีเจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือว่า ผูใ้ดแสดง

รายการตามแบบท่ียื่นไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจออกหมายเรียกผูย้ืน่
รายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั่งให้ผูย้ื่นรายการหรือพยานนั้น น าบญัชีเอกสารหรือหลกัฐาน
อ่ืนอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนันบัแต่วนัส่งหมาย ทั้งน้ี การออกหมายเรียก
ดงักล่าว จะตอ้งกระท าภายในเวลาสองปี นบัแต่วนัท่ีไดย้ื่นรายการไม่วา่การยื่นรายการนั้น จะไดก้ระท าภายในเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม่ ทั้งน้ี แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั 
เวน้แต่กรณีปรากฏหลกัฐานหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูย้ื่นรายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือเป็นกรณีจ าเป็น
เพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมติัให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดงักล่าวเกินกว่าสองปีก็ได ้แต่
ตอ้งไม่เกินห้าปีนับแต่วนัท่ีไดย้ื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายไดไ้ม่เกิน
ก าหนดเวลาตามท่ีมีสิทธิขอคืนภาษีอากร 

มาตรา 20 เม่ือไดจ้ดัการตามมาตรา 19 และทราบขอ้ความแลว้ เจา้พนักงานประเมินมีอ านาจท่ีจะแกจ้ านวน
เงินท่ีประเมิน หรือท่ียื่นรายการไวเ้ดิมโดยอาศยั พยานหลกัฐานท่ีปรากฏและแจง้จ านวนเงินท่ีตอ้ง ช าระอีกไปยงัผู ้
ตอ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้

 มาตรา 21 ถา้ผูต้อ้งเสียภาษีอากรไม่ปฏิบติัตามหมาย หรือค าสั่งของเจา้พนักงานประเมิน ตามมาตรา 19 
หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามท่ีรู้เห็นว่าถูกต้อง และแจง้จ านวนเงินซ่ึงตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีห้ามมิให้อุทธรณ์การ
ประเมิน 

 มาตรา 22  ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับหน่ึงเท่าของ
จ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระอีก 

 มาตรา 23 ผูใ้ดไม่ยื่นรายการ ให้อ าเภอหรือเจา้พนักงานประเมินแลว้แต่กรณี มีอ านาจออกหมายเรียกตวัผู ้
นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั่งให้ ผูท่ี้ไม่ยื่นรายการ หรือพยานนั้นน าบญัชี หรือพยานหลกัฐานอนั
ควรแก่เร่ืองมาแสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนันบัแต่วนัส่งหมาย 

 มาตรา 24 เม่ือไดจ้ดัการตามมาตรา 23 และทราบขอ้ความแลว้ อ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมินแลว้แต่กรณี 
มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร และแจง้จ านวนภาษีอากรท่ีตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์
การประเมินก็ได ้

 มาตรา 25 ถา้ผูไ้ดรั้บหมายหรือค าสั่งของอ าเภอ หรือเจา้พนกังานประเมิน แลว้แต่กรณี ไม่ปฏิบติัตามหมาย
หรือค าสั่งของอ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร อ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมิน มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากรตามท่ีรู้เห็นว่าถูกตอ้ง และแจง้จ านวนภาษี
อากรไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีหา้มมิใหอุ้ทธรณ์การประเมิน 
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มาตรา 26 เวน้แต่จะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในลกัษณะน้ี ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผูต้อ้ง
เสียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับอีกสองเท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ 

มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะน้ี
เก่ียวกบัภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องเสีย หรือ
น าส่งโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และได้มีการช าระหรือน าส่งภาษีภายใน
ก าหนดเวลาท่ีขยายใหน้ั้น เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงใหล้ดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพิม่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เร่ิมนบัเม่ือพน้ก าหนดเวลาการยื่นรายการหรือน าส่งภาษี
จนถึงวนัช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพิ่มท่ีค านวณไดมิ้ให้เกินจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่ง ไม่ว่าภาษีท่ีตอ้งเสีย
หรือน าส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือค าสั่งของเจา้พนกังานหรือค าวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 
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