
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัทําโดย 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� 29 เดอืน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

 

 
 

 

คู่มือการลงทุน 

 
ในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ 

 



  

 

ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทนุ 
 

ขอ้มูลที
ปรากฏในคูมื่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพฉบบันี�  ใชเ้พื
อประโยชน์ในการเป็น
ขอ้มูลเบื�องตน้แก่ผูล้งทุนเกี
ยวกบัแนวทางปฏิบติัทั
วไปทางภาษีเท่านั�น คู่มือการลงทุนฉบบันี� ไม่ถือวา่เป็น
การให้คาํแนะนาํหรือปรึกษาทางดา้นภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจริงที
เกี
ยวกบัการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผูล้งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทั�งขอ้วินิจฉยั กฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัที
อา้งอิงอยู่ในคู่มือฉบบันี�  อาจมีการแกไ้ขเพิ
มเติมให้เปลี
ยนแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพไ์ด้ ผู ้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง โดยขอคาํปรึกษาแนะนาํจากศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร 
(RD Call Center) หรือปรึกษากบัที
ปรึกษาดา้นภาษีโดยตรง(ถา้มี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที
เกิดขึ�นจากการที
ผูล้งทุนกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการอยา่งใดๆ โดยอาศยัขอ้มูลที
ปรากฎในคู่มือ
ฉบบันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บทนํา 
  
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพนี�  ไดจ้ดัทาํขึ�นตามนยัขอ้ 43 แห่งประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที
 สน.22/2552 เรื
อง “การจดัตั�งกองทุนรวมและการเขา้
ทาํสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวนัที
 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอื
นที
จะบงัคบัใช้
ในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัผูล้งทุนที
ประสงค์จะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เกี
ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
ผูล้งทุนจะไดรั้บเมื
อผูล้งทุนปฎิบติั
ตามเงื
อนไขการลงทุนที
กรมสรรพากรกาํหนดไว ้การชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที
เคยไดรั้บการชาํระ
ภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชาํระเบี� ยปรับเงินเพิ
มหากผูล้งทุนปฎิบติัไม่เป็นไปตาม
เงื
อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกาํหนด เพื
อให้ผูล้งทุนไดต้ดัสินใจลงทุนด้วยความเขา้ใจ
ถูกตอ้งวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว มีเงื
อนไขและ
ภาระผูกพนัหลายปี ผูล้งทุนตอ้งมีเป้าหมายที
จะลงทุนอย่างต่อเนื
องจนถึงวยัเกษียณอายุ หรือพน้จากการ
ทาํงาน หรือไมส่ามารถทาํงานไดอี้ก  
 
 จึงขอใหผู้ล้งทุนศึกษาขอ้มูลจากคูมื่อการลงทุนฉบบันี�อยา่งละเอียดจนเขา้ใจ ควบคูก่นัไปพร้อมกบั
การศึกษาหนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพแต่ละกองทุน 
แลว้จึงตดัสินใจตามที
ผูล้งทุนเห็นสมควร 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สารบัญ 
 

หนา้ 
กฎหมาย กฎ ประกาศที�เกี�ยวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ลงทุน 

กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 228 (พ.ศ. 2544)          1 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 265 (พ.ศ. 2551)          3 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 266 (พ.ศ. 2551)          5 
 กฎกระทรวง ฉบบัที
 267 (พ.ศ. 2551)               8 
  กฎกระทรวง ฉบบัที
 279 (พ.ศ. 2554)          10 
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที
เกี
ยวกบัสิทธิประโยชนข์องเงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุน 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 171)       11 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 173)       15 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 194)       16 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 259)       20 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที
เกี
ยวกบัเงินไดห้รือผลประโยชนใ์ดๆที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุน 
คืนใหก้องทุน 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 91)       22 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 170)       24 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 174)        27 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 258)       28 

ประมวลรัษฎากร 
 ประเภทเงินไดพึ้งประเมิน ตามมาตรา 40         30 
 เบี�ยปรับและเงินเพิ
ม ตามมาตร 19 ถึง มาตรา 27        32 
สรุปสาระสําคัญที�ผู้ลงทุนควรทราบ 
คาํนิยาม              35 
ประเภทของเงินลงทุนที
จะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี        35 
สิทธิประโยชนท์างภาษีของผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ       35 
เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีบุคคลธรรมดา    35 
เงินหรือผลประโยชนใ์ดๆที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหก้องทุน      39 
คาํเตือน              41 
ตวัอย่างประกอบ                43 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย กฎ ประกาศที�เกี�ยวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 
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กฎหมาย กฎ ประกาศที�เกี�ยวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ลงทุน 

 

กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 

 

กฎกระทรวง  
ฉบับที� 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

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

  
                อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย พระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�   
  
                ข้อ 1  ใหย้กเลิกความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                      “(32) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที
จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุน
รวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย”์  
  
                ข้อ 2  ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็น (55) และ (56) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 227 (พ.ศ. 
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                      “(55) เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินไดพึ้ง
ประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิทธิT ที
มิไดรั้บโอนมาโดยทางมรดก เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั�งนี�  
จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 300,000 บาท สาํหรับปีภาษีนั�น  
                            กรณีที
ผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย กองทุนสาํรองเลี�ยง
ชีพหรือไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมาย วา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการดว้ย เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
งเมื
อรวมกบัเงินสะสมที
จ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพหรือ
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตอ้งไม่เกิน 300,000 บาท  
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                            เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื
อการ
เลี�ยงชีพ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด  
                            ในกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
กาํหนดใน วรรคสามใหผู้มี้เงิน
ไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
งและตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินได ้ที
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึ
ง
มาแลว้ดว้ย  
                      (56) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าว เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ทั�งนี�  ตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด”  
  
                ข้อ 3  กฎกระทรวงนี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัที
 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 
  

พเิชษฐ พนัธ์ุวชิาตกิลุ  
รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบติัราชการแทน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที� 265 (พ.ศ. 2551) 

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

 
                อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที
มีบทบญัญติับางประการ
เกี
ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ
งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�  
  
                    ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 
  
                               “(55) เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
สาํหรับปีภาษีนั�น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� ง
แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั�นเมื
อผูมี้เงินไดมี้อายไุม่ตํ
ากวา่หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด 
  
                               ในกรณีที
ผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพหรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการดว้ย เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
งเมื
อรวมกบัเงินสะสมที
จ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพหรือ
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตอ้งไม่เกินสามแสนบาท 
  
                               ในกรณีที
ผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรกหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนที
ผูมี้เงินไดมี้อายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ใหผู้มี้เงินไดน้ั�นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง 
และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึ
งมาแลว้ดว้ย ”  
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 ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (65) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                                   “(65) เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม
เพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ฉพาะกรณีที
ผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดี
กาํหนด”    
                         
                    ข้อ 3  ความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะการจดัเกบ็ภาษีสาํหรับเงินไดเ้ท่าที
ได้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก่์อน
วนัที
 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  

 ใหไ้ว ้ณ วนัที
 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
  

   ฉลองภพ สุสงักร์กาญจน ์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที� 266 (พ.ศ. 2551) 

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

    
               อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที
มีบทบญัญติับางประการ
เกี
ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ
งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�  
  
                    ข้อ 1 ใหย้กเลิกความใน (35) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 
  
                               “(35) เงินไดเ้ท่าที
ลกูจา้งจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของค่าจา้งเฉพาะส่วนที
เกิน หนึ
งหมื
นบาท แต่ไม่เกินสี
แสนเกา้
หมื
นบาท สาํหรับปีภาษีนั�น ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”  
  
                    ข้อ 2 ใหย้กเลิกความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                               “(43) เงินไดเ้ท่าที
สมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เฉพาะส่วนที
 ไม่เกินหา้แสนบาท 
สาํหรับปีภาษีนั�น ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                    ข้อ 3 ใหย้กเลิกความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
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                                “(54) เงินไดเ้ท่าที
ผูอ้าํนวยการ ผูบ้ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที
ไม่เกินหา้แสนบาท สาํหรับปี
ภาษีนั�น ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
                         
                    ข้อ 4 ใหย้กเลิกความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                                “(55) เงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมินเฉพาะส่วนที
 ไม่เกินหา้แสน
บาท สาํหรับปีภาษีนั�น โดยผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วย
ลงทุนครั� งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั�นเมื
อผูมี้เงินไดมี้อายุไม่ตํ
ากวา่หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ทั�งนี�  สาํหรับเงินไดพึ้ง
ประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที

อธิบดีกาํหนด    
                                   
                                ในกรณีที
ผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
งเมื
อรวมกบัเงินสะสมที
จ่าย
เขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท    
                                   
                                 ในกรณีที
ผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนไม่ครบหา้ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรกหรือไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนที
ผูมี้เงินไดมี้อายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์ ใหผู้มี้เงินไดน้ั�นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรค
หนึ
ง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึ
งมาแลว้ดว้ย”    
                         
                    ข้อ 5 ใหย้กเลิกความใน (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                                “(61) เงินไดเ้ท่าที
ผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยัในปีภาษี สาํหรับการประกนัชีวิตของผูมี้ เงิน
ไดต้ามจาํนวนที
จ่ายจริง เฉพาะส่วนที
เกินหนึ
งหมื
นบาทแต่ไม่เกินเกา้หมื
นบาท โดยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตตอ้งมี
กาํหนดเวลาตั�งแต่สิบปีขึ�นไป และการประกนัชีวิตนั�นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัที
ประกอบกิจการประกนั
ชีวิตในราชอาณาจกัร ทั�งนี�  สาํหรับเบี�ยประกนัภยั ที
ไดจ่้ายตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที
อธิบดี กาํหนด”    
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                    ข้อ 6 ใหย้กเลิกความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน  
                                   
                                 “(66) เงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์
ไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัที
 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะส่วนที
ไม่เกินหา้แสนบาท สาํหรับปีภาษีนั�น และ
เงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูมี้เงินไดซึ้
งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที

มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที
ยงัไม่ไดแ้บ่ง ทั�งนี�  สาํหรับเงินได ้พึงประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป    
                         
                                 เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด    
                                   
                                 ในกรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
กาํหนดใน วรรคสอง ใหผู้มี้
เงินไดน้ั�นหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามวรรค
หนึ
งมาแลว้ดว้ย”    
                         
                    ข้อ 7 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นขอ้ ( 78 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                                   
                               “(78) เงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที
เป็น
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลที
มิใช่นิติบุคคล ซึ
งมีเงินไดไ้ม่เกินหนึ
งลา้นสองแสนบาท สาํหรับปีภาษีนั�น ทั�งนี�  
สาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด”    
                         

 ใหไ้ว ้ณ วนัที
 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

   สุรพงษ ์สืบวงศลี์  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที� 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

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

                           อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยพระราชบญัญติั

แกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติม

โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที
มีบทบญัญติับาง

ประการเกี
ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ
งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�   

                           ข้อ 1 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสี
ของ ( 55 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 266 

(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  

                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง

วนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหนึ
งเท่ากบัส่วนที
ไม่เกินเจด็แสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของ

เงินไดพึ้งประเมิน และในกรณีที
ผูมี้เงินไดด้งักล่าวไดจ่้ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ย เมื
อรวมเงินไดก้บัเงินสะสม

แลว้ตอ้งไม่เกินเจด็แสนบาท ทั�งนี�  เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที


อธิบดีกาํหนด และใหน้าํความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  

                           ข้อ 2 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสี
ของ ( 66 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 266 

(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
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                                     “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวระหวา่ง

วนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหเ้งินไดต้ามวรรคหนึ
งเท่ากบัส่วนที
ไม่เกินเจด็แสนบาท 

แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมิน ทั�งนี�  เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้และการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขที
อธิบดีกาํหนด และใหน้าํความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  

ใหไ้ว ้ณ วนัที
 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

สุชาติ ธาดาดาํรงเวช 

(นายสุชาติ ธาดาธาํรงเวช) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง  

ฉบับที� 279 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

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

 
                        อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ
มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที
 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที
มีบทบญัญติับางประการ
เกี
ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ
งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี�  
 
                   ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที
 126 
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

           “หากเบี�ยประกนัภยัที
จ่ายตามวรรคหนึ
ง เป็นเบี�ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญที

จ่ายตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ใหเ้งินไดไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินได้
เพิ
มขึ�นอีก ในอตัราร้อยละสิบหา้ของเงินไดพึ้งประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั�งนี�  เมื
อรวมคาํนวณกบัเงินไดที้

ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดส้าํหรับกรณีที
ผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยง
ชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่
ดว้ยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แลว้แต่กรณีหรือเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม (55) แลว้ ตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท ในปีภาษีเดียวกนั  
 
                       การไดรั้บยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที
อธิบดีกาํหนด”  

ใหไ้ว ้ณ วนัที
 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  
กรณ์ จาติกวณิช  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

 

ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 171) 

เรื�อง  กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไข เพื�อการยกเว้นภาษเีงนิได้ สําหรับเงินได้ 

เท่าที�ได้จ่ายเป็นค่าซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ 

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

                   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการ

ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพและการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ดงัต่อไปนี�  

                     ข้อ 1 ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 90) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อ

การเลี�ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ลงวนัที
 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

                     ข้อ 2 เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข ดงันี�  

                        (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครั� ง และตอ้งไม่

ระงบัการซื�อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปีติดต่อกนั การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตาม

วรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดที้
ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 

บาทต่อปี 
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                        (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั�งแต่วนั

ซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเมื
อผูมี้เงินไดน้ั�นมีอายไุม่ตํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ ทั�งนี�  

สาํหรับการซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ตั�งแต่วนัที
 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

                        ความในวรรคหนึ
งมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยง

ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

                        (3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอื
นใดจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในระหวา่งการ

ลงทุน และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจ์ากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพเมื
อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

เท่านั�น 

                        (4) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วย

ลงทุนไว ้

                   ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพเกินกวา่หนึ
งกองทุน เงินไดที้
จ่าย

เป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในแต่ละกองทุน ที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขตามขอ้ 2  

                        การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 3 ของเงินไดที้
ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพซึ
งไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ในปีใด เมื
อผูมี้เงินไดไ้ดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมตาม

ขอ้ 9 แลว้ และไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ยงัคงเหลืออยูเ่มื
อผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 และขอ้ 3 นบัตั�งแต่ปีที
ไดย้ื
นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติม การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ให้

นบัระยะเวลาที
ไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพก่อนปีที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาเพิ
มเติมรวมเขา้ดว้ย 

                   ข้อ 5 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั�งแต่วนั

ซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก และมีอายไุม่ตํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผูมี้เงินไดจ้ะไม่ซื�อหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะ

ซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพปีใดปีหนึ
งและจะซื�อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเท่าใดกไ็ด ้โดยให้

ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 2(1) และขอ้ 3 วรรคสอง 
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                   ข้อ 6 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพหนึ
งทั�งหมดหรือ

บางส่วนไปยงักองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพอื
น ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ
ง

หรือหลายกองทุนรวมผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพอื
นภายใน 5 วนัทาํการ 

นบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที
กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
โอนไดรั้บคาํสั
งโอนจากผูมี้เงินได ้

                        การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ไดรั้บ

คาํสั
งโอนจากผูมี้เงินได ้จะตอ้งจดัทาํเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
รับโอน

เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมที
จะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

                   ข้อ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ให้

ยกเวน้เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั�งนี�  จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 500,000 บาท สาํหรับปีภาษีนั�น 

                        กรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนดว้ย เงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง เมื
อรวมกบัเงินสะสมที
จ่ายเขา้กองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  

                        ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ
งระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ
ง ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของ

เงินได ้ทั�งนี�  จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 700,000 บาท สาํหรับปีภาษี 2551 โดยการซื�อหน่วยลงทุนนั�นจะเริ
มซื�อหรือซื�อ

เพิ
มเติมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกไ็ด ้และในกรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมตามวรรคสองดว้ยใหเ้งินไดที้
ไดรั้บ

ยกเวน้ดงักล่าวเมื
อรวมกบัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท  

(แกไ้ขเพิ
มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 173) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

เป็นตน้ไป ) 

                   ข้อ 8 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยง

ชีพที
แสดงไดว้า่มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ 

                   ข้อ 9 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ และไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินได้

ตามขอ้ 7 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 7 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับปีภาษีที
ไดน้าํเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงินได้
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เพื
อยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้ที
อยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั�งแต่วนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้อง

ปีภาษีนั�นๆ จนถึงวนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมเพื
อเสียภาษีเงินไดเ้พิ
มเติมของปี

ภาษีดงักล่าว พร้อมเงินเพิ
มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                    ในการเสียภาษีเงินไดต้ามวรรคหนึ
ง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอาศยัอาํนาจตามมาตรา 3 อฎัฐ 

วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ไดอ้นุมติัขยายเวลาการยื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติม

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ โดยใหย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

เพิ
มเติมสาํหรับปีภาษีที
ไดน้าํเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไปหกัออกจากเงินไดพึ้งประเมิน

เพื
อยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ไดภ้ายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที
ไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือ

ขอ้ 4 โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพิ
มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                  ข้อ 10 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ใหผู้มี้เงินไดน้าํเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปคาํนวณหกั

จากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื
อไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล

รัษฎากรแลว้ 

                   ข้อ 11 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้

ไป  

  

ประกาศ ณ วนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

วินยั วิทวสัการเวช 

(นายวินยั วิทวสัการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร  

เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 173 ) 

เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไข เพื�อการยกเว้นภาษเีงนิได้สําหรับเงนิได้  

เท่าที�ได้จ่ายเป็นค่าซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ 

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

  

                       อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการ
เลี�ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ดงัต่อไปนี�  

  

                       ข้อ 1 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสามของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบั
ภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 171) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินได้
เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อ
การเลี�ยงชีพ ลงวนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

                       “ในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดมี้การซื�อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ
งระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ
ง ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ทั�งนี�  จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 700,000 บาท สาํหรับปีภาษี 2551 โดยการซื�อหน่วย
ลงทุนนั�นจะเริ
มซื�อหรือซื�อเพิ
มเติมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกไ็ด ้และในกรณีผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมตาม
วรรคสองดว้ยใหเ้งินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ดงักล่าวเมื
อรวมกบัเงินสะสมแลว้ตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท” 

  

                       ข้อ 2 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

  

                                                    ประกาศ ณ วนัที
 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินยั วิทวสัการเวช 
(นายวินยั วิทวสัการเวช) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 194) 

เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการ เพื�อการยกเว้นภาษเีงนิได้ 

สําหรับเงนิได้เท่าที�ได้จ่ายเป็นเบี,ยประกนัภัยสําหรับการประกนัชีวติแบบบํานาญ 

ของผู้มเีงนิได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที� 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

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

 
                           อาศยัอาํนาจตามความในวรรคสามของขอ้ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที
 279 (พ.ศ. 2554) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญของผูมี้
เงินได ้ดงัต่อไปนี�   

                           ข้อ 1 เงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญ ที
ไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
                                   (1) เป็นการจ่ายเบี�ยประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบบาํนาญที
มีกาํหนดเวลา
ตั�งแต่สิบปีขึ�นไป  
                                   (2) เป็นการประกนัชีวิตที
ไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัที
ประกอบกิจการประกนัชีวิตใน
ราชอาณาจกัร  
                                   (3) มีการกาํหนดการจ่ายผลประโยชนเ์งินบาํนาญเป็นรายงวดอยา่งสมํ
าเสมอ ซึ
งจาํนวน
ผลประโยชนเ์งินบาํนาญดงักล่าวจะจ่ายเท่ากนัทุกงวดหรือจ่ายในสดัส่วนที
เพิ
มขึ�นตามระยะเวลาการเอาประกนักไ็ด ้
โดยการจ่ายผลประโยชนเ์งินบาํนาญจะจ่ายตามการทรงชีพที
อาจมีการรับรองจาํนวนงวดในการจ่ายที
แน่นอน 
                                   (4) มีการกาํหนดช่วงอายขุองการจ่ายผลประโยชนเ์งินบาํนาญเมื
อผูมี้เงินไดมี้อายตุั�งแต่ 55 ปี
ขึ�นไป ถึงอาย ุ85 ปี หรือกวา่นั�น และผูมี้เงินไดต้อ้งจ่ายเบี�ยประกนัภยัครบถว้นแลว้ก่อนไดรั้บผลประโยชนเ์งิน
บาํนาญ  

                           ข้อ 2 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยั สาํหรับการประกนัชีวิต
แบบบาํนาญของผูมี้เงินได ้กรณีผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเบี�ยประกนัภยั สาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญเพียงอยา่งเดียว 
หรือไดจ่้ายเบี�ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญและแบบอื
นดว้ย แลว้แต่กรณี ใหย้กเวน้เงินไดที้
จ่าย
ไปเป็นเบี�ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญ หรือการประกนัชีวิตแบบบาํนาญและแบบอื
น แลว้แต่
กรณี ตามจาํนวนที
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามขอ้ 2(61) วรรคหนึ
ง แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหย้กเวน้เงินไดเ้พิ
มขึ�นอีกตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนี�   
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                                   (1) ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นเบี�ยประกนัภยั สาํหรับการประกนัชีวิต
แบบบาํนาญของผูมี้เงินไดเ้พิ
มขึ�นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั�งนี�  
สาํหรับเบี�ยประกนัที
จ่ายตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  
                                   กรณีที
ผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่า
ซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินที
ไดจ่้าย
ดงักล่าว เมื
อรวมคาํนวณกบัเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 
                                   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝ่้ายเดียว ไดจ่้ายเบี�ยประกนัภยัในปีภาษี สาํหรับการประกนั
ชีวิตแบบบาํนาญ ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นเบี�ยประกนัภยั สาํหรับการประกนัชีวิตแบบ
บาํนาญของสามีหรือภริยาซึ
งเป็นฝ่ายผูมี้เงินไดเ้พิ
มขึ�นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท  

                                   กรณีสามีหรือภริยาซึ
งเป็นฝ่ายผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ย
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เงินที
ไดจ่้ายดงักล่าว เมื
อรวมคาํนวณกบัเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
ในปีภาษีเดียวกนั 

                                   ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ไดจ่้ายเบี�ยประกนัภยั สาํหรับการประกนัชีวิตแบบ
บาํนาญเพียงอยา่งเดียว หรือไดจ่้ายเบี�ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญและแบบอื
นดว้ย แลว้แต่กรณี 
และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหส้ามีหรือภริยาซึ
งเป็นฝ่ายผูมี้เงินได ้มีสิทธิหกัลดหยอ่นสาํหรับเบี�ย
ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ หรือเบี�ยประกนัชีวิตแบบบาํนาญและแบบอื
น แลว้แต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ายที
ไม่มี
เงินไดต้ามจาํนวนที
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
                                   (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้
                                        (ก) ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีที
ไดรั้บยกเวน้ภาษี ใหต่้างฝ่ายต่างไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นเบี�ยประกนัภยั สาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญของสามีหรือภริยา
ซึ
งเป็นผูมี้เงินไดเ้พิ
มขึ�นอีกในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
กรณีสามีหรือภริยาซึ
งเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่กรณี หรือจ่ายเงินค่า
ซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินที
ไดจ่้าย
ดงักล่าว เมื
อรวมคาํนวณกบัเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 
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                                        (ข) ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีที
ไดรั้บยกเวน้ภาษี และภริยาไม่ใชสิ้ทธิแยก
ยื
นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ใหต่้างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยัในปีภาษี สาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญ เพิ
มขึ�นอีกใน
อตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
                                   กรณีสามีหรือภริยาซึ
งเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมาย
วา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่
กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เงินที
ไดจ่้ายดงักล่าว เมื
อรวมคาํนวณกบัเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
ในปีภาษีเดียวกนั 
                                        (ค) ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีที
ไดรั้บยกเวน้ภาษี และภริยาใชสิ้ทธิแยกยื
น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ใหต่้างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยัในปีภาษี สาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญ เพิ
มขึ�นอีกใน
อตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
                                   กรณีสามีหรือภริยาซึ
งเป็นผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามกฎหมาย
วา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แลว้แต่
กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เงินที
ไดจ่้ายดงักล่าว เมื
อรวมคาํนวณกบัเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหนึ
ง ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
ในปีภาษีเดียวกนั 
                                   ทั�งนี�  การใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ตอ้งไม่เกินเงินไดพึ้งประเมินของแต่ละคน
หลงัจากหกัค่าใชจ่้าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

                           ข้อ 3 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศนี�  ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากผูรั้บประกนัภยัซึ
งไดรั้บรอง
วา่ เป็นการจ่ายเบี�ยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญที
ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศฉบบันี�   

                           ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินได ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 แลว้ และต่อมาไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องขอ้ 1 ผูมี้เงินไดห้มดสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2 และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับปีภาษีที
ได้
นาํเงินค่าเบี�ยประกนัชีวิตไปหกัออกจากเงินไดเ้พื
อยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้นบัตั�งแต่วนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั�นๆ จนถึงวนัที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมเพื
อเสียภาษีเงินได้
เพิ
มเติมของปีภาษีดงักล่าวพร้อมเงินเพิ
ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                           ข้อ 5 การไดรั้บยกเวน้ภาษีตามประกาศนี�  ใหผู้มี้เงินไดน้าํเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปคาํนวณหกั
จากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื
อไดห้กัค่าใชจ่้ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแลว้ 
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                           ข้อ 6 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัที
 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

  

สาธิต รังคสิริ 
(นายสาธิต รังคสิริ) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 259 ) 

เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้นภาษเีงนิได้ 

สําหรับเงนิได้เท่าที�ได้จ่ายเป็นค่าซื,อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข 
เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ดงัต่อไปนี�  

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษี 
เงินได ้(ฉบบัที
 171) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ได้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อ การเลี�ยงชีพ 
ลงวนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัที
 171) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็น
ค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อ การเลี�ยงชีพ ลงวนัที
 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 
บาทต่อปี” 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ
งของขอ้ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได้
(ฉบบัที
 171) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็น
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ค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อ การเลี�ยงชีพ ลงวนัที
 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“ขอ้ 7 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
และขอ้ 5 ใหย้กเวน้เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
ง ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปี
ภาษีนั�น ทั�งนี�  เฉพาะส่วนที
ไม่เกิน 500,000 บาท สาํหรับปีภาษีนั�น” 

ขอ้ 4 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค ์พนูธเนศ 

(นายประสงค ์พนูธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 91)  

เรื�อง    กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไข สําหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ ได้รับ

เงนิหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข สาํหรับ
กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไดรั้บเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ จากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยง
ชีพ เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ดงัต่อไปนี�   
  
                ข้อ 1  เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดรั้บจากกองทุนรวมดงักล่าวเพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขดงันี�   
                          (1) กรณีเหตุสูงอาย ุผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งมีอายไุม่ตํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก  
                                การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง ใหน้บั
เฉพาะปีที
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดซื้�อหน่วยลงทุน และไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัที
 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
                          (2) กรณีทุพพลภาพ ตอ้งเป็นกรณีที
แพทยที์
ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ
งก่อใหเ้กิดเงินไดที้
จะนาํมาซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื
อการเลี�ยงชีพไดอี้กต่อไป  
                          (3) กรณีตาย ตอ้งเป็นกรณีที
ผูถื้อหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหวา่งการ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ  
                                ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เพราะเหตุสูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย แลว้แต่กรณีมาแสดงดว้ย 
  
                ข้อ 2  เงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที
จะไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 1 จะตอ้งคาํนวณจากเงินไดพึ้งประเมินที
ไดจ่้าย
เป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ และไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 2(55) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ข



 

 23 

 

เพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
  
                ข้อ 3  ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัที
 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรัตน์ ควฒัน์กลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 170) 

เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขเพื�อการเว้นภาษเีงนิได้ สําหรับเงนิได้  

  
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที�ได้รับเนื�องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื�อการ

เลี,ยงชีพ  

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

            
                  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อ
การเลี�ยงชีพ ดงัต่อไปนี�  

                         ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการ
เลี�ยงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข ดงันี�  

                              (1) ผูมี้เงินไดต้อ้งซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครั� ง และ
ตอ้งไม่ระงบัการซื�อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั  

                              การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดที้
ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

                              (2) ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั�งแต่
วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก 

การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
งใหน้บัเฉพาะปีที
ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนเฉพาะที
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1(1) ความในวรรคหนึ
งมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีผูมี้เงิน
ไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

                              (3) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอื
นใดจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในระหวา่ง
การลงทุน และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจ์ากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เมื
อมีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเท่านั�น 

                              (4) ผูมี้เงินไดต้อ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อ
หน่วยลงทุนไว ้
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                   ข้อ 2 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพเกินกวา่หนึ
งกองทุนเงินไดที้
จ่าย
เป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในแต่ละกองทุนที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขตามขอ้ 1  

  

                   ข้อ 3 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพซึ
งไดป้ฏิบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ในปีใด เมื
อผูมี้เงินไดไ้ดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติม
สาํหรับปีภาษีที
ไดน้าํเงินค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไปหกัออกจากเงินไดพึ้งประเมินเพื
อ
ยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ และไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ยงัคงเหลืออยู ่เมื
อผูมี้เงินไดไ้ดซื้�อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 และขอ้ 2 นบัตั�งแต่ปีที
ได้
ยื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมการนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อ
การเลี�ยงชีพ ใหน้บัระยะเวลาที
ไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพก่อนปีที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติมรวมเขา้ดว้ย 

  

                   ข้อ 4 กรณีผูมี้เงินไดไ้ดโ้อนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพหนึ
งทั�งหมดหรือ
บางส่วนไปยงักองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพอื
น ไม่วา่จะโอนไปยงักองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ
งหรือหลายกองทุน
รวม ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพอื
นภายใน 5 วนัทาํการ นบัตั�งแต่วนัถดัจาก
วนัที
กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
โอนไดรั้บคาํสั
งโอนจากผูมี้เงินได ้

                                 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
งกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ
ที
ไดรั้บคาํสั
งโอนจากผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งจดัทาํเอกสารหลกัฐานการ โอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที

รับโอนเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมที
จะใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้

  

                   ข้อ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้สาํหรับเงินหรือผลประโยชนด์งักล่าวที
คาํนวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินที

ซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และจะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่
ละปีภาษี 

                                   กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ
งที
ไดซื้�อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ริ
มซื�อ
หน่วยลงทุนหรือซื�อหน่วยลงทุนเพิ
มเติมระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนที
ซื�อมาในปีภาษี 2551 ที

คาํนวณมาจากเงินไดพึ้งประเมินที
ซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 
700,000 บาท ในปีภาษี 2551  
(แกไ้ขเพิ
มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที
 174) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
เป็นตน้ไป) 
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                   ข้อ 6 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยง
ชีพที
แสดงจาํนวนเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ 

  

                   ข้อ 7 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศนี�  ใหผู้มี้เงินไดมี้สิทธินาํเงินไดที้
ไดรั้บยกเวน้ภาษีไป
คาํนวณหกัจากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื
อไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 
แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

  

                   ข้อ 8 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้
ไป  

  

ประกาศ ณ วนัที� 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 

วินยั วิทวสัการเวช 

(นายวินยั วิทวสัการเวช) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 174 ) 

เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้นภาษเีงนิได้ สําหรับเงินหรือ 

ผลประโยชน์ใด ๆ ที�ได้รับเนื�องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม  

เพื�อการเลี,ยงชีพ  

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

  

                       อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข 
เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุน
รวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ดงัต่อไปนี�  

  

                       ข้อ 1 ใหเ้พิ
มความต่อไปนี� เป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี
ยวกบัภาษีเงิน
ได ้(ฉบบัที
 170) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพลงวนัที
 24 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 

                      “กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ
งที
ไดซื้�อมาในปีภาษี 2551 หากผูมี้เงินไดเ้ริ
มซื�อหน่วยลงทุน
หรือซื�อหน่วยลงทุนเพิ
มเติมระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงิน
ไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนที
ซื�อมาในปีภาษี 2551 ที
คาํนวณมาจาก
เงินไดพึ้งประเมินที
ซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี
ภาษี 2551” 

  

                       ข้อ 2 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บตั�งแต่วนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

  

                                                    ประกาศ ณ วนัที
 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

  

วินยั วิทวสัการเวช 
(นายวินยั วิทวสัการเวช) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 

เกี�ยวกบัภาษเีงินได้ (ฉบับที� 258 ) 

เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้นภาษเีงนิได้ 

สําหรับเงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที�ได้รับเนื�องจากการขายหน่วยลงทุน 

คืนให้แก่กองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ 

__________________________________ 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที
 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซึ
งแกไ้ขเพิ
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที
 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไข 
เพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุน
รวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ดงัต่อไปนี�  

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษี
เงินได ้(ฉบบัที
 170) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือ
ผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ลงวนัที
 24 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัที
 170) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ลงวนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“การซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพตามวรรคหนึ
ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 
บาทต่อปี” 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ
งของขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี
ยวกบัภาษีเงินได ้
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(ฉบบัที
 170) เรื
อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขเพื
อการยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชน ์

ใดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ลงวนัที
 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้สาํหรับเงินหรือผลประโยชนด์งักล่าวที
คาํนวณมาจาก เงินไดพึ้งประเมินที

ซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน ที
ไดรั้บซึ
งตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ
จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี” 

ขอ้ 4 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที
 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค ์พนูธเนศ 

(นายประสงค ์พนูธเนศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           

          ประเภทเงนิได้พงึประเมนิ 

          มาตรา 40 เงินไดพึ้งประเมินนั�น คือเงินไดป้ระเภทต่อไปนี�  รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที
ผูจ่้ายเงินหรือผูอื้
น
ออกแทนใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่วา่ในทอดใด 
            (1) เงินไดเ้นื
องจากการจา้งแรงงานไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบี�ยเลี�ยง โบนสั เบี�ยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ 
เงินค่าเช่าบา้น เงินที
คาํนวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยูบ่า้นที
นายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินที
นายจา้งจ่ายชาํระ
หนี�ใดๆ ซึ
งลกูจา้งมีหนา้ที
ตอ้งชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาที
ไดเ้นื
องจากการจา้งแรงงาน 
  
            (2) เงินไดเ้นื
องจากหนา้ที
หรือตาํแหน่งงานที
ทาํ หรือจากการรับทาํงานให ้ไม่วา่จะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที
ทาํ เบี�ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น เงินที
คาํนวณไดจ้ากมลูค่า
ของการไดอ้ยูบ่า้นที
ผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินที
ผูจ่้ายเงินไดจ่้ายชาํระหนี�ใดๆ ซึ
งผูมี้เงินไดมี้หนา้ที
ตอ้ง
ชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาที
ไดเ้นื
องจากหนา้ที
หรือตาํแหน่งงานที
ทาํ หรือจากการรับ
ทาํงานใหน้ั�นไม่วา่หนา้ที
 หรือตาํแหน่งงาน หรืองานที
รับทาํใหน้ั�นจะเป็นการประจาํหรือชั
วคราว 
  
            (3) ค่าแห่งกูด๊วิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธิT หรือสิทธิอยา่งอื
น เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจาก
พินยักรรม นิติกรรมอยา่งอื
น หรือคาํพิพากษาของศาล 
            (4) เงินไดที้
เป็น 

  

               (ก) ดอกเบี�ยพนัธบตัร ดอกเบี�ยเงินฝาก ดอกเบี�ยหุน้กู ้ดอกเบี�ยตั[วเงิน ดอกเบี�ยเงินกูย้ืมไม่วา่จะมี
หลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบี�ยเงินกูย้ืมที
อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ที
จ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที
เหลือจากถกูหกัภาษีไว ้ณ ที
จ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบั
ราคาจาํหน่ายตั[วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี� ที
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื
นเป็นผูอ้อก
และจาํหน่ายครั� งแรกในราคาตํ
ากวา่ราคาไถ่ถอน รวมทั�งเงินไดที้
มีลกัษณะทาํนองเดียวกนักบัดอกเบี�ย 
ผลประโยชนห์รือค่าตอบแทนอื
นๆ ที
ไดจ้ากการใหกู้ย้ืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี� ทุกชนิด ไม่วา่จะมี
หลกัประกนัหรือไม่กต็าม 

  

               (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกาํไรหรือ ประโยชนอื์
นใดที
ไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินที
มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จดัตั�งขึ�นสาํหรับใหกู้ย้ืมเงินเพื
อส่งเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกาํไรที
อยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้
ณ ที
จ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนที
เหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ที
จ่ายตามกฎหมาย
ดงักล่าว 
  
                 เพื
อประโยชนใ์นการคาํนวณเงินไดต้ามวรรคหนึ
ง ในกรณีที
บุตรชอบดว้ยกฎหมายที
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
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เป็นผูมี้เงินได ้และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็น
เงินไดข้องบิดา แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้องบุตรดงักล่าว
เป็นเงินไดข้องบิดาหรือของมารดาผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอ้าํนาจปกครองร่วมกนั  
               ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมที
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึ
งเป็นผูมี้เงินไดด้ว้ยโดยอนุโลม 
  

  

               (ค) เงินโบนสัที
จ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
               (ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที
จ่ายไม่เกินกวา่กาํไรและเงินที
กนัไว้
รวมกนั 
               (จ) เงินเพิ
มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซึ
งตั�งจากกาํไรที
ไดม้าหรือเงินที
กนัไวร้วมกนั 
               (ฉ) ผลประโยชนที์
ไดจ้ากการที
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนั 
ซึ
งตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 
               (ช) ผลประโยชนที์
ไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วนหรือ โอนหุน้ หุน้กู ้พนัธบตัร หรือตั[วเงิน หรือตรา
สารแสดงสิทธิในหนี� ที
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื
นเป็นผูอ้อก ทั�งนี�  เฉพาะซึ
งตีราคาเป็นเงิน
ไดเ้กินกวา่ที
ลงทุน 
            (5) เงินหรือประโยชนอ์ยา่งอื
นที
ไดเ้นื
องจาก 

  

               (ก) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
               (ข) การผิดสญัญาเช่าซื�อทรัพยสิ์น 
               (ค) การผิดสญัญาซื�อขายเงินผอ่นซึ
งผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นที
ซื�อขายนั�น โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือ
ประโยชนที์
ไดรั้บไวแ้ลว้  
               ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเชื
อวา่ ผูมี้เงินไดแ้สดงเงินไดต้ํ
าไป ไม่ถกูตอ้งตามความ
เป็นจริง เจา้พนกังานประเมินมีอาํนาจประเมินเงินไดน้ั�นตามจาํนวนเงินที
ทรัพยสิ์นนั�นสมควรใหเ้ช่าไดต้ามปกติ 
และใหถื้อวา่จาํนวนเงินที
ประเมินนี� เป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูมี้เงินได ้ในกรณีนี�จะอุทธรณ์การประเมินกไ็ด ้
ทั�งนี� ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
               ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถื้อวา่เงินหรือประโยชนที์
ไดรั้บไวแ้ลว้แต่วนัทาํสญัญาจนถึงวนัผิดสญัญาทั�งสิ�น 
เป็นเงินไดพึ้งประเมินของปีที
มีการผิดสญัญานั�น 
  
            (6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื
น ซึ
งจะไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดชนิดไว ้
            (7) เงินไดจ้ากการรับเหมาที
ผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนสาํคญันอกจากเครื
องมือ 
            (8) เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื
นนอกจากที
ระบุไว้
ใน (1) ถึง (7) แลว้ 
  
            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ
ง ถา้ผูจ่้ายเงินหรือผูอื้
นออกแทนใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทใด ไม่วา่ทอดใดหรือ
ในปีภาษีใดกต็าม ใหถื้อเป็นเงินไดป้ระเภทและของ ปีภาษีเดียวกนักบัเงินไดที้
ออกแทนใหน้ั�น 
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           เบี,ยปรับและเงนิเพิ�ม 

           มาตรา 19 เวน้แต่จะมีบทบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอื
น กรณีที
เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัควรเชื
อวา่ ผูใ้ดแสดง
รายการตามแบบที
ยื
นไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอาํนาจออกหมายเรียกผูย้ื
น
รายการนั�นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั
งใหผู้ย้ื
นรายการหรือพยานนั�น นาํบญัชีเอกสารหรือหลกัฐาน
อื
นอนัควรแก่เรื
องมาแสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัส่งหมาย ทั�งนี�  การออก
หมายเรียกดงักล่าว จะตอ้งกระทาํภายในเวลาสองปี นบัแต่วนัที
ไดย้ื
นรายการไม่วา่การยื
นรายการนั�น จะไดก้ระทาํ
ภายในเวลาที
กฎหมายกาํหนด หรือเวลาที
รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื
อนออกไปหรือไม่ ทั�งนี�  แลว้แต่วนัใดจะ
เป็นวนัหลงั เวน้แต่กรณีปรากฏหลกัฐานหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูย้ื
นรายการมีเจตนาหลีกเลี
ยงภาษีอากร หรือเป็น
กรณีจาํเป็นเพื
อประโยชนใ์นการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมติัใหข้ยายเวลาการออกหมายเรียกดงักล่าวเกินกวา่สอง
ปีกไ็ด ้แต่ตอ้งไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัที
ไดย้ื
นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื
อประโยชนใ์นการคืนภาษีอากรใหข้ยายได้
ไม่เกินกาํหนดเวลาตามที
มีสิทธิขอคืนภาษีอากร 
             มาตรา 20 เมื
อไดจ้ดัการตามมาตรา 19 และทราบขอ้ความแลว้ เจา้พนกังานประเมินมีอาํนาจที
จะแกจ้าํนวน
เงินที
ประเมิน หรือที
ยื
นรายการไวเ้ดิมโดยอาศยั พยานหลกัฐานที
ปรากฏและแจง้จาํนวนเงินที
ตอ้ง ชาํระอีกไปยงัผู ้
ตอ้งเสียภาษีอากร ในกรณีนี�จะอุทธรณ์การประเมินกไ็ด ้
            มาตรา 21 ถา้ผูต้อ้งเสียภาษีอากรไม่ปฏิบติัตามหมาย หรือคาํสั
งของเจา้พนกังานประเมิน ตามมาตรา 19 
หรือไม่ยอมตอบคาํถามเมื
อซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เจา้พนกังานประเมินมีอาํนาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามที
รู้เห็นวา่ถูกตอ้ง และแจง้จาํนวนเงินซึ
งตอ้งชาํระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีนี�หา้มมิใหอุ้ทธรณ์การ
ประเมิน 
            มาตรา 22  ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบี�ยปรับหนึ
งเท่าของ
จาํนวนเงินภาษีที
ตอ้งชาํระอีก 
            มาตรา 23 ผูใ้ดไม่ยื
นรายการ ใหอ้าํเภอหรือเจา้พนกังานประเมินแลว้แต่กรณี มีอาํนาจออกหมายเรียกตวัผู ้
นั�นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั
งให ้ผูที้
ไม่ยื
นรายการ หรือพยานนั�นนาํบญัชี หรือพยานหลกัฐานอนั
ควรแก่เรื
องมาแสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัส่งหมาย 
          มาตรา 24 เมื
อไดจ้ดัการตามมาตรา 23 และทราบขอ้ความแลว้ อาํเภอหรือเจา้พนกังานประเมินแลว้แต่กรณี มี
อาํนาจประเมินเงินภาษีอากร และแจง้จาํนวนภาษีอากรที
ตอ้งชาํระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีนี�จะอุทธรณ์
การประเมินกไ็ด ้
           มาตรา 25 ถา้ผูไ้ดรั้บหมายหรือคาํสั
งของอาํเภอ หรือเจา้พนกังานประเมิน แลว้แต่กรณี ไม่ปฏิบติัตามหมาย
หรือคาํสั
งของอาํเภอหรือเจา้พนกังานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบคาํถามเมื
อซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร อาํเภอหรือเจา้พนกังานประเมิน มีอาํนาจประเมินเงินภาษีอากรตามที
รู้เห็นวา่ถูกตอ้ง และแจง้จาํนวนภาษี
อากรไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร ในกรณีนี�หา้มมิใหอุ้ทธรณ์การประเมิน 
            มาตรา 26 เวน้แต่จะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอื
นในลกัษณะนี�  ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผูต้อ้ง
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เสียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบี�ยปรับอีกสองเท่าของจาํนวนเงินภาษีที
ตอ้งชาํระ 
          มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนาํส่งภาษีภายในกาํหนดเวลาตามที
บญัญติัไวใ้นหมวดต่างๆ แห่งลกัษณะนี�
เกี
ยวกบัภาษีอากรประเมิน ใหเ้สียเงินเพิ
มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที
ตอ้งเสีย หรือ
นาํส่งโดยไม่รวมเบี�ยปรับ 
             ในกรณีอธิบดีอนุมติัใหข้ยายกาํหนดเวลาชาํระหรือนาํส่งภาษี และไดมี้การชาํระหรือนาํส่งภาษีภายใน
กาํหนดเวลาที
ขยายใหน้ั�น เงินเพิ
มตามวรรคหนึ
งใหล้ดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 
             การคาํนวณเงินเพิ
มตามวรรคหนึ
งและวรรคสอง ใหเ้ริ
มนบัเมื
อพน้กาํหนดเวลาการยื
นรายการหรือนาํส่ง
ภาษีจนถึงวนัชาํระหรือนาํส่งภาษี แต่เงินเพิ
มที
คาํนวณไดมิ้ใหเ้กินจาํนวนภาษีที
ตอ้งเสียหรือนาํส่ง ไม่วา่ภาษีที
ตอ้ง
เสียหรือนาํส่งนั�นจะเกิดจากการประเมินหรือคาํสั
งของเจา้พนกังานหรือคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือคาํพิพากษาของศาล 
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สรุปสาระสําคัญที�ผู้ลงทุนควรทราบ 

1. คํานิยาม 

คู่มือการลงทุน หมายความวา่ เอกสารเผยแพร่ที
เกี
ยวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
จดัทาํขึ�นตามความในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที
 สน. 22/2552 เรื
อง “การจดัตั�งกองทุนรวมและการเขา้ทาํสญัญารับ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวนัที
 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 หรือตามประกาศอื
นที
จะบงัคบัใชใ้นอนาคต 

กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ หมายความวา่ กองทุนรวมที
มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมเพื
อการ

เลี�ยงชีพระยะยาวของผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. ประเภทของเงนิลงทุนที�จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ และไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีตอ้ง

เป็น “เงินไดพึ้งประเมิน” ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ของผูมี้เงินไดที้
เป็นบุคคลธรรมดา ซึ
งต่อไปนี� ใน

คู่มือการลงทุนนี�จะเรียกโดยยอ่วา่ “เงินไดพึ้งประเมิน” 

 

3. สิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ 
 

ผูล้งทุนที
ลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ หากปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขที
กรมสรรพากร

กาํหนดอยา่งครบถว้นจะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี ดงันี�  
 

(1) เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุน ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

(2) เงินไดห้รือผลประโยชนใ์ดๆ ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุน  ไดรั้บ

ยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 

4. เงนิได้ที�จ่ายเป็นค่าซื,อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื�อ

เสียภาษีบุคคลธรรมดา  

เงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุน จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีบุคคลธรรมดา  ต่อเมื
อ 

ผูล้งทุนตอ้งซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื
อนไขอยา่ง

ครบถว้น ดงันี�  
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(1) ตอ้งซื�อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครั� ง และไม่ระงบัการซื�อเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปี

ติดต่อกนั  

(2) เงินที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดที้
ไดรั้บ

ในแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

(3) สาํหรับหน่วยลงทุนที
ซื�อตั�งแต่วนัที
 1 มีนาคม พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป ตอ้งถือหน่วยลงทุน 

ในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก และ 

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเมื
อผูล้งทุนมีอายไุม่ตํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ 
 

ส่วนหน่วยลงทุนที
ซื�อก่อนวนัที
 1 มีนาคม พ.ศ.2551 นั�น ตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพื
อการเลี�ยงชีพไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก  
 

เงื
อนไขในขอ้นี�ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีผูล้งทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือ

ตาย 
 

(4) ตอ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอื
นใดจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในระหวา่งการลงทุน 

และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจ์ากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เมื
อมีการ 

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั�น 

(5) ตอ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนไว ้

(6) กรณีผูล้งทุนซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพเกินกวา่หนึ
งกองทุน เงินไดที้


จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในแต่ละกองทุนที
จะไดรั้บยกเวน้

ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เงื
อนไขที
อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด และตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของ

เงินไดที้
ไดรั้บในแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

 

ทั�งนี�  สิทธิในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวม

เพื
อการเลี�ยงชีพตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑที์
ระบุใน ขอ้ควรทราบ ตามที
ปรากฎดา้นล่างนี�ดว้ย 

 

กรณผีู้ลงทุนปฏิบัตผิดิเงื�อนไข 
 

หากผูล้งทุนปฏิบติัผิดเงื
อนไขขา้งตน้ จะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บ  ซึ
 งมีรายละเอียดดงันี�  
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(1) กรณีผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนและไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ปแลว้  หากปฏิบติัผิดเงื
อนไข

การลงทุนในปีใด จะตอ้งดาํเนินการชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
ไดม้าในช่วงระยะเวลาไม่

เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที
ยื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องปีนั�น ๆ  และหากล่าชา้ คือ ไม่ทนัภายใน

เดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที
ปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุนนั�น ผูล้งทุนตอ้งชาํระเงินเพิ
ม ตาม

มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดเงินภาษีที
ตอ้งชาํระคืน 

โดยเริ
มนบัเมื
อพน้กาํหนดเวลาการยื
นรายการหรือนาํส่งภาษี จนถึงวนัชาํระหรือนาํส่งภาษี ทั�งนี�

เงินเพิ
มจะไม่เกินจาํนวนเงินภาษีที
ตอ้งเสียหรือนาํส่ง 

(2) กรณีผูล้งทุนไม่ดาํเนินการชาํระคืนเงินสิทธิประโยชนท์างภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีที
ถดัจาก

ปีที
ปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน  และต่อมาภายหลงัถกูเจา้พนกังานประเมินออกหมายเรียก ผู ้

ลงทุนตอ้งชาํระเงินเพิ
ม และอาจเสียเบี�ยปรับ ตามมาตรา 22 หรือ 26 แห่งประมวลรัษฎากรดว้ย

แลว้แต่กรณี  

 

ข้อควรทราบ 
 

1. การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดที้
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ 

ยกเวน้เท่าที
ไดจ่้ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และตอ้งไม่เกิน 

500,000 บาท สาํหรับปีภาษีนั�น กรณีผูล้งทุนจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  (PVD) 

หรือ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ(กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ย

โรงเรียนเอกชน เมื
อรวมกบัเงินที
จ่ายเป็นเบี�ยประกนัชีวิตแบบบาํนาญที
ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้ง

รวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินได ้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

(ในปีภาษี 2551 หากผูล้งทุนซื�อหน่วยลงทุนระหวา่งวนัที
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วนัที
 31  

ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดเ้ท่าที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนกองทุน

รวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ใน อตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และตอ้งไม่เกิน 700,000 บาท  

สาํหรับในปีภาษี 2551 โดยการซื�อหน่วยลงทุนนั�นจะเริ
มซื�อหรือซื�อเพิ
มเติมในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าวกไ็ด)้ 
 

2. เงินที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ ซึ
งเป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุน

ที
จะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี แต่ผูล้งทุนมิไดน้าํไปใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี หากผูล้งทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนนั�น และมีกาํไร  กรมสรรพากรอาจถือวา่เป็นเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 

40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยนาํมารวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามแบบ 
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ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ หกัราคาทุน และแสดงส่วน

ต่างในช่อง “ไม่ยกเวน้” (อา้งอิงตาม FAQ หมวดหมูภ่าษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เลขที
 409774  

เรื
อง การขายหน่วยลงทุน RMF ตามหลกัเกณฑแ์ละไถ่ถอนหน่วยลงทุน RMF โดยไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา)   
 

3. กรณีที
มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ  ผูล้งทุนจะตอ้งโอนการลงทุน (เงิน

ลงทุนและผลประโยชน)์ไปยงักองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพอื
นภายใน 5 วนัทาํการ นบัถดัจากวนัที


กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
โอนไดรั้บคาํสั
ง ทั�งนี�  ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของผูล้งทุน

ตอ้งแยกชาํระต่างหากโดยไม่สามารถหกัจากเงินลงทุนในกองทุน RMF ไดเ้พื
อไม่ใหผู้ล้งทุนผิด

เงื
อนไขสิทธิประโยชนท์างภาษี 

4. กรณีผูล้งทุนถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัตั�งแต่วนัซื�อ

หน่วยลงทุนครั� งแรก และมีอายุไม่ตํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ หรือกรณีผูล้งทุนทุพพลภาพ   ผูล้งทุนจะ

ไม่ซื�อหน่วยลงทุนต่อไปหรือจะซื�อหน่วยลงทุนต่อไปกไ็ด ้โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไข

สิทธิประโยชนท์างภาษี  
 

5. กรณีผูล้งทุนซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เมื
อผูล้งทุน

ไดด้าํเนินการชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที
ปฏิบติัผิด

เงื
อนไขการลงทุนแลว้ หากผูล้งทุนยงัถือหน่วยลงทุนในกองทุนที
ยงัคงเหลืออยู ่เมื
อผูล้งทุนได้

ซื�อหน่วยลงทุนต่อไป โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนใหน้บั

ระยะเวลาที
ไดถื้อหน่วยลงทุนก่อนปีที
ไดย้ื
นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ
มเติม

รวมเขา้ไปดว้ย 
 

6. ผูล้งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ซื�อไวใ้นระหวา่งปีภาษีเดียวกนั

ได ้โดยถือวา่ปฏิบติัไม่ผิดเงื
อนไขการลงทุน เมื
อเขา้เงื
อนไขดงันี�  
 

(1) การซื�อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในระหวา่งปีภาษีเดียวกนั

นั�น ตอ้งมีลาํดบัรายการซื�อก่อนรายการขายคืน 
 

(2) ณ สิ�นปีภาษีนั�น (วนัที
 31 ธนัวาคม) เมื
อคาํนวณหกักลบลบกนัระหวา่งรายการซื�อและ

รายการขายหน่วยลงทุนที
เกิดขึ�นภายในปีภาษีเดียวกนัแลว้ ยอดเงินสุทธิที
จ่ายเป็นค่าซื�อ

หน่วยลงทุนตอ้งมีจาํนวนเงินตามอตัราที
กาํหนดไว ้(อา้งอิงตาม FAQ หมวดหมูภ่าษีเงินได้
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บุคคลธรรมดา เลขที
 409708  เรื
อง การคาํนวณค่าซื�อหน่วยลงทุน กรณีซื�อและขายหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในระหวา่งปี)   
 

อยา่งไรกต็าม การซื�อและขายหน่วยลงทุนสาํหรับยอดการลงทุนที
ซื�อไวใ้นระหวา่งปีภาษีเดียวกนั  

ผูล้งทุนจะตอ้งนาํเงินผลประโยชนที์
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการ

เลี�ยงชีพนั�นๆไปรวมกบัเงินไดอื้
นๆ ที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษีนั�นเพื
อเสียภาษีเงินไดด้ว้ย  

 

7. การคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน และผลประโยชน ์เมื
อมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือโอนยา้ย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพหนึ
งเพื
อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื
อการเลี�ยงชีพอื
นใหใ้ชวิ้ธีการ “ตน้ทุนถวัเฉลี
ย” (average cost) 

 

5. เงนิได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที�ได้รับเนื�องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

คํานวณเพื�อเสียภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

 

เงินไดห้รือผลประโยชนที์
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสีย

ภาษีบุคคลธรรมดา  ต่อเมื
อ ผูล้งทุนตอ้งซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงื
อนไข ดงันี�  

(1) ตอ้งซื�อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครั� ง และไม่ระงบัการซื�อเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปี

ติดต่อกนั  

(2) เงินที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดที้
ไดรั้บ

ในแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อปี 

(3) ตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัแต่วนัซื�อหน่วย

ลงทุนครั� งแรก โดยการนบัระยะเวลาการถือหน่วยใหน้บัเฉพาะปีที
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดซื้�อ

หน่วยลงทุนที
เป็นไปตามเกณฑ ์ เงื
อนไขในขอ้นี�ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีผูล้งทุนไถ่ถอนหน่วย

ลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(4) ตอ้งไม่ไดรั้บเงินปันผลหรือเงินอื
นใดจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในระหวา่งการลงทุน 

และตอ้งไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลประโยชนจ์ากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ เมื
อมีการไถ่

ถอนหน่วยลงทุนเท่านั�น 

(5) ตอ้งไม่กูย้ืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
ผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนไว ้
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(6) กรณีผูล้งทุนซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพเกินกวา่หนึ
งกองทุนเงินไดที้
จ่าย

เป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพในแต่ละกองทุนที
จะไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เงื
อนไขที
อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด  

(7) กรณีที
มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ  ผูล้งทุนจะตอ้งโอนการลงทุน 

(เงินลงทุนและผลประโยชน)์ ไปยงักองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพอื
นภายใน 5 วนัทาํการ นบั

ถดัจากวนัที
กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพที
โอนไดรั้บคาํสั
ง 

 

กรณผีู้ลงทุนปฏิบัตผิดิเงื�อนไข   

หากผูล้งทุนปฏิบติัผิดเงื
อนไขขา้งตน้ จะตอ้งนาํเงินไดห้รือผลประโยชนที์
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วย

ลงทุนที
ไดรั้บ ไปรวมคาํนวณเสียภาษีเงินได ้

 

ข้อควรทราบ 

(1) การยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินหรือผลประโยชนที์
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ  จะไดรั้บการยกเวน้เฉพาะเงินหรือผลประโยชนที์
คาํนวณมาจากเงิน

ไดพึ้งประเมิน ที
ซื�อหน่วยลงทุนที
เป็นไปตามเงื
อนไขเท่านั�น คือ ซื�อไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้

และไม่เกิน 500,000 บาท เมื
อรวมกบัเงินสะสมที
จ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ในแต่ละปีภาษี 

(2) กรณีปีภาษี 2551 หากผูล้งทุนไดเ้ริ
มซื�อหน่วยลงทุนหรือซื�อหน่วยลงทุนเพิ
มเติมระหวา่ง 1 

ตุลาคม 2551 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2551 เงินหรือผลประโยชน์ที
ไดรั้บเนื
องจากการขายหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ  จะไดรั้บการยกเวน้เฉพาะเงินหรือผลประโยชนที์
คาํนวณ

มาจากเงินไดพึ้งประเมินที
ซื�อหน่วยลงทุนที
เป็นไปตามเงื
อนไขเท่านั�น คือ ซื�อไม่เกินร้อยละ 15 

ของเงินได ้และไม่เกิน 700,000 บาท เมื
อรวมกบัเงินสะสมที
จ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ในปีภาษี 2551 

(3) กรณีผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของเงินที
จ่ายเป็นค่าซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อ

การเลี�ยงชีพที
ไดซื้�อไวเ้กินกวา่อตัรากาํหนด ไม่วา่ผูล้งทุนจะถือหน่วยลงทุนนั�นเป็นระยะเวลา

เท่าใดกต็าม หรือขายคืนเมื
อผูล้งทุนอายเุท่าใดกต็าม ผูล้งทุนตอ้งนาํเงิน หรือผลประโยชนที์
ได้

จากการขายคืนหน่วยลงทุนนั�นไปรวมกบัเงินไดอื้
นๆที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษีนั�นเพื
อเสียภาษีเงิน

ได ้
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6. คําเตอืน 

 

“การลงทุนในหน่วยลงทุนยอมมีความเสี
ยงควบคู่ไปกบัผลตอบแทน ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน

รวม มิไดเ้ป็นสิ
งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต ก่อนการตดัสินใจลงทุนควรศึกษาหนงัสือชี�ชวน

อยา่งรอบคอบ” 

 

“สิทธิภาษีที
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพพึงไดรั้บจะสิ�นสุดลงเมื
อผูถื้อหน่วยลงทุน 

ไม่ปฏิบติัตามเงื
อนไขการลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บ

ภายในกาํหนดเวลา และหากการชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีดงักล่าวไม่เป็นไปตามกาํหนด ผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงินเพิ
มและ/หรือเบี�ยปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย ทั�งนี�  สิทธิประโยชนท์างภาษี

ที
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ และภาระภาษีที
อาจจะเกิดขึ�นเมื
อไม่ปฏิบติัตามเงื
อนไขการลงทุนจะเป็นไป

ตามที
กรมสรรพากรกาํหนด ดงันั�น ผูล้งทุนควรศึกษาเงื
อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื
อการลี�ยงชีพ 

และคู่มือการลงทุนเกี
ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพใหเ้ขา้ใจโดยขอคาํปรึกษาแนะนาํจาก

ศูนยบ์ริการขอ้มลูสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากบัที
ปรึกษาดา้นภาษีโดยตรง(ถา้มี) ก่อน

ตดัสินใจลงทุน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

ตวัอย่างประกอบ
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ตวัอย่างประกอบ 

 ตวัอยา่งประกอบการพิจารณาวา่ผูล้งทุน (ผูมี้เงินได)้ ปฏิบติัตามเงื
อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ (RMF) ถกูตอ้งหรือไม่  และเขา้ข่ายตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บ 

หรือไม่ 

 ขอ้สมมติฐาน ที
ใชแ้สดงตวัอยา่งขา้งทา้ยนี�  คือ เงินลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดพึ้งประเมินที


ไดรั้บในแต่ละปี สมมติวา่คาํนวณไดเ้ท่ากบั 5,000 บาท 

1. เงื�อนไขการลงทุนเกี�ยวกบัการระงบัการซื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ (RMF) เป็นเวลา

เกนิกว่า 1 ปี ตดิต่อกนั 

ตวัอยา่งที
 1  ผูล้งทุนระงบัการซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ (RMF) เป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปี 

ติดต่อกนั 

 กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

 ปีที
ลงทุน  เงินลงทุนใน RMF 

1                           5,000 

2                           5,000 

3                           5,000 

4                           5,000 

5                           5,000 

6                           0 (ระงบัการลงทุน) 

7                           0 *(ผดิเงื�อนไข) 

8                           (ยื
นแบบแสดงรายการชาํระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม) 

จากตวัอยา่งนี�  ผูล้งทุนปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน ในปีที
 7 ระงบัการซื�อหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกิน

กวา่ 1 ปี ติดต่อกนั ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บในช่วง 5 ปีปฏิทินที
ผา่นมา (คือ ปีที
 2-6) 

ภายในเดือนมีนาคมของปีที
 8 
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ตวัอยา่งที
 2 ผูล้งทุนระงบัการซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ (RMF) เป็นเวลาเกินกวา่ 1  ปีติดต่อกนั 

  กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที
ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3  รวม 

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

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

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

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

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

6  0  0  0  0 (ระงบัการลงทุน) 

7  0  0  0  0 *(ผดิเงื�อนไข) 

8  (ยืนแบบแสดงรายการชาํระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม) 

จากตวัอยา่งนี�  ผูล้งทุนปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน ในปีที
 7 ระงบัการซื�อหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกิน

กวา่ 1 ปี ติดต่อกนั ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีของทุกกองทุนที
เคยไดรั้บในช่วง 5 ปีปฏิทินที
ผา่น

มา (คือ ปีที
 2-6 ) ภายในเดือนมีนาคมของปีที
 8 

ตวัอยา่งที
 3 กรณีซื�อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื
อการเลี�ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน  ผูล้งทุนระงบัการซื�อหน่วย

ลงทุน RMF เป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปี ติดต่อกนัเพียงบางกองทุน  โดยยอดรวมการซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนที
เหลือ

ในปีนั�น เป็นไปตามเงื
อนไขการลงทุนขั�นตํ
า 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในปีนั�น 

ปีที
ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3   รวม 

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

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

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

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

6  0  3,000  2,000  5,000 

7  0  2,000  3,000  5,000 

 จากตวัอยา่งนี�  ผูล้งทุนปฏิบติัไม่ผิดเงื
อนไขการลงทุน เนื
องจากยอดรวมการลงทุนใน RMF ทุกกองทุนของ

ผูล้งทุนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท หรือไม่นอ้ยกวา่ 3% ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บในแต่ละปี 

 

2. เงื�อนไขการลงทุนเกี�ยวกบัจํานวนเงนิขั,นตํ�า และการชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

ตวัอยา่งที
 4 ผูล้งทุน ซื�อหน่วยลงทุน RMF นอ้ยกวา่ 5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3% ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บใน

แต่ละปี 

  กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

  ปีที
ลงทุน เงินลงทุนใน RMF 

1              5,000 (หรือเทียบเท่า 3%) 

2              5,000 

3              5,000 

4              5,000 

5              5,000 

6              4,000* 

7              5,000 

 จากตวัอยา่งนี�  ในปีที
 6 ผูล้งทุน ซื�อหน่วยลงทุน 4,000 บาท ซึ
งนอ้ยกวา่ 5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3 % ของ

เงินไดพึ้งประเมิน ผูล้งทุนไม่สามารถนาํไปใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีได ้จึงเสมือนไดใ้ชสิ้ทธิระงบัการลงทุนไป

แลว้ 1 ปี หากปรากฏวา่ในปีที
 7 ผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนครบถว้นตามเงื
อนไขใหถื้อวา่ผูล้งทุนปฏิบติัไม่ผิด

เงื
อนไขการลงทุน 
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ตวัอยา่งที
 5 ผูล้งทุน ซื�อหน่วยลงทุน RMF นอ้ยกวา่ 5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3% ของเงินไดที้
ไดรั้บในแต่ละปี 

   กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

  ปีที
ลงทุน เงินลงทุนใน RMF 

1              5,000 (หรือเทียบเท่า 3%) 

2              5,000 

3              5,000 

4              5,000 

5              5,000 

6              4,000* 

7              0 หรือ 4,000 *(ผดิเงื�อนไข) 

8              (ยื
นแบบแสดงรายการชาํระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม) 

 จากตวัอยา่งนี�  ในปีที
 6 ผูล้งทุนซื�อหน่วยลงทุน 4,000 บาท ซึ
งนอ้ยกวา่ 5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3% ของ

เงินไดพึ้งประเมิน ผูล้งทุนไม่สามารถนาํไปใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีได ้จึงเสมือนหนึ
งไดใ้ชสิ้ทธิระงบัการลงทุน

ไปแลว้ 1 ปี ดงันั�น หากปีที
 7 ไม่มีการซื�อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรือลงทุนตํ
ากวา่เงื
อนไขการลงทุนอีก จะถือวา่

ปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน เนื
องจากมีการระงบัการซื�อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปีติดต่อกนั 

 ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บในช่วง 5 ปีปฏิทินที
ผา่นมา (คือปีที
 2-6) ภายใน

เดือนมีนาคมของปีที
 8 

ตวัอยา่งที
 6 ผูล้งทุน ซื�อหน่วยลงทุน RMF นอ้ยกวา่ 5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3% ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บใน

แต่ละปี 

  กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที
ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3  รวม 

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

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

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

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

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

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

 จากตวัอยา่งนี�  ในปีที
 6 ผูล้งทุน ซื�อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน รวมกนัเป็นเงิน 4,000 บาท ซึ
งนอ้ย

กวา่ 5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3% ของเงินได ้ผูล้งทุนไม่สามารถนาํไปใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีได ้จึงเสมือนหนึ
ง

ไดใ้ชสิ้ทธิระงบัการลงทุนไปแลว้ 1 ปี แต่หากปรากฏวา่ ในปีที
 7 ผูล้งทุนไดซื้�อหน่วยลงทุนต่อเนื
องครบถว้นตาม

เงื
อนไข ใหถื้อวา่ผูล้งทุนปฏิบติัไม่ผิดเงื
อนไขการลงทุน (พิจารณาเช่นเดียวกนักบั ตวัอยา่งที
 4) 

ตวัอยา่งที
 7 ผูล้งทุน ซื�อหน่วยลงทุน RMF นอ้ยกวา่ 5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3% ของเงินไดพึ้งประเมินที
ไดรั้บใน

แต่ละปี 

  กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที
ลงทุน RMF1  RMF2  RMF3  รวม 

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

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

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

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

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

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

7  0  0  0  0 *(ผดิเงื�อนไข) 

8  (ยื
นแบบแสดงรายการชาํระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม) 

 จากตวัอยา่งนี�   ในปีที
 6 ผูล้งทุนซื�อหน่วยลงทุนหลายกองทุน รวมกนัเป็นเงิน 4,000 บาท ซึ
งนอ้ยกวา่ 

5,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 3% ของเงินได ้ผูล้งทุนไม่สามารถนาํไปใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีได ้จึงเสมือนหนึ
งได้

ใชสิ้ทธิระงบัการลงทุนไปแลว้ 1 ปี ดงันั�น หากปีที
 7 ไม่มีการซื�อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรือ ลงทุนตํ
ากวา่เงื
อนไข

การลงทุนอีก จะถือวา่ปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน 
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 ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีในทุกกองทุนที
เคยไดรั้บในช่วง 5 ปีปฏิทินที
ผา่นมา (คือปีที
 

2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปีที
 8 (พิจารณาเช่นเดียวกนักบัตวัอยา่งที
 5) 

 

3. เงื�อนไขการลงทุนเกี�ยวกบัการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อการเลี,ยงชีพ (RMF) ก่อนกาํหนด 

ตวัอยา่งที
 8 ผูล้งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั�งหมด เมื
อผูล้งทุนอายตุํ
ากวา่ 55 ปี บริบูรณ์และผูล้งทุนได้

ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไวเ้ป็นเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี 

 กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน  

อายผุูล้งทุน ปีที
ลงทุน เงินทุนใน RMF 

30  1  5,000 

31  2  5,000 

32  3  5,000 

33  4  5,000 

34  5  ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั�งหมด *(ผดิเงื�อนไข) 

 จากตวัอยา่งนี�  ผูล้งทุนเริ
มซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรกเมื
ออาย ุ30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื
ออาย ุ34 ปี ถือ

วา่ปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุน RMF นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก และมีอายุ

ตํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์  

 ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บในช่วง 5 ปีปฏิทินที
ผา่นมา (คือ ปีที
 1-4) ภายใน

เดือนมีนาคมของปีที
 6 

 ทั�งนี�  ผูล้งทุนยงัตอ้งนาํเงินผลประโยชน ์(Capital Gain) ที
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบัเงิน

ไดอื้
นๆที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษีนั�นเพื
อเสียภาษีเงินไดด้ว้ย 

ตวัอยา่งที
 9 ผูล้งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั�งหมด เมื
อผูล้งทุนมีอายตุ ํ
ากวา่ 55 ปี บริบูรณ์ โดยผูล้งทุน

ไดถื้อหน่วยลงทุนใน RMF ไวเ้ป็นเวลามากกวา่ หรือเท่ากบั 5 ปี 
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กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน  

อายผุูล้งทุน ปีที
ลงทุน เงินทุนใน RMF 

30  1  5,000 

31  2  5,000 

32  3  5,000 

33  4  5,000 

34  5  5,000 

35  6  5,000 

36  7  ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั�งหมด * (ผดิเงื�อนไข) 

 จากตวัอยา่งนี�  ผูล้งทุนเริ
มลงทุนเมื
ออาย ุ30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื
ออาย ุ36 ปี ถือวา่ปฏิบติัผิด

เงื
อนไขการลงทุน ผูล้งทุนมีอายตุ ํ
ากวา่ 55 ปี บริบูรณ์  

 ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บในช่วง 5 ปี ปฏิทินที
ผา่นมา (คือ ปีที
 2-6) ภายใน

เดือนมีนาคมของปีที
 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความใหผู้ล้งทุนนาํเงินผลประโยชน ์(Capital Gain) ที
ไดรั้บจากการ

ขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบัเงินไดอื้
นๆที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษีนั�นเพื
อเสียภาษีเงินไดด้ว้ย 

ตวัอยา่งที
 10 ผูล้งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั�งหมด เมื
อผูล้งทุนมีอายมุากกวา่หรือเท่ากบั 55 ปี บริบูรณ์ 

แต่ผูล้งทุนไดถื้อหน่วยลงทุนใน RMF ไวเ้ป็นเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี 

 กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

อายผุูล้งทุน ปีที
ลงทุน เงินทุนใน RMF 

52  1  5,000 

53  2  5,000 

54  3  5,000 

55  4  5,000 



 

 50 

 

56  5  ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั�งหมด * (ผดิเงื�อนไข) 

 จากตวัอยา่งนี�  ผูล้งทุนเริ
มลงทุนเมื
ออาย ุ52 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื
ออาย ุ56 ปี ถือวา่ปฏิบติัผิด

เงื
อนไขการลงทุน เนื
องจากผูล้งทุนไดถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั�งแต่วนัซื�อหน่วยลงทุนครั� งแรก 

แมว้า่ผูล้งทุนจะมีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์แลว้กต็าม ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที
เคยไดรั้บในช่วง 5 

ปีปฏิทินที
ผา่นมา (คือ ปีที
 1-4) ภายในเดือนมีนาคมของปีที
 6  

 ทั�งนี�  ผูล้งทุนยงัตอ้งนาํเงินผลประโยชน ์ (Capital Gain) ที
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบัเงิน

ไดอื้
นๆ ที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษีนั�นเพื
อเสียภาษีเงินไดด้ว้ย 

ตวัอยา่งที
 11 ผูล้งทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั�งหมด เมื
อผูล้งทุนอายตุํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ และผูล้งทุนได้

ถือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นเวลามากกวา่ หรือเท่ากบั 5 ปี  

  กรณีซื�อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที
ลงทุน RMF1 RMF2 RMF3 รวม RMF2 + RMF3 

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

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

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

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

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

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

7  ขายคืนหน่วยลงทุนใน RMF 1 บางส่วน หรือทั�งหมด * (ผดิเงื�อนไข) 

 

 จากตวัอยา่งนี�  ในปีที
 7 ผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั�งหมดจากกองทุน RMF 1 เมื
อผูล้งทุน

อายตุํ
ากวา่ 55 ปีบริบูรณ์ ถือวา่ปฏิบติัผิดเงื
อนไขการลงทุน  ผูล้งทุนตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีของเงิน

ลงทุนในกองทุน (RMF1 RMF2 และ RMF3) ที
เคยไดรั้บในช่วง 5 ปี ปฏิทินที
ผา่นมา (คือ ปีที
 2-6) ภายในเดือน

มีนาคมของปีที
 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความใหผู้ล้งทุนนาํเงินผลประโยชน ์(Capital Gain) ที
ไดรั้บจากการขาย

คืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบัเงินไดอื้
นๆที
ผูล้งทุนไดรั้บในปีภาษีนั�นเพื
อเสียภาษีเงินไดด้ว้ย 


