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ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 

ขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมฉบบัน้ี ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัทัว่ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบบัน้ีไม่ถือวา่เป็น
การให้ค  าแนะน าหรือปรึกษาทางดา้นภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทั้งขอ้วินิจฉยั กฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีอา้งอิงอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมให้เปล่ียนแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพไ์ด้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง หรือปรึกษากบัศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร (RD Call 
Center) หรือปรึกษากบัท่ีปรึกษาด้านภาษีโดยตรง (ถา้มี) ก่อนการลงทุน  โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีผูล้งทุนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดๆ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือฉบบัน้ี 



บทน า 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมน้ี ได้จดัท าข้ึนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการ
เสนอขายหน่วยลงทุน  หรือตามประกาศอ่ืนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  ท่ีก าหนดให้บริษทัจดัการกองทุน
รวมตอ้งจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีคู่มือการลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มือการลงทุนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ
เขา้ใจใหก้บัผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บเม่ือผูล้งทุนปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว ้การช าระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บการช าระภาษีเงินไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน และการช าระเบ้ียปรับเงินเพิ่ม
หากผูล้งทุนปฏิบติัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนก าหนด เพื่อให้ผูล้งทุนได้
ตดัสินใจลงทุนดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้งวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมเป็นการลงทุน
ระยะยาว มีเง่ือนไขและภาระผกูพนัหลายปี  

จึงขอใหผู้ล้งทุนศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการลงทุนฉบบัน้ีอยา่งละเอียดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไปพร้อมกบั
การศึกษาหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการออมแต่ละกองทุน 
แลว้จึงตดัสินใจตามท่ีผูล้งทุนเห็นสมควร 

บรษิทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซื�อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกบัภาษีเงนิได (ฉบบัที่ 415) 

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงนิได  
สําหรบัเงนิไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการออม 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในวรรคหนึ่งของขอ ๒ (๑๐๒) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ 
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่ ๓6๙) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
   “ขอ ๕ การไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
    (1) กรณีการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป ผูมีเงินได
ตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมท่ีตนไดซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม 
    (2) กรณีการซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผูมีเงินไดตองมีหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมท่ีแสดงไดวา
มีการจายเงินเขากองทุนรวมเพ่ือการออมดังกลาว” 
 ขอ ๒ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 5/๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับท่ี ๓6๙) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  “ขอ ๕/1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ไดรับแจงความประสงคตามขอ ๕ (1) 
ตองสงขอมลูของผูมีเงินไดตอกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัดทําขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามรูปแบบและนําสงตามวิธีการท่ีกําหนดบนเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 
  การแจงและการสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหแจงภายในวันที่ 15 มกราคมของปถัดไป 
เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น 
 

/ กรณี ... 
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๒ 
 
 

  กรณีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไดแจงและสงขอมูลตามวรรคสองแลว 
แตมีความประสงคจะขอแกไข ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมขอมูลดังกลาวนั้น ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ดังกลาวแจงและสงขอมูลผานระบบรับขอมูลคาซื้อหนวยลงทุนเกินกําหนดเวลาบนเว็บไซตของกรมสรรพากร 
http://www.rd.go.th” 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓6๙) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได สําหรับ
เงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมตามขอ ๕ (2) และ
หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมตามขอ ๖ ตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ แตถาทําเปนภาษาตางประเทศอื่นตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทย
หรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้” 
 ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. 256๕ ที่จะตองย่ืน
รายการใน พ.ศ. 256๖ เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖๔ 
 
 
                                                                 สมศักดิ์ อนันทวัฒน 
 (นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรษัฎำกร 
ประเภทเงินได้พึงประเมิน 
 

มำตรำ 40  เงนิไดพ้งึประเมนินัน้ คอืเงนิไดป้ระเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถงึเงนิค่าภาษอีากรทีผู่้
จา่ยเงนิหรอืผูอ้ื่นออกแทนใหส้ าหรบัเงนิไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไมว่่าในทอดใด 

 
(1) เงนิไดเ้นื่องจากการจา้งแรงงานไมว่่าจะเป็นเงนิเดอืน ค่าจา้ง เบีย้เลีย้ง โบนสั เบีย้หวดั 

บ าเหน็จ บ านาญ เงนิค่าเช่าบา้น เงนิทีค่ านวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยู่บา้นทีน่ายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไมเ่สยี
ค่าเช่า เงนิทีน่ายจา้งจา่ยช าระหนี้ใดๆ ซึง่ลกูจา้งมหีน้าทีต่อ้งช าระ และเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ใดๆ 
บรรดาทีไ่ดเ้นื่องจากการจา้งแรงงาน 

 
(2) เงนิไดเ้นื่องจากหน้าทีห่รอืต าแหน่งงานทีท่ า หรอืจากการรบัท างานให ้ไมว่่าจะเป็น

ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงนิอุดหนุนในงานทีท่ า เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั เงนิค่าเช่า
บา้น เงนิทีค่ านวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยู่บา้นทีผู่จ้่ายเงนิไดใ้หอ้ยูโ่ดยไมเ่สยีค่าเช่า เงนิทีผู่จ้า่ยเงนิ
ไดจ้า่ยช าระหนี้ใดๆ ซึง่ผูม้เีงนิไดม้หีน้าทีต่อ้งช าระ และเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ใดๆ บรรดาทีไ่ด้
เนื่องจากหน้าทีห่รอืต าแหน่งงานทีท่ า หรอืจากการรบัท างานใหน้ัน้ไมว่่าหน้าที ่หรอืต าแหน่งงาน หรอื
งานทีร่บัท าใหน้ัน้จะเป็นการประจ าหรอืชัว่คราว 

 
(3) ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลขิสทิธิห์รอืสทิธอิยา่งอื่น เงนิปี หรอืเงนิไดม้ลีกัษณะเป็นเงนิรายปีอนั

ไดม้าจากพนิยักรรม นิตกิรรมอยา่งอื่น หรอืค าพพิากษาของศาล 
 
(4) เงนิไดท้ีเ่ป็น 

   (ก) ดอกเบีย้พนัธบตัร ดอกเบีย้เงนิฝาก ดอกเบีย้หุน้กู้ ดอกเบีย้ตัว๋เงนิ ดอกเบีย้เงนิกู้ยมื
ไมว่่าจะมหีลกัประกนัหรอืไม ่ดอกเบีย้เงนิกู้ยมืทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่า่ยตามกฎหมายว่า
ดว้ยภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมเฉพาะส่วนทีเ่หลอืจากถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่า่ยตามกฎหมายดงักล่าว หรอื
ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่นเป็นผูอ้อกและจ าหน่ายครัง้แรกในราคาต ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทัง้เงนิไดท้ีม่ ี
ลกัษณะท านองเดยีวกนักบัดอกเบีย้ ผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนอื่นๆ ทีไ่ดจ้ากการใหกู้ย้มื หรอืจาก
สทิธเิรยีกรอ้งในหนี้ทุกชนิด ไมว่่าจะมหีลกัประกนัหรอืไมก่ต็าม 

(ข) เงนิปันผล เงนิส่วนแบ่งของก าไร หรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ดจ้ากบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคล หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้ส าหรบัใหกู้ย้มื
เงนิ เพื่อส่งเสรมิเกษตรกรรม พาณชิยกรรม หรอือุตสาหกรรม เงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของก าไรทีอ่ยู่
ในบงัคบั ตอ้งถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่า่ย ตามกฎหมายว่าดว้ยภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมเฉพาะส่วนทีเ่หลอืจาก
ถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่า่ยตามกฎหมายดงักล่าว 
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เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงนิไดต้ามวรรคหนึ่ง ในกรณทีีบุ่ตรชอบดว้ยกฎหมาย
ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะเป็นผูม้เีงนิได ้และความเป็นสามภีรยิาของบดิาและมารดาไดม้อียูต่ลอดปีภาษ ีให้
ถอืว่าเงนิไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงนิไดข้องบดิา แต่ถา้ความเป็นสามภีรยิาของบดิาและมารดามไิดม้อียู่
ตลอดปีภาษ ีใหถ้อืว่าเงนิไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงนิไดข้องบดิาหรอืของมารดาผูใ้ชอ้ านาจปกครอง หรอื
ของบดิาในกรณบีดิามารดาใชอ้ านาจปกครองรว่มกนั 

ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะซึง่เป็นผูม้เีงนิได้
ดว้ยโดยอนุโลม 

(ค) เงนิโบนสัทีจ่า่ยแก่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 
(ง) เงนิลดทุนของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลเฉพาะส่วนทีจ่่ายไมเ่กนิกว่าก าไรและ

เงนิทีก่นัไวร้วมกนั 
(จ) เงนิเพิม่ทุนของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่ตัง้จากก าไรทีไ่ดม้าหรอืเงนิทีก่นั

ไวร้วมกนั 
(ฉ) ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลควบเขา้กนั หรอืรบัช่วง

กนั หรอืเลกิกนั ซึง่ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าเงนิทุน 
(ช) ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วน โอนหน่วยลงทุน หรอืโอนหุน้ หุน้กู ้

พนัธบตัรหรอืตัว๋เงนิ หรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น
เป็นผูอ้อก รวมทัง้เงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีเ่ป็นกองทุน
รวม ทัง้นี้ เฉพาะซึง่ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทีล่งทุน” 

(ซ) เงนิส่วนแบ่งของก าไร หรอืผลประโยชน์อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัทีไ่ดจ้ากการถอื
หรอื ครอบครองโทเคนดจิทิลั 

(ฌ) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการโอนครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืโทเคนดจิทิลั ทัง้นี้ เฉพาะซึง่
ตรีาคา เป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทีล่งทุน 

 
(5) เงนิหรอืประโยชน์อยา่งอื่นทีไ่ดเ้นื่องจาก 

(ก) การใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 
(ข) การผดิสญัญาเช่าซือ้ทรพัยส์นิ 
(ค) การผดิสญัญาซือ้ขายเงนิผ่อนซึง่ผูข้ายไดร้บัคนืทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายนัน้ โดยไมต่อ้ง

คนืเงนิหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ 
ในกรณ ี(ก) ถา้เจา้พนกังานประเมนิมเีหตุอนัควรเชื่อว่า ผูม้เีงนิไดแ้สดงเงนิไดต้ ่าไป ไม่

ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ เจา้พนกังานประเมนิมอี านาจประเมนิเงนิไดน้ัน้ตามจ านวนเงนิทีท่รพัยส์นินัน้
สมควรใหเ้ช่าไดต้ามปกต ิและใหถ้อืว่าจ านวนเงนิทีป่ระเมนินี้เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิของผูม้เีงนิได ้ใน
กรณนีี้จะอุทธรณ์การประเมนิกไ็ด ้ทัง้นี้ใหน้ าบทบญัญตัวิ่าดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 
2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณ ี(ข) และ (ค) ใหถ้อืวา่เงนิหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้แต่วนัท าสญัญาจนถงึวนั
ผดิสญัญาทัง้สิน้ เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิของปีทีม่กีารผดิสญัญานัน้ 
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(6) เงนิไดจ้ากวชิาชพีอสิระ คอื วชิากฎหมาย การประกอบโรคศลิปะ วศิวกรรม สถาปัตยกรรม 

การบญัช ีประณตีศลิปกรรม หรอืวชิาชพีอสิระอื่น ซึง่จะไดม้พีระราชกฤษฎกีาก าหนดชนิดไว้ 
(7) เงนิไดจ้ากการรบัเหมาทีผู่ร้บัเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนส าคญันอกจาก

เครือ่งมอื 
(8) เงนิไดจ้ากการธุรกจิ การพาณชิย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรอืการอื่น

นอกจากทีร่ะบุไวใ้น (1) ถงึ (7) แลว้ 
            เงนิค่าภาษอีากรตามวรรคหนึ่ง ถา้ผูจ้่ายเงนิหรอืผูอ้ื่นออกแทนใหส้ าหรบัเงนิไดป้ระเภทใด ไม่
ว่าทอดใดหรอืในปีภาษใีดกต็าม ใหถ้อืเป็นเงนิไดป้ระเภทและของ ปีภาษเีดยีวกนักบัเงนิไดท้ีอ่อกแทนให้
นัน้ 
 
 
ค่ำใช้จ่ำยหกัจำกเงินได้ 

มำตรำ 42 ทวิ เงนิไดพ้งึประเมนิตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมใหห้กัค่าใชจ้า่ยเป็นการ
เหมาไดร้อ้ยละ 50 แต่รวมกนัตอ้งไมเ่กนิ 100,000 บาท 

ในกรณสีามภีรยิาต่างฝ่ายต่างมเีงนิไดต้ามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามภีรยิาไดม้อียู่ตลอดปีภาษ ี
ใหต่้างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ้า่ยไดต้ามเกณฑใ์นวรรคหนึ่ง 

 
มำตรำ 42 ตรี เงนิไดพ้งึประเมนิตามความในมาตรา 40 (3) เฉพาะทีเ่ป็นค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่ง

ลขิสทิธิห์รอืสทิธอิยา่งอื่น ยอมใหห้กัค่าใชจ้่ายไดต้ามทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 
ในกรณทีีส่ามภีรยิาต่างฝ่ายต่างมเีงนิไดต้ามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามภีรยิาไดม้อียูต่ลอดปี

ภาษ ีใหต่้างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ้า่ยตามเกณฑใ์นวรรคหนึ่ง 
 
มำตรำ 43 เงนิไดพ้งึประเมนิตามความในมาตรา 40 (5) ยอมใหห้กัค่าใชจ้่ายไดต้ามทีก่ าหนดโดย

พระราชกฤษฎกีา 
 
มำตรำ 44 เงนิไดพ้งึประเมนิตามความในมาตรา 40 (6) ยอมใหห้กัค่าใชจ้่ายไดต้ามทีก่ าหนดโดย

พระราชกฤษฎกีา 
 
มำตรำ 45 เงนิไดพ้งึประเมนิตามความในมาตรา 40 (7) ยอมใหห้กัค่าใชจ้่ายไดต้ามทีก่ าหนดโดย

พระราชกฤษฎกีา 
มำตรำ 46 เงนิไดพ้งึประเมนิตามความในมาตรา 40 (8) ยอมใหห้กัค่าใชจ้่ายไดต้ามทีก่ าหนดโดย

พระราชกฤษฎกีา 
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เงินเพ่ิมกรณีไม่เสียหรือน ำส่งภำษีภำยในก ำหนดเวลำ 
          มำตรำ 27 บุคคลใดไมเ่สยีหรอืน าส่งภาษภีายในก าหนดเวลาตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดต่างๆ 
แห่งลกัษณะน้ีเกีย่วกบัภาษอีากรประเมนิ ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืน หรอืเศษของเดอืนของ
เงนิภาษทีีต่อ้งเสยี หรอืน าส่งโดยไม่รวมเบีย้ปรบั 
             ในกรณอีธบิดอีนุมตัใิหข้ยายก าหนดเวลาช าระหรอืน าส่งภาษ ีและไดม้กีารช าระหรอืน าส่ง
ภาษภีายในก าหนดเวลาทีข่ยายใหน้ัน้ เงนิเพิม่ตามวรรคหนึ่งใหล้ดลงเหลอืรอ้ยละ 0.75 ต่อเดอืนหรอื
เศษของเดอืน 
             การค านวณเงนิเพิม่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเ้ริม่นบัเมือ่พน้ก าหนดเวลาการยื่นรายการ
หรอืน าส่งภาษจีนถงึวนัช าระหรอืน าส่งภาษ ีแต่เงนิเพิม่ทีค่ านวณไดม้ใิหเ้กนิจ านวนภาษทีีต่อ้งเสยีหรอื
น าส่ง ไมว่่าภาษทีีต่อ้งเสยีหรอืน าส่งนัน้จะเกดิจากการประเมนิหรอืค าสัง่ของเจา้พนักงานหรอืค าวนิิจฉยั
อุทธรณ์ หรอืค าพพิากษาของศาล 
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