
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
จดัท ำโดย 

บริษทัหลกัทรัพย์จดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั 
วนัที่ 13 เดือนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 

คู่มือการลงทุน 

ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 



 

 

 

ข้อตกลงในกำรใช้คู่มือกำรลงทุน 
 
ขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพฉบบัน้ี ใชเ้พื่อประโยชน์ในการเป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัทัว่ไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบบัน้ีไม่ถือวา่เป็น
การให้ค  าแนะน าหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทั้งขอ้วินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีอา้งอิงอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เปล่ียนแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพ์ได้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง โดยขอค าปรึกษาแนะน าจากศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร 
(RD Call Center) หรือปรึกษากบัท่ีปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูล้งทุนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดๆ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีปรากฏในคู่มือ
ฉบบัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทน ำ 

  
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนและการ
เสนอขายหน่วยลงทุน  หรือตามประกาศอ่ืนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  ท่ีก าหนดให้บริษทัจดัการกองทุน
รวมตอ้งจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีคู่มือการลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มือการลงทุนน้ีเป็นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้งทุนท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อให้ผูล้งทุนไดต้ดัสินใจลงทุนดว้ยความ
เขา้ใจถูกตอ้งวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว มีเง่ือนไข
และภาระผูกพนัหลายปี ผูล้งทุนตอ้งมีเป้าหมายท่ีจะลงทุนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงวยัเกษียณอาย ุหรือพน้จากการ
ท างาน หรือไม่สามารถท างานไดอี้ก  
 
 จึงขอใหผู้ล้งทุนศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการลงทุนฉบบัน้ีอยา่งละเอียดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไปพร้อมกบั
การศึกษาหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแต่ละกองทุน 
แลว้จึงตดัสินใจตามท่ีผูล้งทุนเห็นสมควร 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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กฎหมำย กฎ ประกำศที่เกีย่วข้องกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษขีองผู้ลงทุน 
 

กฎกระทรวง กระทรวงกำรคลงั 
 

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร  
ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร  

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

  
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
  
                ข้อ 1  ใหย้กเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                      “(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย”์  
  
                ข้อ 2  ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (55) และ (56) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 227 (พ.ศ. 
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                      “(55) เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินไดพึ้ง
ประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิทธ์ิท่ีมิไดรั้บโอนมาโดยทางมรดก เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 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 กองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
                            ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสามใหผู้มี้เงิน
ไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึงและตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได ้ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึง
มาแลว้ดว้ย  
                      (56) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าว เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด”  
  
                ข้อ 3  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 
  

พเิชษฐ พนัธ์ุวชิำตกิลุ  
รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบติัราชการแทน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร 
ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร  
----------------------------- 

 
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (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 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  
                               “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ัง
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 ”  
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 ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (65) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                                   “(65) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ก าหนด”    
                         
                    ข้อ 3  ความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะการจดัเกบ็ภาษีส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีได้
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก่์อน
วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  

 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
  

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

ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร 
ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร  
----------------------------- 

    
               อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (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 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  
                               “(35) เงินไดเ้ท่าท่ีลูกจา้งจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของค่าจา้งเฉพาะส่วนท่ีเกิน หน่ึงหม่ืนบาท แต่ไม่เกินส่ีแสนเกา้
หม่ืนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”  
  
                    ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                               “(43) เงินไดเ้ท่าท่ีสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินหา้แสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                    ข้อ 3 ใหย้กเลิกความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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                                “(54) เงินไดเ้ท่าท่ีผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหา้แสนบาท ส าหรับปี
ภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                    ข้อ 4 ใหย้กเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                                “(55) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมินเฉพาะส่วนท่ี ไม่เกินหา้แสน
บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ต ่ากวา่หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้ง
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 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                                “(61) เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตของผูมี้ เงิน
ไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริง เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงหม่ืนบาทแต่ไม่เกินเกา้หม่ืนบาท โดยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตตอ้งมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีข้ึนไป และการประกนัชีวิตนั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนั
ชีวิตในราชอาณาจกัร ทั้งน้ี ส าหรับเบ้ียประกนัภยั ท่ีไดจ่้ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีอธิบดี ก าหนด”    
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                    ข้อ 6 ใหย้กเลิกความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                                   
                                 “(66) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหา้แสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น และ
เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ทั้งน้ี ส าหรับเงินได ้พึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป    
                         
                                 เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด    
                                   
                                 ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้
เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรค
หน่ึงมาแลว้ดว้ย”    
                         
                    ข้อ 7 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ( 78 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                   
                               “(78) เงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ท่ีเป็น
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงมีเงินไดไ้ม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี 
ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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) 

ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร 

ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร 

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

                           อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั

แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับาง

ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

                           ข้อ 1 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 55 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 

(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  

                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจด็แสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของ

เงินไดพึ้งประเมิน และในกรณีท่ีผูมี้เงินไดด้งักล่าวไดจ่้ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ย เม่ือรวมเงินไดก้บัเงินสะสม

แลว้ตอ้งไม่เกินเจด็แสนบาท ทั้งน้ี เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

อธิบดีก าหนด และใหน้ าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  

                           ข้อ 2 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของ ( 66 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 

(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  

                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวระหวา่ง

วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนท่ีไม่เกินเจด็แสนบาท 

แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน 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)  

ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร  

ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร  

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

 
                        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
                   ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

           “หากเบ้ียประกนัภยัท่ีจ่ายตามวรรคหน่ึง เป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญท่ี
จ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ใหเ้งินไดไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
เพ่ิมข้ึนอีก ในอตัราร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งน้ี เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดส้ าหรับกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่
ดว้ยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณีหรือเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่
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 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั

แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513  และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออก

กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246  (พ.ศ. 2547)  ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และ ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อมาก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพ่ือการออม ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์  

ข้อ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126  (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266  (พ.ศ. 

2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(55)  เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะส่วน  ท่ีไม่เกินหา้แสน

บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี นบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วย

ลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ต ่ากวา่หา้สิบหา้ปี บริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้ง

ประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

อธิบดีประกาศก าหนด ”  

ข้อ 3 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (102) และ (103)  ของขอ้ 2  แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  

“(102) เงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมตามกฎหมายวา่ดว้ย 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินสองแสน
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บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมไม่นอ้ยกวา่ สิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ี

ซ้ือหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมิน ท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 และใหเ้ป็นไป ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ

ก าหนด  

เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณ เพ่ือเสีย

ภาษีเงินได ้ส าหรับกรณีท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ยกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณี 

หรือเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม 

(55) หรือเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญตาม (61) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาติ

ตามกฎหมาย วา่ดว้ยกองทุนการออมแห่งชาติตาม (90) แลว้ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท ในปีภาษีเดียวกนั  

ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ใหผู้มี้

เงินไดน้ั้นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง

มาแลว้ดว้ย  

(103) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม เพ่ือ

การออมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเงินหรือ ผลประโยชนด์งักล่าว

ค านวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้าม (102) และผูมี้เงินไดถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ”   

ขอ้ 4 บทบญัญติัใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126  (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266  (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีซ้ือก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

ขอ้ 5 กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2563  เป็นตน้ไป  

 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 อุตตม สาวนายน  

                 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชน มีการ

ออมระยะยาวผา่นกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือสร้างวินยัการออม และการ

วางแผนทางการเงินเพ่ือใหมี้รายไดท่ี้เพียงพอในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอาย ุสมควรก าหนดใหเ้งิน หรือ

ผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เงินไดเ้ท่าท่ีจ่าย เป็นค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขาย หน่วยลงทุน

คืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการออม เป็นเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือ เสียภาษีเงินได ้และ

ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพ จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 

 

ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 

เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 171) 

เร่ือง  ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเง่ือนไข เพ่ือกำรยกเว้นภำษเีงนิได้ ส ำหรับเงินได้ 

เท่ำที่ได้จ่ำยเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพและกำรถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

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

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

รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการ

ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

                     ข้อ 1 ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 90) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

                     ข้อ 2 เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

                        (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง และตอ้งไม่

ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปีติดต่อกนั การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตาม

วรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 

บาทต่อปี 
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                        (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั้งแต่วนั

ซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเม่ือผูมี้เงินไดน้ั้นมีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี 

ส าหรับการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

                        ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง

ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

                        (3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระหวา่งการ

ลงทุน และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจ์ากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

เท่านั้น 

                        (4) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วย

ลงทุนไว ้

                   ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกินกวา่หน่ึงกองทุน เงินไดท่ี้จ่าย

เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุน ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ 2  

                        การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซ่ึงไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ในปีใด เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมตาม

ขอ้ 9 แลว้ และไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยูเ่ม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 และขอ้ 3 นบัตั้งแต่ปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติม การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ให้

นบัระยะเวลาท่ีไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเขา้ดว้ย 

                   ข้อ 5 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั้งแต่วนั

ซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผูมี้เงินไดจ้ะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะ

ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพปีใดปีหน่ึงและจะซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดกไ็ด ้โดยให้

ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 2(1) และขอ้ 3 วรรคสอง 
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                   ข้อ 6 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือ

บางส่วนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหน่ึง

หรือหลายกองทุนรวมผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน 5 วนัท าการ 

นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีโอนไดรั้บค าสัง่โอนจากผูมี้เงินได ้

                        การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีไดรั้บ

ค าสัง่โอนจากผูมี้เงินได ้จะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีรับโอน

เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

                   ข้อ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ให้

ยกเวน้เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 

                        กรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  

                        ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของ

เงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือ

เพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกไ็ด ้และในกรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ยใหเ้งินไดท่ี้ไดรั้บ

ยกเวน้ดงักล่าวเม่ือรวมกบัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท  

(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 173) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

เป็นตน้ไป ) 

                   ข้อ 8 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง

ชีพท่ีแสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

                   ข้อ 9 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินได้

ตามขอ้ 7 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 7 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงินได้
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เพ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้ท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้อง

ปีภาษีนั้นๆ จนถึงวนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมเติมของปี

ภาษีดงักล่าว พร้อมเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                    ในการเสียภาษีเงินไดต้ามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอาศยัอ านาจตามมาตรา 3 อฎัฐ 

วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ไดอ้นุมติัขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติม

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยใหย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

เพ่ิมเติมส าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปหกัออกจากเงินไดพึ้งประเมิน

เพ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ไดภ้ายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือ

ขอ้ 4 โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                  ข้อ 10 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหกั

จากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล

รัษฎากรแลว้ 

                   ข้อ 11 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้

ไป  

  

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

วินยั วิทวสัการเวช 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร  

เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 173 ) 

เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเง่ือนไข เพ่ือกำรยกเว้นภำษเีงนิได้ส ำหรับเงนิได้  

เท่ำที่ได้จ่ำยเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพและกำรถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

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

  

                       อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไข เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

  

                       ข้อ 1 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบั
ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินได้
เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

                       “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซ้ือหน่วย
ลงทุนนั้นจะเร่ิมซ้ือหรือซ้ือเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวก็ได ้และในกรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมตาม
วรรคสองดว้ยใหเ้งินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าวเม่ือรวมกบัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท” 

  

                       ข้อ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

  

                                                    ประกาศ ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 
เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 194) 

เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธีิกำร เพ่ือกำรยกเว้นภำษเีงนิได้ 
ส ำหรับเงนิได้เท่ำที่ได้จ่ำยเป็นเบีย้ประกนัภัยส ำหรับกำรประกนัชีวติแบบบ ำนำญ 

ของผู้มเีงนิได้ตำมวรรคสำมของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร 

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

 
                           อาศยัอ านาจตามความในวรรคสามของขอ้ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของผูมี้
เงินได ้ดงัต่อไปน้ี  

                           ข้อ 1 เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
                                   (1) เป็นการจ่ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีมีก าหนดเวลา
ตั้งแต่สิบปีข้ึนไป  
                                   (2) เป็นการประกนัชีวิตท่ีไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนัชีวิตใน
ราชอาณาจกัร  
                                   (3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชนเ์งินบ านาญเป็นรายงวดอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจ านวน
ผลประโยชนเ์งินบ านาญดงักล่าวจะจ่ายเท่ากนัทุกงวดหรือจ่ายในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเอาประกนักไ็ด ้
โดยการจ่ายผลประโยชนเ์งินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพท่ีอาจมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายท่ีแน่นอน 
                                   (4) มีการก าหนดช่วงอายขุองการจ่ายผลประโยชนเ์งินบ านาญเม่ือผูมี้เงินไดมี้อายตุั้งแต่ 55 ปี
ข้ึนไป ถึงอาย ุ85 ปี หรือกวา่นั้น และผูมี้เงินไดต้อ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัครบถว้นแลว้ก่อนไดรั้บผลประโยชนเ์งิน
บ านาญ  

                           ข้อ 2 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิต
แบบบ านาญของผูมี้เงินได ้กรณีผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญเพียงอยา่งเดียว 
หรือไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืนดว้ย แลว้แต่กรณี ใหย้กเวน้เงินไดท่ี้จ่าย
ไปเป็นเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืน แลว้แต่
กรณี ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามขอ้ 2(61) วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหย้กเวน้เงินไดเ้พ่ิมข้ึนอีกตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปน้ี  
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                                   (1) ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิต
แบบบ านาญของผูมี้เงินไดเ้พ่ิมข้ึนอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งน้ี 
ส าหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  
                                   กรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ่้าย
ดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 
                                   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝ่้ายเดียว ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนั
ชีวิตแบบบ านาญ ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบ
บ านาญของสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินไดเ้พ่ิมข้ึนอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท  

                                   กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
ในปีภาษีเดียวกนั 

                                   ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบ
บ านาญเพียงอยา่งเดียว หรือไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืนดว้ย แลว้แต่กรณี 
และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยู่ตลอดปีภาษี ใหส้ามีหรือภริยาซ่ึงเป็นฝ่ายผูมี้เงินได ้มีสิทธิหกัลดหยอ่นส าหรับเบ้ีย
ประกนัชีวิตแบบบ านาญ หรือเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอ่ืน แลว้แต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ายท่ีไม่มี
เงินไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
                                   (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้
                                        (ก) ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี ใหต่้างฝ่ายต่างไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของสามีหรือภริยา
ซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดเ้พ่ิมข้ึนอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ่้าย
ดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 
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                                        (ข) ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี และภริยาไม่ใชสิ้ทธิแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ใหต่้างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพ่ิมข้ึนอีกใน
อตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
                                   กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย
วา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่
กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
ในปีภาษีเดียวกนั 
                                        (ค) ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี และภริยาใชสิ้ทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ใหต่้างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพ่ิมข้ึนอีกใน
อตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
                                   กรณีสามีหรือภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย
วา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่
กรณี หรือจ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เงินท่ีไดจ่้ายดงักล่าว เม่ือรวมค านวณกบัเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
ในปีภาษีเดียวกนั 
                                   ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ตอ้งไม่เกินเงินไดพึ้งประเมินของแต่ละคน
หลงัจากหกัค่าใชจ่้าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

                           ข้อ 3 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากผูรั้บประกนัภยัซ่ึงไดรั้บรอง
วา่ เป็นการจ่ายเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศฉบบัน้ี  

                           ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินได ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องขอ้ 1 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้ าหรับปีภาษีท่ีได้
น าเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิตไปหกัออกจากเงินไดเ้พ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั้นๆ จนถึงวนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสียภาษีเงินได้
เพ่ิมเติมของปีภาษีดงักล่าวพร้อมเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 
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                           ข้อ 5 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณหกั
จากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแลว้ 
 
                           ข้อ 6 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

สาธิต รังคสิริ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 
เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 259 ) 

เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเง่ือนไขเพ่ือกำรยกเว้นภำษเีงนิได้ 
ส ำหรับเงนิได้เท่ำที่ได้จ่ำยเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

และกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 
เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษี 
เงินได ้(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีได้
จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียงชีพ 
ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 
บาทต่อปี” 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้
(ฉบบัท่ี 171) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็น
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
และขอ้ 5 ใหย้กเวน้เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บซ่ึง ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปี
ภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น” 

ขอ้ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค ์พูนธเนศ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 
เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 91)  

เร่ือง    ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเง่ือนไข ส ำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ ได้รับ
เงนิหรือผลประโยชน์ใด ๆ จำกกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ เพรำะเหตุสูงอำยุ ทุพพลภำพ หรือตำย 
 

--------------------------------------------- 
  
                อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ส าหรับ
กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไดรั้บเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ดงัต่อไปน้ี  
  
                ข้อ 1  เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าวเพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขดงัน้ี  
                          (1) กรณีเหตุสูงอาย ุผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
                                การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ใหน้บั
เฉพาะปีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุน และไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                          (2) กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อใหเ้กิดเงินไดท่ี้จะน ามาซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพไดอี้กต่อไป  
                          (3) กรณีตาย ตอ้งเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหวา่งการ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  
                                ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย แลว้แต่กรณีมาแสดงดว้ย  
  
                ข้อ 2  เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 1 จะตอ้งค านวณจากเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดจ่้าย
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2(55) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
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                ข้อ 3  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรัตน์ ควฒัน์กลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 
เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 170) 

เร่ือง  ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเง่ือนไขเพ่ือกำรเว้นภำษเีงนิได้ ส ำหรับเงนิได้  

หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจำกกำรขำยหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

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

            
                  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

                         ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

                              (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง และ
ตอ้งไม่ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั  

                              การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

                              (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั้งแต่
วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงใหน้บัเฉพาะปีท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุนเฉพาะท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1(1) ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีผูมี้เงิน
ไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

                              (3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระหวา่ง
การลงทุน และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจ์ากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เม่ือมีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเท่านั้น 

                              (4) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อ
หน่วยลงทุนไว ้

  

                   ข้อ 2 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกินกวา่หน่ึงกองทุนเงินไดท่ี้จ่าย
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ้ 1  
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                   ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซ่ึงไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ในปีใด เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติม
ส าหรับปีภาษีท่ีไดน้ าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปหกัออกจากเงินไดพึ้งประเมินเพ่ือ
ยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ และไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ียงัคงเหลืออยู ่เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดซ้ื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 และขอ้ 2 นบัตั้งแต่ปีท่ีได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมการนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ ใหน้บัระยะเวลาท่ีไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพก่อนปีท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเขา้ดว้ย 

  

                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงหรือหลายกองทุน
รวม ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืนภายใน 5 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีโอนไดรั้บค าสัง่โอนจากผูมี้เงินได ้

                                 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ท่ีไดรั้บค าสัง่โอนจากผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการ โอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ี
รับโอนเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

  

                   ข้อ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้ส าหรับเงินหรือผลประโยชนด์งักล่าวท่ีค านวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินท่ี
ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และจะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่
ละปีภาษี 

                                   กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงท่ีไดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ร่ิมซ้ือ
หน่วยลงทุนหรือซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนท่ีซ้ือมาในปีภาษี 2551 ท่ี
ค  านวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 
700,000 บาท ในปีภาษี 2551  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 174) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป) 

  

                   ข้อ 6 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพท่ีแสดงจ านวนเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
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                   ข้อ 7 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ใหผู้มี้เงินไดมี้สิทธิน าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไป
ค านวณหกัจากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 
แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

  

                   ข้อ 8 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้
ไป  

  

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

วินยั วิทวสัการเวช 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 

เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 174 ) 

เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเง่ือนไขเพ่ือกำรยกเว้นภำษเีงนิได้ ส ำหรับเงินหรือ 

ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจำกกำรขำยหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม  

เพ่ือกำรเลีย้งชีพ  

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

  

                       อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 
เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัต่อไปน้ี 

  

                       ข้อ 1 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงิน
ได ้(ฉบบัท่ี 170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 

                      “กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงท่ีไดซ้ื้อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ร่ิมซ้ือหน่วยลงทุน
หรือซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนท่ีซ้ือมาในปีภาษี 2551 ท่ีค านวณมาจากเงิน
ไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 
2551” 

  

                       ข้อ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

  

                                                    ประกาศ ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินยั วิทวสัการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศอธิบดกีรมสรรพำกร 
เกีย่วกบัภำษเีงินได้ (ฉบับที่ 258 ) 

เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และเง่ือนไขเพ่ือกำรยกเว้นภำษเีงนิได้ 
ส ำหรับเงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจำกกำรขำยหน่วยลงทุน 

คืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเวน้
ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ี
ไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 
170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 

“การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี” 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 
170) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้ส าหรับเงินหรือผลประโยชนด์งักล่าวท่ีค านวณมาจาก เงินไดพึ้งประเมินท่ีซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน ท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินได ้และจะตอ้งมีจ านวนไม่
เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี” 

ขอ้ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค ์พูนธเนศ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกำศกรมสรรพำกร 

เร่ือง หลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิเข้ำกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ เพ่ือกำรยกเว้น 
ภำษเีงินได้ส ำหรับเงินได้เท่ำที่ได้จ่ำยเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

---------------------------------------------- 
             ตามท่ีไดมี้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 171 ) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไข เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคมพ.ศ. 2551 ก าหนดใหผู้มี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐาน
จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีแสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพ่ือการยกเวน้ภาษีเงินได้
เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กรมสรรพากรจึงก าหนดหลกัฐานท่ีจะใชใ้นการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดงัน้ี 

          ข้อ 1 หลกัฐานท่ีผูมี้เงินไดท่ี้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตอ้งใชเ้พ่ือการยกเวน้ภาษีเงินได้
ส าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซ่ึงมีขอ้ความอยา่งนอ้ยตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 

             ในกรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพกองทุน
หน่ึงไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพกองทุนอ่ืน ตอ้งมีหลกัฐานแสดงการโอน ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการโอนหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ซ่ึงมีขอ้ความอยา่งนอ้ยตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี แนบพร้อมหนงัสือรับรอง
การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพดว้ย 

              การลงช่ือของผูมี้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และหนงัสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในหนงัสือรับรองตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะใชวิ้ธี
ประทบัลายมือช่ือผูมี้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองดงักล่าวดว้ยตรายางหรือจะพิมพล์ายมือช่ือผูมี้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรอง
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดมี้การเกบ็ลายมือช่ือไว ้(SCAN) ก็ได ้

           ข้อ 2 หนงัสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามขอ้ 1 ตอ้งจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแต่ถา้ท าเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน
ตอ้งมีค าแปลภาษาไทยก ากบัดว้ย ส่วนตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรือเลขอารบิค 

                                                                                   ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
                                                                                                   วินยั วิทวสัการเวช 
                                                                                                  อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎำกร           

          ประเภทเงนิได้พงึประเมนิ 

           มำตรำ 40 เงินไดพึ้งประเมินนั้น คือเงินไดป้ระเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออก
แทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่วา่ในทอดใด 
            (1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงานไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ เงิน
ค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ีใดๆ 
ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 
            (2) เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให ้ไม่วา่จะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของ
การไดอ้ยูบ่า้นท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งช าระ 
และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานใหน้ั้น
ไม่วา่หนา้ท่ี หรือต าแหน่งงาน หรืองานท่ีรับท าใหน้ั้นจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว 
            (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจาก
พินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 
            (4) เงินไดท่ี้เป็น 

  

               (ก) ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมไม่วา่จะมีหลกัประกนั
หรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วน
ท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและจ าหน่ายคร้ังแรกในราคา
ต ่ากวา่ราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย ผลประโยชนห์รือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจ้าก
การใหกู้ย้ืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่กต็าม 

  

               (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือ
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้ืมเงิน เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม        
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีอยูใ่นบงัคบั ตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว 

  

               เพ่ือประโยชนใ์นการค านวณเงินไดต้ามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีบุตรชอบดว้ยกฎหมายท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็น
ผูมี้เงินได ้และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงินได้
ของบิดา แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงินได้
ของบิดาหรือของมารดาผูใ้ชอ้  านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอ้  านาจปกครองร่วมกนั 
               ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดด้ว้ยโดยอนุโลม 

  
               (ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
               (ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกวา่ก าไรและเงินท่ีกนัไวร้วมกนั 
               (จ) เงินเพ่ิมทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนัไวร้วมกนั 
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               (ฉ) ผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนั ซ่ึงตี
ราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 
               (ช) ผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วน โอนหน่วยลงทุน หรือโอนหุน้ หุน้กู ้พนัธบตัรหรือตัว๋เงิน 
หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก รวมทั้งเงินไดจ้ากการขาย
คืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ี
ลงทุน 

(ซ) เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชนอ่ื์นใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีไดจ้ากการถือหรือ ครอบครองโท
เคนดิจิทลั 

(ฌ) ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทลั ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคา เป็นเงินได้
เกินกวา่ท่ีลงทุน 

            (5) เงินหรือประโยชนอ์ยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก 

  

               (ก) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
               (ข) การผิดสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
               (ค) การผิดสญัญาซ้ือขายเงินผอ่นซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือประโยชนท่ี์
ไดรั้บไวแ้ลว้  
               ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ ผูมี้เงินไดแ้สดงเงินไดต้ ่าไป ไม่ถูกตอ้งตามความเป็น
จริง เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินเงินไดน้ั้นตามจ านวนเงินท่ีทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดต้ามปกติ และใหถื้อ
วา่จ านวนเงินท่ีประเมินน้ีเป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูมี้เงินได ้ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินกไ็ด ้ทั้งน้ีใหน้ า
บทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
               ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถื้อวา่เงินหรือประโยชนท่ี์ไดรั้บไวแ้ลว้แต่วนัท าสญัญาจนถึงวนัผิดสญัญาทั้งส้ิน เป็น
เงินไดพึ้งประเมินของปีท่ีมีการผิดสญัญานั้น 

            (6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซ่ึงจะไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว ้
            (7) เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ 
            (8) เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น 
(1) ถึง (7) แลว้ 
            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถา้ผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทใด ไม่วา่ทอดใดหรือใน
ปีภาษีใดกต็าม ใหถื้อเป็นเงินไดป้ระเภทและของ ปีภาษีเดียวกนักบัเงินไดท่ี้ออกแทนใหน้ั้น 
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เบีย้ปรับและเงนิเพิม่ 

           มำตรำ 19 เวน้แต่จะมีบทบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน กรณีท่ีเจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ ผูใ้ดแสดง
รายการตามแบบท่ียื่นไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอ านาจออกหมายเรียกผูย้ื่น
รายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั่งใหผู้ย้ื่นรายการหรือพยานนั้น น าบญัชีเอกสารหรือหลกัฐาน
อ่ืนอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัส่งหมาย ทั้งน้ี การออก
หมายเรียกดงักล่าว จะตอ้งกระท าภายในเวลาสองปี นบัแต่วนัท่ีไดย้ื่นรายการไม่วา่การยื่นรายการนั้น จะไดก้ระท า
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม่ ทั้งน้ี แลว้แต่วนัใดจะ
เป็นวนัหลงั เวน้แต่กรณีปรากฏหลกัฐานหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูย้ื่นรายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือเป็น
กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมติัใหข้ยายเวลาการออกหมายเรียกดงักล่าวเกินกวา่สอง
ปีกไ็ด ้แต่ตอ้งไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีไดย้ื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพ่ือประโยชนใ์นการคืนภาษีอากรใหข้ยายได้
ไม่เกินก าหนดเวลาตามท่ีมีสิทธิขอคืนภาษีอากร 
             มำตรำ 20 เม่ือไดจ้ดัการตามมาตรา 19 และทราบขอ้ความแลว้ เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจท่ีจะแกจ้ านวน
เงินท่ีประเมิน หรือท่ียื่นรายการไวเ้ดิมโดยอาศยั พยานหลกัฐานท่ีปรากฏและแจง้จ านวนเงินท่ีตอ้ง ช าระอีกไปยงัผู ้
ตอ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินกไ็ด ้
            มำตรำ 21 ถา้ผูต้อ้งเสียภาษีอากรไม่ปฏิบติัตามหมาย หรือค าสัง่ของเจา้พนกังานประเมิน ตามมาตรา 19 
หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามท่ีรู้เห็นวา่ถูกตอ้ง และแจง้จ านวนเงินซ่ึงตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีหา้มมิใหอุ้ทธรณ์การ
ประเมิน 
            มำตรำ 22  ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับหน่ึงเท่าของ
จ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระอีก 
            มำตรำ 23 ผูใ้ดไม่ยื่นรายการ ใหอ้  าเภอหรือเจา้พนกังานประเมินแลว้แต่กรณี มีอ านาจออกหมายเรียกตวัผู ้
นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั่งให ้ผูท่ี้ไม่ยื่นรายการ หรือพยานนั้นน าบญัชี หรือพยานหลกัฐานอนั
ควรแก่เร่ืองมาแสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัส่งหมาย 
          มำตรำ 24 เม่ือไดจ้ดัการตามมาตรา 23 และทราบขอ้ความแลว้ อ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมินแลว้แต่กรณี มี
อ านาจประเมินเงินภาษีอากร และแจง้จ านวนภาษีอากรท่ีตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์
การประเมินกไ็ด ้
           มำตรำ 25 ถา้ผูไ้ดรั้บหมายหรือค าสัง่ของอ าเภอ หรือเจา้พนกังานประเมิน แลว้แต่กรณี ไม่ปฏิบติัตามหมาย
หรือค าสัง่ของอ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร อ าเภอหรือเจา้พนกังานประเมิน มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากรตามท่ีรู้เห็นวา่ถูกตอ้ง และแจง้จ านวนภาษี
อากรไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีหา้มมิใหอุ้ทธรณ์การประเมิน 
            มำตรำ 26 เวน้แต่จะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในลกัษณะน้ี ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผูต้อ้ง
เสียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับอีกสองเท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ 
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          มำตรำ 27 บุคคลใดไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะน้ี
เก่ียวกบัภาษีอากรประเมิน ใหเ้สียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย หรือ
น าส่งโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมติัใหข้ยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และไดมี้การช าระหรือน าส่งภาษีภายใน
ก าหนดเวลาท่ีขยายใหน้ั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงใหล้ดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเ้ร่ิมนบัเม่ือพน้ก าหนดเวลาการยื่นรายการหรือน าส่งภาษี
จนถึงวนัช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพ่ิมท่ีค านวณไดมิ้ใหเ้กินจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่ง ไม่วา่ภาษีท่ีตอ้งเสีย
หรือน าส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือค าสัง่ของเจา้พนกังานหรือค าวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 
  

 

 

 


