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คูม่อืการลงทุน 
 

ในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
 
 
 
 
 

จดัท าโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ชีพ 
 

 
 

ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 
 

ขอ้มูลที่ปรากฏในคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีฉบบันี้ ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้แก่ผูล้งทุนเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิัว่ไปทางภาษเีท่านัน้ คู่มอืการลงทุนฉบบั
นี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค าแนะน าหรอืปรกึษาทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจรงิที่
เกีย่วกบัการลงทุนและสถานะทางภาษอีากรของผูล้งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทัง้ขอ้
วินิจฉัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคบัที่อ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้
เปลีย่นแปลงไปภายหลงัการจดัพมิพไ์ด ้ผูล้งทุนจงึควรศกึษาและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง โดยขอ
ค าปรกึษาแนะน าจากศูนย์บรกิารขอ้มูลสรรพากร (RD Call Center) หรอืปรกึษากบัที่ปรกึษาดา้น
ภาษโีดยตรง(ถ้าม)ีก่อนการลงทุน โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
รวมถงึหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้จากการที่ผูล้งทุน
กระท าการหรอืงดเวน้กระท าการอยา่งใดๆ โดยอาศยัขอ้มลูทีป่รากฏในคู่มอืฉบบันี้ 
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ชีพ 
 

 
 

บทน า 
  

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้  ได้จัดท าขึ้นตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่าย
หนังสอืชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน  หรอืตามประกาศอื่นที่มกีารปรบัปรุงแก้ไขต่อไป  ที่
ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัสง่ แจกจ่าย หรอืจดัใหม้คีู่มอืการลงทุนส าหรบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยคู่มอืการลงทุน
นี้เป็นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผูล้งทุนที่เป็น
ปัจจุบนั เพื่อใหผู้ล้งทุนได้ตดัสนิใจลงทุนด้วยความเขา้ใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีเป็นการลงทุนระยะยาว มเีงื่อนไขและภาระผูกพนัหลายปี ผูล้งทุนตอ้ง
มเีป้าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถงึวยัเกษียณอายุ หรอืพน้จากการท างาน หรอืไม่สามารถ
ท างานไดอ้กี  

จงึขอใหผู้ล้งทุนศกึษาขอ้มูลจากคู่มอืการลงทุนฉบบันี้อย่างละเอียดจนเขา้ใจ ควบคู่กนัไป
พร้อมกบัการศึกษาหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพีแต่ละกองทุน แลว้จงึตดัสนิใจตามทีผู่ล้งทุนเหน็สมควร 
 
 
 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่22 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 
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สารบญั 

กฎหมาย กฎ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 
 
กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่228 (พ.ศ. 2544) 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่265 (พ.ศ. 2551) 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่267 (พ.ศ. 2551) 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่279 (พ.ศ. 2554) 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่357 (พ.ศ. 2563) 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรทีเ่กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ของเงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที่ 171) 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่173) 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่194)  
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่259) 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรทีเ่กี่ยวกบัเงนิไดห้รอืผลประโยชน์ใดๆทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน
คนืใหก้องทุน 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่91) 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่170) 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่174) 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่258) 

 
ประกาศกรมสรรพากร 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง หลกัฐานการจ่ายเงนิเขา้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เพื่อการยกเวน้ภาษี
เงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

 
ประมวลรษัฎากร 

ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิ ตามมาตรา 40  
เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ ตามมาตรา 19 ถงึ มาตรา 27 

หน้า 
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22 
23 
27 
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34 
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40 
43 
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กฎหมาย กฎ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 
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กฎหมาย กฎ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 

กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย พระราชบญัญตัแิก้ไข
เพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 10)พ.ศ. 2496 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่192 (พ.ศ. 2536) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

“(32) เงนิได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ แต่ไม่รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย”์  

ข้อ 2 ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่227 
(พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

“(55) เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรษัฎากร และเงนิได้
พงึประเมนิประเภทค่าแห่งลขิสทิธิท์ี่มไิดร้บัโอนมาโดยทางมรดก เท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ  15 ของเงนิได้ 
ทัง้นี้ จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 300,000 บาท ส าหรบัปีภาษนีัน้  

กรณีที่ผู้มเีงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุน
ส ารองเลีย้งชพีหรอืไดจ่้ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการดว้ย เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกบัเงนิสะสมทีจ่่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชพี
หรอืกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตอ้งไม่เกนิ 300,000 บาท  
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เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถอืหน่วยลงทุนใน กองทุนรวม
เพือ่การเลีย้งชพี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด  

ในกรณีทีผู่ม้เีงนิไดไ้ม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดใน วรรคสามให้
ผู้มเีงนิได้หมดสทิธิได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสยีภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิได้ ที่ได้รบัยกเว้นภาษีตาม
วรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย  

(56) เงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้รบัจากกองทุนรวมดงักล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด”  

ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 
 

พเิชษฐ พนัธุว์ชิาตกิุล 
รฐัมนตรชี่วยว่าการฯ ปฏบิตัริาชการแทน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไข
เพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิาง
ประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “(55) เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิสามแสนบาท
ส าหรบัปีภาษนีัน้ โดยผูม้เีงนิไดต้้องถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุน
ครัง้แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนัน้เมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต ่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด 

ในกรณีที่ผู้มเีงนิได้จ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีหรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการด้วย เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกบัเงนิสะสมที่จ่ายเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรอื
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตอ้งไม่เกนิสามแสนบาท 
  

ในกรณีที่ผู้มเีงนิได้ถอืหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกหรอืไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนทีผู่ม้เีงนิได้มอีายุครบห้าสบิหา้ปีบรบิูรณ์ ใหผู้ม้เีงนิไดน้ัน้หมดสทิธไิด้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง 
และตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามวรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย”   

ข้อ 2 ให้ยกเลกิความใน (65) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
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“(65) เงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ฉพาะกรณีทีผู่ม้เีงนิไดถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าหา้ปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดี
ก าหนด”                 

ข้อ 3 ความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ให้ยงัคงใช้บงัคบัต่อไป เฉพาะการจดัเก็บภาษีส าหรบัเงนิได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์่อนวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2551 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2551 
 

ฉลองภพ สุสงักรก์าญจน์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไข
เพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิาง
ประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความใน (35) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่195 (พ.ศ. 2538) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “(35) เงนิได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีในอตัราไม่เกนิรอ้ยละสบิห้าของค่าจา้งเฉพาะส่วนทีเ่กนิ หนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่เกนิสีแ่สน
เกา้หมื่นบาท ส าหรบัปีภาษนีัน้ ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้น
ไป”  

ข้อ 2 ให้ยกเลกิความใน (43) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่208 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

“(43) เงนิไดเ้ท่าทีส่มาชกิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงนิสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกนิห้าแสนบาท 
ส าหรบัปีภาษนีัน้ ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”         

ข้อ 3 ให้ยกเลกิความใน (54) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่227 (พ.ศ. 2544) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

“(54) เงนิไดเ้ท่าทีผู่อ้ านวยการ ผูบ้รหิาร ครู หรอืบุคลากรทางการศกึษา ในโรงเรยีนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท 
ส าหรบัปีภาษนีัน้ ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป”    
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ข้อ 4 ให้ยกเลกิความใน (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน          

“(55) เงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของเงนิไดพ้งึประเมนิเฉพาะส่วนที ่ไม่เกนิหา้แสน
บาท ส าหรบัปีภาษนีัน้ โดยผูม้เีงนิไดต้้องถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วย
ลงทุนครัง้แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนัน้เมื่อผูม้เีงนิไดม้อีายุไม่ต ่ากว่าหา้สบิหา้ปีบรบิูรณ์ ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิไดพ้งึ
ประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข
ทีอ่ธบิดกี าหนด    

ในกรณีที่ผู้มเีงนิได้จ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืกองทุน
สงเคราะหต์ามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนดว้ย เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกบัเงนิสะสมที่
จ่ายเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกนิห้าแสน
บาท    

ในกรณีที่ผู้มเีงนิได้ถอืหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตัง้แต่วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกหรอืไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนทีผู่ม้เีงนิได้มอีายุครบห้าสบิหา้ปีบรบิูรณ์ ใหผู้ม้เีงนิไดน้ัน้หมดสทิธไิด้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง 
และตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามวรรคหนึ่งมาแลว้ดว้ย”    

ข้อ 5 ให้ยกเลกิความใน (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่  240 (พ.ศ. 2545) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

“(61) เงนิไดเ้ท่าทีผู่ม้เีงนิไดจ่้ายเป็นเบี้ยประกนัภยัในปีภาษ ีส าหรบัการประกนัชวีติของผูม้ ีเงนิ
ไดต้ามจ านวนทีจ่่ายจรงิ เฉพาะสว่นทีเ่กนิหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกนิเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรมป์ระกนัชวีติต้องมี
ก าหนดเวลาตัง้แต่สบิปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนัน้ได้เอาประกันไว้กบัผู้รบัประกันภัยที่ประกอบกิจการ
ประกนัชวีติในราชอาณาจกัร ทัง้นี้ ส าหรบัเบี้ยประกนัภยั ทีไ่ดจ่้ายตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีอ่ธบิด ีก าหนด”    

ข้อ 6 ให้ยกเลกิความใน (66) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน          

“(66) เงนิได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ได้มกีารจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมภายในวนัที่  30 มถิุนายน 
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พ.ศ. 2550 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของเงนิไดพ้งึประเมนิ เฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิหา้แสนบาท ส าหรบัปีภาษนีัน้ 
และเงนิไดด้งักล่าวต้องเป็นเงนิไดข้องผู้มเีงนิไดซ้ึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถงึ หา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืคณะ
บุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคลและกองมรดกทีย่งัไม่ไดแ้บ่ง ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิได ้พงึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป    

เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด    
                                   

ในกรณีทีผู่ม้เีงนิไดไ้ม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดใน วรรคสอง ให้ผูม้เีงนิ
ได้นัน้หมดสทิธไิดร้บัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสยีภาษเีงนิได้ส าหรบัเงนิได้ที่ได้รบัยกเวน้ภาษตีามวรรค
หนึ่งมาแลว้ดว้ย”    

ข้อ 7 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นขอ้ ( 78 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

“(78) เงนิได้ของวสิาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวสิาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็น
ห้างหุ้นส่วนสามญัหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นิตบิุคคล ซึ่งมเีงนิได้ไม่เกนิหนึ่งล้านสองแสนบาท ส าหรบัปีภาษีนัน้ 
ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด”    
                         

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

สุรพงษ์ สบืวงศล์ ี
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไข
เพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิาง
ประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสีข่อง ( 55 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่  266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

“ในปีภาษ ี2551 หากผูม้เีงนิได้มกีารซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงนิได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากบัส่วนที่ไม่เกนิเจด็แสนบาท แต่ไม่เกนิร้อยละสบิหา้ของ
เงนิได้พงึประเมนิ และในกรณีที่ผู้มเีงนิได้ดงักล่าวได้จ่ายเงนิสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงนิได้กบัเงนิ
สะสมแล้วต้องไม่เกนิเจด็แสนบาท ทัง้นี้ เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด และใหน้ าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  

ข้อ 2 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสีข่อง ( 66 ) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

“ในปีภาษี 2551 หากผู้มเีงนิได้มกีารซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวนัที่  1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงนิได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากบัส่วนที่ไม่เกนิเจด็แสนบาท 
แต่ไม่เกินร้อยละสบิห้าของเงนิได้พงึประเมนิ ทัง้นี้ เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด และใหน้ าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัดว้ย”  
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 

สุชาต ิธาดาด ารงเวช 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไข
เพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิาง
ประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที ่126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่  
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 

“หากเบี้ยประกนัภยัที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เป็นเบี้ยประกนัภยัส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญที่จ่าย
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ใหเ้งนิไดไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้
เพิม่ขึน้อกี ในอตัรารอ้ยละสบิหา้ของเงินไดพ้งึประเมนิแต่ไม่เกนิสองแสนบาท ทัง้นี้ เมื่อรวมค านวณกบัเงนิไดท้ี่
ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบักรณีที่ผูม้เีงนิได้จ่ายเป็นเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตาม (43) หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณีหรอืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์าม (55) แลว้ ต้องไม่เกนิหา้แสนบาท ในปีภาษี
เดยีวกนั  

การไดร้บัยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด” 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 
 

กรณ์ จาตกิวณิช 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 357 (พ.ศ. 2563) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไข
เพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 20) พ.ศ. 2513  และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2496 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลกิความใน (32) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และ ใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

“(32) เงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์แต่ไม่รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวม
หุน้ระยะยาว ส าหรบัหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อมาก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 
หรอืกองทุนรวมเพือ่การออม ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์  

ข้อ 2 ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของ (55) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 126  (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 266 (พ.ศ. 
2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

“(55)  เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ในอตัราไม่เกนิร้อยละสามสบิของเงนิได้พงึประเมนิ เฉพาะส่วน  ที่ไม่เกนิหา้
แสนบาท ส าหรบัปีภาษีนัน้ โดยผู้มเีงนิได้ต้องถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้แต่วนัซื้อ
หน่วยลงทุนครัง้แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนัน้เมื่อผู้มเีงนิได้มอีายุไม่ต ่ากว่าห้าสบิห้าปี บรบิูรณ์ ทัง้นี้ ส าหรบั
เงนิได้พงึประเมนิที่ได้รบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด ”  

ข้อ 3 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็น (102) และ (103)  ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

“(102) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วย 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ในอตัราไม่เกนิร้อยละสามสบิของเงนิได้พงึประเมนิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิสอง
แสนบาท ส าหรบัปีภาษีนัน้ โดยผู้มเีงนิได้ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไม่น้อยกว่า สบิปี
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นับตัง้แต่วนัที่ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถงึกรณีทุพพลภาพหรอืตาย ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิได้พงึประเมิน ที่ได้รบั
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 และใหเ้ป็นไป ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด  

เงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกบัเงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ส าหรบักรณีทีผู่ม้เีงนิไดจ่้ายเป็นเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีตาม (35) หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการตาม (43) หรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห ์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนตาม (54) 
แล้วแต่กรณี หรอืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยต์าม (55) หรอืเบี้ยประกนัภยั ส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญตาม (61) หรอืเงนิสะสมเขา้
กองทุนการออมแห่งชาตติามกฎหมาย ว่าดว้ยกองทุนการออมแห่งชาตติาม (90) แลว้ ต้องไม่เกนิหา้แสนบาท 
ในปีภาษเีดยีวกนั  

ในกรณีทีผู่ม้เีงนิไดไ้ม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้เีงนิไดน้ัน้
หมดสทิธไิดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง และต้องเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดท้ีไ่ด้รบัยกเวน้ตามวรรคหนึ่งมาแล้ว
ดว้ย  

(103) เงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวม เพื่อการ
ออมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่เงนิหรอื ผลประโยชน์ดงักล่าว
ค านวณมาจากเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดต้าม (102) และผูม้เีงนิได้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปีนับตัง้แต่วนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถงึกรณีทุพพลภาพหรอื
ตาย ”   

ข้อ 4 บทบัญญัติใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266  (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปส าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่า
ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีซ่ื้อก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   

ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น
ตน้ไป  

 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 
อุตตม สาวนายน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีร่ฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิใหป้ระชาชน มกีาร
ออมระยะยาวผ่านกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อสร้างวนิัยการออม และ
การวางแผนทางการเงนิเพื่อใหม้รีายไดท้ีเ่พยีงพอในการด ารงชวีติหลงัเกษยีณอายุ สมควรก าหนดใหเ้งนิ หรอื
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เงนิไดเ้ท่าทีจ่่าย เป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขาย หน่วย
ลงทุนคนืให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม เป็นเงนิได้พงึประเมนิที่ได้รบัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อ เสยีภาษี
เงนิได ้และปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสี าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อ หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 171) 

เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรบัเงินได้ 
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข 
เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีและ
การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหย้กเลกิประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่90) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพือ่การเลีย้งชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวนัที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2544  

ข้อ 2 เงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

(1) ผูม้เีงนิไดต้้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ และต้อง
ไม่ระงบัการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปีตดิต่อกนั การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของเงนิไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละปี หรอืมจี านวนไม่น้อยกว่า 
5,000 บาทต่อปี 
 

(2) ผู้มเีงนิได้จะต้องถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไว้ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับตัง้แต่
วนัซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเมื่อผูม้เีงนิไดน้ัน้มอีายุไม่ต ่ากว่า  55 ปีบรบิูรณ์ ทัง้นี้ 
ส าหรบัการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

ความในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีผูม้เีงนิไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชพี เพราะเหตุทุพพลภาพหรอืตาย 
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(3) ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่ไดร้บัเงนิปันผลหรอืเงนิอื่นใดจากกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รบัคนืเงนิลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมกีารไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเท่านัน้ 

(4) ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่กู้ยมืเงนิหรอืเบกิเงนิจากกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีที่ผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ือ้หน่วย
ลงทุนไว ้

ข้อ 3 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีเกนิกว่าหนึ่งกองทุน เงนิไดท้ีจ่่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในแต่ละกองทุน ทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อ
เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามขอ้ 2  

การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมจี านวนรวมกนัไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 3 ของเงนิไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละปี หรอืมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 ในปีใด เมื่อผูม้เีงนิไดไ้ด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เติม
ตามขอ้ 9 แลว้ และไดถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่ยังคงเหลอือยู่เมื่อผู้มเีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีต่อไป โดยไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้  2 และขอ้ 3 นับตัง้แต่ปีที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เตมิ การนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิรวมเขา้ดว้ย 

ข้อ 5 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไวไ้ม่น้อยกว่า  5 ปี นับตัง้แต่วนั
ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก และมอีายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบรบิูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มเีงนิได้จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป 
หรอืจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีปีใดปีหนึ่งและจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดก็ได้ 
โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2(1) และขอ้ 3 วรรคสอง 

ข้อ 6 กรณีผู้มเีงนิได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีหนึ่งทัง้หมดหรอื
บางสว่นไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรอืหลายกองทุนรวมผูม้เีงนิได้จะต้องโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นภายใน  5 วนัท าการ 
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีโ่อนไดร้บัค าสัง่โอนจากผูม้เีงนิได้ 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่
ไดร้บัค าสัง่โอนจากผูม้เีงนิได ้จะต้องจดัท าเอกสารหลกัฐานการโอนส่งมอบใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่
รบัโอนเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได้ 
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ข้อ 7 การยกเวน้ภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้  2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 
ใหย้กเวน้เท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิได ้ทัง้นี้ จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 500,000 บาท ส าหรบัปีภาษี
นัน้ 

กรณีผู้มเีงนิได้จ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรอืกองทุน
สงเคราะหต์ามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนดว้ย เงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกบัเงนิสะสมที่
จ่ายเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืกองทุนสงเคราะห ์ต้องไม่เกนิ 500,000 
บาท  

ในปีภาษี 2551 หากผู้มเีงนิได้มกีารซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามวรรคหนึ่ง ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 15 ของเงนิได ้ทัง้นี้ จะต้องมจี านวนไม่เกนิ 700,000 บาท ส าหรบัปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุน
นัน้จะเริม่ซือ้หรอืซือ้เพิม่เตมิในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกไ็ด้ และในกรณีผูม้เีงนิไดจ่้ายเงนิสะสมตามวรรคสองดว้ย
ใหเ้งนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ดงักล่าวเมื่อรวมกบัเงนิสะสมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 700,000 บาท  
(แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่  173) ใช้บงัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 เป็นตน้ไป) 

ข้อ 8 การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามประกาศนี้ ผูม้เีงนิไดต้้องมหีลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพีทีแ่สดงไดว้่ามกีารจ่ายเงนิเขา้กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

ข้อ 9 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี และไดใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิได้
ตามขอ้ 7 แลว้ และต่อมาไดป้ฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 ขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 ผูม้เีงนิไดห้มดสทิธไิดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 7 และต้องเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีภาษีทีไ่ดน้ าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัออกจาก
เงนิได้เพื่อยกเว้นภาษีเงนิได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน  5 ปี นับตัง้แต่วนัที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษเีงนิไดข้องปีภาษีนัน้ๆ จนถงึวนัทีไ่ด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เตมิเพื่อเสยีภาษี
เงนิไดเ้พิม่เตมิของปีภาษดีงักล่าว พรอ้มเงนิเพิม่ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

ในการเสยีภาษเีงนิไดต้ามวรรคหนึ่ง รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัอาศยัอ านาจตามมาตรา  3 อฎัฐ 
วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร ไดอ้นุมตัขิยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิ
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา
เพิม่เติมส าหรบัปีภาษีที่ได้น าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหกัออกจากเงนิได้พึง
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ประเมนิเพือ่ยกเวน้ภาษเีงนิไดแ้ลว้ไดภ้ายในเดอืนมนีาคมของปีถดัจากปีทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องขอ้ 2 
ขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 โดยไม่ตอ้งเสยีเงนิเพิม่ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

ข้อ 10 การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามประกาศนี้ ใหผู้ม้เีงนิไดน้ าเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษไีปค านวณ
หกัจากเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร เมื่อไดห้กัตามมาตรา 42 ทว ิถงึมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรษัฎากรแลว้ 

ข้อ 11 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้น
ไป  
  

ประกาศ ณ วนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 

วนิยั วทิวสัการเวช 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 173) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรบัเงินได้ 
เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพีและการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของขอ้ 7 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้
(ฉบบัที ่171) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพือ่การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ด้จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีและการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ลง
วนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

“ในปีภาษี 2551 หากผู้มเีงนิได้มกีารซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามวรรคหนึ่ง ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ  
15 ของเงนิได ้ทัง้นี้ จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 700,000 บาท ส าหรบัปีภาษ ี2551 โดยการซือ้หน่วยลงทุนนัน้จะเริม่
ซือ้หรอืซือ้เพิม่เตมิในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกไ็ด ้และในกรณีผูม้เีงนิไดจ่้ายเงนิสะสมตามวรรคสองดว้ยใหเ้งนิได้
ทีไ่ดร้บัยกเวน้ดงักล่าวเมื่อรวมกบัเงนิสะสมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 700,000 บาท” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
  
 

ประกาศ ณ วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 
  

วนิยั วทิวสัการเวช 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 194) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรบัเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นเบีย้ประกนัภยัส าหรบัการประกนัชีวิตแบบบ านาญ 
ของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

อาศยัอ านาจตามความในวรรคสามของขอ้ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที่ 279 (พ.ศ. 
2554) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีาร เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นเบี้ยประกนัภยัส าหรบัการประกนัชวีติแบบ
บ านาญของผูม้เีงนิได ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นเบี้ยประกนัภยัส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญ ทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้อง
รวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกนัภยัส าหรบักรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบบ านาญทีม่กี าหนดเวลาตัง้แต่
สบิปีขึน้ไป  

(2) เป็นการประกนัชีวติที่ได้เอาประกนัไว้กบัผู้รบัประกนัภยัที่ประกอบกิจการประกนัชีวติใน
ราชอาณาจกัร  

(3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งจ านวน
ผลประโยชน์เงนิบ านาญดงักล่าวจะจ่ายเท่ากนัทุกงวดหรอืจ่ายในสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ตามระยะเวลาการเอาประกนั
ก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงนิบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมกีารรบัรองจ านวนงวดในการจ่ายที่
แน่นอน 

(4) มกีารก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงนิบ านาญเมื่อผูม้เีงนิได้มอีายุตัง้แต่  55 ปี
ขึน้ไป ถงึอายุ 85 ปี หรอืกว่านัน้ และผูม้เีงนิไดต้้องจ่ายเบี้ยประกนัภยัครบถ้วนแลว้ก่อนไดร้บัผลประโยชน์เงนิ
บ านาญ  

ข้อ 2 การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยั ส าหรบัการประกนัชวีติแบบ
บ านาญของผูม้เีงนิได ้กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดจ่้ายเบี้ยประกนัภยั ส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญเพยีงอย่างเดยีว 
หรอืไดจ่้ายเบี้ยประกนัภยัส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญและแบบอื่นดว้ย แลว้แต่กรณี ใหย้กเวน้เงนิได้ที่
จ่ายไปเป็นเบี้ยประกนัภยัส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญ หรอืการประกนัชวีติแบบบ านาญและแบบอื่น 
แลว้แต่กรณี ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 90,000 บาท ตามขอ้ 2(61) วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ 
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126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และใหย้กเวน้เงนิไดเ้พิม่ขึ้นอกี
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  

(1) ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นเบีย้ประกนัภยั ส าหรบัการประกนัชวีติแบบ
บ านาญของผูม้เีงนิไดเ้พิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท ทัง้นี้ ส าหรบั
เบีย้ประกนัทีจ่่ายตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

กรณีทีผู่ม้เีงนิไดไ้ดจ่้ายเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรอื
จ่ายเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
เงนิทีไ่ดจ่้ายดงักล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษี
เดยีวกนั 

(2) กรณีสามหีรอืภรยิามเีงนิได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบี้ยประกนัภยัในปีภาษี ส าหรบัการประกนั
ชวีติแบบบ านาญ ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยั ส าหรบัการประกนัชวีติแบบ
บ านาญของสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มเีงนิไดเ้พิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ  15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท  

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชพี หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีน
เอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เงนิที่ได้จ่ายดงักล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง 
ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

ในกรณีสามหีรอืภรยิาของผูม้เีงนิได ้ไดจ่้ายเบี้ยประกนัภยั ส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญ
เพยีงอย่างเดยีว หรอืได้จ่ายเบี้ยประกนัภยัส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี 
และความเป็นสามภีรยิาได้มอียู่ตลอดปีภาษ ีใหส้ามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มเีงนิได ้มสีทิธหิกัลดหย่อนส าหรบั
เบี้ยประกนัชวีติแบบบ านาญ หรอืเบี้ยประกนัชวีติแบบบ านาญและแบบอื่น แลว้แต่กรณี ของสามหีรอืภรยิาฝ่าย
ทีไ่ม่มเีงนิไดต้ามจ านวนทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรษัฎากร 

(3) กรณีสามภีรยิาต่างฝ่ายต่างมเีงนิได ้
(ก) ถ้าความเป็นสามภีรยิามไิด้มอียู่ตลอดปีภาษีที่ได้รบัยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างได้รบั

ยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยั ส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญของสามหีรอื
ภรยิาซึง่เป็นผูม้เีงนิไดเ้พิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 
กรณีสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นผู้มเีงนิได้ได้จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
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บ านาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน แล้วแต่กรณี 
หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ เงนิที่ได้จ่ายดงักล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงนิได้ที่ได้รบัยกเวน้ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกนิ  500,000 
บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

(ข) ถ้าความเป็นสามภีรยิาได้มอียู่ตลอดปีภาษทีีไ่ด้รบัยกเวน้ภาษ ีและภรยิาไม่ใชส้ทิธแิยก
ยื่นรายการและเสยีภาษีต่างหากจากสามตีามมาตรา  57 เบญจ แห่งประมวลรษัฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รบั
ยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยัในปีภาษี ส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญ 
เพิม่ขึน้อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

กรณีสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นผูม้เีงนิไดไ้ดจ่้ายเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน 
แลว้แต่กรณี หรอืจ่ายเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เงนิที่ได้จ่ายดงักล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน  
500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

(ค) ถ้าความเป็นสามภีรยิาไดม้อียู่ตลอดปีภาษทีีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ีและภรยิาใชส้ทิธแิยกยื่น
รายการและเสยีภาษตี่างหากจากสาม ีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรษัฎากร ใหต้่างฝ่ายต่างไดร้บัยกเวน้
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นเบี้ยประกนัภยัในปีภาษ ีส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญ เพิม่ขึ้น
อกีในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

กรณีสามหีรอืภรยิาซึ่งเป็นผูม้เีงนิไดไ้ดจ่้ายเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน 
แลว้แต่กรณี หรอืจ่ายเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เงนิที่ได้จ่ายดงักล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท ในปีภาษเีดยีวกนั 

ทัง้นี้ การใช้สทิธยิกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกนิเงนิได้พงึประเมนิของแต่ละคน
หลงัจากหกัค่าใชจ่้าย ตามมาตรา 42 ทว ิถงึมาตรา 46 แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

ข้อ 3 การไดร้บัยกเว้นภาษตีามประกาศนี้ ผูม้เีงนิไดต้้องมหีลกัฐานจากผู้รบัประกนัภยัซึ่งได้รบัรองว่า 
เป็นการจ่ายเบีย้ประกนัภยัส าหรบัการประกนัชวีติแบบบ านาญทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษตีามประกาศฉบบันี้  

ข้อ 4 กรณีผู้มเีงนิได้ ได้ใช้สทิธิยกเว้นภาษีเงนิได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องขอ้ 1 ผูม้เีงนิไดห้มดสทิธไิดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 2 และตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีภาษี
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ทีไ่ดน้ าเงนิค่าเบี้ยประกนัชวีติไปหกัออกจากเงนิไดเ้พื่อยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าแลว้นับตัง้แต่วนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงนิได้ของปีภาษีนัน้ๆ จนถงึวนัที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เตมิเพื่อ
เสยีภาษเีงนิไดเ้พิม่เตมิของปีภาษดีงักล่าวพรอ้มเงนิเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

ข้อ 5 การไดร้บัยกเวน้ภาษตีามประกาศนี้ ใหผู้ม้เีงนิไดน้ าเงนิไดท้ีไ่ด้รบัยกเวน้ภาษไีปค านวณหกัจาก
เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร เมื่อได้หกัค่าใช้จ่ายตามมาตรา  42 ทว ิถงึมาตรา 46 
แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 
 

ข้อ 6 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  
 

ประกาศ ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 
 

สาธติ รงัคสริ ิ
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 259) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรบัเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพีและการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 2 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษ ีเงนิ
ได ้(ฉบบัที่ 171) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ด้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยง
ชพี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ต้องมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 3 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจี านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 3 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบั
ที ่171) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเพือ่การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่า
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชพี ลงวนัที่  
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ต้องมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 3 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อปี” 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของขอ้ 7 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได้ (ฉบบั
ที ่171) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิได้เท่าทีไ่ด้จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ ยงชพี ลง
วนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 7 การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้  2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และ
ข้อ 5 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ด้รบัซึ่ง ต้องเสยีภาษเีงนิได้
ในปีภาษนีัน้ ทัง้นี้ เฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิ 500,000 บาท ส าหรบัปีภาษนีัน้” 

ขอ้ 4 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

ประสงค ์พนูธเนศ 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) 

เร่ือง    ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ส าหรบักรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ได้รบัเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพล

ภาพ หรือตาย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่228 (พ.ศ. 2544) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไข ส าหรบักรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รบัเงินหรอืผลประโยชน์ใด ๆ จาก
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี เพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 เงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ได้รบัจากกองทุนรวมดงักล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย ต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขดงันี้  

(1) กรณีเหตุสูงอายุ ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบรบิูรณ์ และถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก  

การนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ใหน้ับ
เฉพาะปีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุน และไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามขอ้ 2(55) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัที ่228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

(2) กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีทีแ่พทยท์ีท่างราชการรบัรองไดต้รวจและแสดงความเห็นว่า 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชพีซึง่ก่อใหเ้กดิเงนิไดท้ีจ่ะน ามาซือ้หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่การเลีย้งชพีไดอ้กีต่อไป  

(3) กรณีตาย ตอ้งเป็นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถงึแก่ความตายในระหว่างการ ถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งมหีลกัฐานจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีว่า ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย แลว้แต่กรณีมา
แสดงดว้ย  

ข้อ 2 เงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีจ่ะไดร้บัยกเว้นตามขอ้ 1 จะต้องค านวณจากเงนิไดพ้งึประเมนิที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และไดร้บัสทิธยิกเว้นภาษเีงนิไดต้ามขอ้  2(55) แห่ง
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กฎกระทรวง ฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รษัฎากร  

ข้อ 3 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้น
ไป 
  

ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรตัน์ ควฒัน์กุล 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 170) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเว้นภาษีเงินได้ ส าหรบัเงินได้ 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืน 

ให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนื
ใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยง
ชพีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

(1) ผูม้เีงนิไดต้้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่น้อยกว่าปีละ  1 ครัง้ และต้อง
ไม่ระงบัการซือ้หน่วยลงทุนเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี ตดิต่อกนั  

การซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 3 ของเงนิไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละปี หรอืมจี านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

(2) ผูม้เีงนิไดจ้ะต้องถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไว้ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับตัง้แต่
วนัซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก 
การนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่งให้นับเฉพาะปีที่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้  1(1) ความในวรรคหนึ่งมใิห้ใช้บงัคบัในกรณีผู้มี
เงนิไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี เพราะเหตุทุพพลภาพหรอืตาย 

(3) ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่ไดร้บัเงนิปันผลหรอืเงนิอื่นใดจากกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รบัคนืเงนิลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เมื่อมกีารไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเท่านัน้ 

(4) ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่กู้ยมืเงนิหรอืเบกิเงนิจากกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีทีผู่ม้เีงนิไดไ้ดซ้ือ้หน่วย
ลงทุนไว ้
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ข้อ 2 กรณีผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีเกนิกว่าหนึ่งกองทุนเงนิไดท้ีจ่่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในแต่ละกองทุนที่จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อ
เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามขอ้ 1  

ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ในปีใด เมื่อผูม้เีงนิไดไ้ด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เติม
ส าหรบัปีภาษทีีไ่ดน้ าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไปหกัออกจากเงนิไดพ้งึประเมนิเพื่อ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดแ้ลว้ และไดถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีทีย่งัคงเหลอือยู่ เมื่อผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีต่อไป โดยไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้  1 และขอ้ 2 นับตัง้แต่ปีที่
ไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาเพิม่เตมิการนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชพี ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่เตมิรวมเขา้ดว้ย 

ข้อ 4 กรณีผู้มเีงนิได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีหนึ่งทัง้หมดหรอื
บางส่วนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยงักองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลาย
กองทุนรวม ผูม้เีงนิไดจ้ะต้องโอนการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นภายใน  5 วนัท าการ นับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีโ่อนไดร้บัค าสัง่โอนจากผูม้เีงนิได้ 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รบั
ค าสัง่โอนจากผูม้เีงนิไดจ้ะตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการ โอนสง่มอบใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีร่บัโอน
เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได้ 

ข้อ 5 การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้ส าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ดงักล่าวทีค่ านวณมาจากเงนิไดพ้งึประเมนิที่
ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิได ้และจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 500,000 บาท ในแต่
ละปีภาษ ี

กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งทีไ่ดซ้ือ้มาในปีภาษี 2551 หากผูม้เีงนิไดเ้ริม่ซือ้หน่วยลงทุนหรอื
ซื้อหน่วยลงทุนเพิม่เตมิระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษเีงนิ
ไดส้ าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในปีภาษี 2551 ทีค่ านวณมา
จากเงนิไดพ้งึประเมนิทีซ่ื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ  15 ของเงนิไดแ้ต่ไม่เกนิ 700,000 บาท 
ในปีภาษ ี2551  
(แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 174) ใช้บงัคบั 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 เป็นตน้ไป) 
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ข้อ 6 การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามประกาศนี้ ผูม้เีงนิไดต้้องมหีลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพีทีแ่สดงจ านวนเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

ข้อ 7 การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มเีงนิได้มสีทิธิน าเงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นภาษีไป
ค านวณหกัจากเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร เมื่อไดห้กัตามมาตรา 42 ทว ิถงึมาตรา 
46 แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

ข้อ 8 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมินทีไ่ด้รบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้น
ไป  
  

ประกาศ ณ วนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 

วนิยั วทิวสัการเวช 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 174) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรบัเงินหรือ 
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม 

เพื่อการเล้ียงชีพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนื
ใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของขอ้ 5 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้
(ฉบับที่ 170) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงวนัที่  24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

“กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ได้ซื้อมาในปีภาษี 2551 หากผู้มเีงนิได้เริม่ซื้อหน่วยลงทุน
หรอืซื้อหน่วยลงทุนเพิม่เตมิระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ใหย้กเวน้ภาษี
เงนิไดส้ าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนทีซ่ื้อมาในปีภาษี  2551 ทีค่ านวณ
มาจากเงนิได้พงึประเมนิที่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงนิได้แต่ไม่เกนิ 700,000 
บาท ในปีภาษ ี2551” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 
 

วนิยั วทิวสัการเวช 
อธบิดกีรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 258) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรบัเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รบัเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน 

คืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร อธบิดกีรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนื
ใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของ (1) ของขอ้ 1 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิ
ได้ (ฉบับที่ 170) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรบัเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวนัที่  24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“การซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 3 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจี านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ขอ้ 2 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 2 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบั
ที ่170) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเพือ่การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ 
ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ
ใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“การซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 3 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี หรอืมจี านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อปี” 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของขอ้ 5 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบั
ที ่170) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเพือ่การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ 
ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ ลงวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ
ใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 5 การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหย้กเวน้ส าหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ดงักล่าวทีค่ านวณมาจาก เงนิไดพ้งึประเมนิที่



 

 

 

 

 

 

 

   36 
 

 

 

 

 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ 
 

 

ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ ทีไ่ดร้บัซึ่งต้องเสยีภาษเีงนิได ้และ
จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษ”ี 

ขอ้ 4 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

ประสงค ์พนูธเนศ 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประกาศกรมสรรพากร 
เร่ือง หลกัฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อการยกเว้น 

ภาษีเงินได้ส าหรบัเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ตามที่ได้มปีระกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 171) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวนัที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ก าหนดให้ผู้มเีงนิได้ต้องมหีลกัฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีแ่สดงได้ว่ามกีารจ่ายเงนิเขา้กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชพี เพื่อการยกเว้นภาษเีงนิได้เท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 
กรมสรรพากรจงึก าหนดหลกัฐานที่จะใช้ในการยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ดงันี้ 

ข้อ 1 หลกัฐานทีผู่ม้เีงนิไดท้ีซ่ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ต้องใชเ้พื่อการยกเวน้ภาษี
เงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองการ
ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีซึง่มขีอ้ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 

ในกรณีผูม้เีงนิไดไ้ด้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี
กองทุนหนึ่งไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีกองทุนอื่น ตอ้งมหีลกัฐานแสดงการโอน ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองการ
โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมขีอ้ความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ แนบ
พรอ้มหนงัสอืรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีดว้ย 

การลงชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
หนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีในหนังสอืรบัรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
จะใชว้ธิปีระทบัลายมอืชื่อผูม้หีน้าทีอ่อกหนังสอืรบัรองดงักล่าวดว้ยตรายางหรอืจะพมิพล์ายมอืชื่อผูม้หีน้าทีอ่อก
หนงัสอืรบัรองโดยเครื่องคอมพวิเตอรท์ีไ่ดม้กีารเกบ็ลายมอืชื่อไว ้(SCAN) กไ็ด ้

ข้อ 2 หนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามขอ้ 1 ต้องจดัท าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแต่ถ้าท าเป็น
ภาษาต่างประเทศอื่นตอ้งมคี าแปลภาษาไทยก ากบัดว้ย สว่นตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรอืเลขอารบคิ 

 
ประกาศ ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 

 
วนิยั วทิวสัการเวช 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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ประมวลรษัฎากร   

ประเภทเงินได้พึงประเมิน 

มาตรา 40 เงนิได้พงึประเมนินัน้ คอืเงนิได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถงึเงนิค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงนิ
หรอืผูอ้ื่นออกแทนใหส้ าหรบัเงนิไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่ว่าในทอดใด 

(1) เงนิได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงนิเดอืน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส  เบี้ยหวดั บ าเหน็จ 
บ านาญ เงนิค่าเช่าบ้าน เงนิที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า  เงนิที่
นายจ้างจ่ายช าระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้
เนื่องจากการจา้งแรงงาน 

(2) เงนิไดเ้นื่องจากหน้าทีห่รอืต าแหน่งงานทีท่ า หรอืจากการรบัท างานให ้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่วนลด เงนิอุดหนุนในงานที่ท า เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส เงนิค่าเช่าบ้าน  เงนิที่ค านวณได้จาก
มูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นทีผู่จ่้ายเงนิไดใ้หอ้ยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า เงนิทีผู่จ่้ายเงนิไดจ่้ายช าระหนี้ใดๆ ซึ่งผูม้เีงนิไดม้ี
หน้าที่ต้องช าระ และเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรอืต าแหน่งงานที่ท า  หรอื
จากการรบัท างานใหน้ัน้ไม่ว่าหน้าที ่หรอืต าแหน่งงาน หรอืงานทีร่บัท าใหน้ัน้จะเป็นการประจ าหรอืชัว่คราว 

(3) ค่าแห่งกู๊ดวลิล์ ค่าแห่งลขิสทิธิห์รอืสทิธอิย่างอื่น เงนิปี หรอืเงนิไดม้ลีกัษณะเป็นเงนิรายปีอนัได้มา
จากพนิยักรรม นิตกิรรมอย่างอื่น หรอืค าพพิากษาของศาล 

(4) เงนิไดท้ีเ่ป็น 
(ก) ดอกเบี้ยพนัธบตัร ดอกเบี้ยเงนิฝาก ดอกเบี้ยหุน้กู้ ดอกเบี้ยตัว๋เงนิ ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืไม่ว่าจะมี

หลกัประกนัหรอืไม่ ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษเีงนิได้
ปิโตรเลยีมเฉพาะสว่นทีเ่หลอืจากถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรอืผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ที่บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่นเป็นผู้
ออกและจ าหน่ายครัง้แรกในราคาต ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทัง้เงนิได้ที่มลีกัษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบี้ย 
ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมี
หลกัประกนัหรอืไม่กต็าม 

(ข) เงนิปันผล เงนิสว่นแบ่งของก าไร หรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ดจ้ากบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล 
หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึ้นส าหรบัใหกู้ ้
ยมืเงนิ เพื่อส่งเสรมิเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรอือุตสาหกรรม เงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ใน
บงัคบั ตอ้งถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมเฉพาะสว่นทีเ่หลอืจากถูกหกัภาษี
ไว ้ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายดงักล่าว 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงนิได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะเป็นผู้มเีงนิได้ และความเป็นสามภีรยิาของบิดาและมารดาได้มอียู่ตลอดปีภาษี ให้ถอืว่าเงนิได้ของบุตร
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ดงักล่าวเป็นเงนิไดข้องบดิา แต่ถ้าความเป็นสามภีรยิาของบดิาและมารดามไิด้มอียู่ตลอดปีภาษ ีใหถ้อืว่าเงนิได้
ของบุตรดงักล่าวเป็นเงนิได้ของบิดาหรอืของมารดาผู้ใช้อ านาจปกครอง หรอืของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้
อ านาจปกครองร่วมกนั 

ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะซึง่เป็นผูม้เีงนิไดด้ว้ยโดยอนุโลม 
(ค) เงนิโบนสัทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นในบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล 
(ง) เงนิลดทุนของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลเฉพาะสว่นทีจ่่ายไม่เกนิกว่าก าไรและเงนิที่กนัไว้

รวมกนั 
(จ) เงนิเพิม่ทุนของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึง่ตัง้จากก าไรทีไ่ดม้าหรอืเงนิทีก่ ันไวร้วมกนั 
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลควบเขา้กนั หรอืรบัช่วงกนั หรอื

เลกิกนั ซึง่ตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าเงนิทุน 
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน โอนหน่วยลงทุน หรอืโอนหุ้น หุ้นกู้ พนัธบตัร

หรอืตัว๋เงนิ หรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ที่บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นเป็นผูอ้อก รวมทัง้
เงนิได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่เป็นกองทุนรวม ทัง้นี้ เฉพาะซึ่งตี
ราคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทีล่งทุน 

(ซ) เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือ 
ครอบครองโทเคนดจิทิลั 

(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการโอนครปิโทเคอร์เรนซีหรอืโทเคนดิจทิลั ทัง้นี้ เฉพาะซึ่งตีราคา 
เป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทีล่งทุน 

(5) เงนิหรอืประโยชน์อย่างอื่นทีไ่ดเ้นื่องจาก 
(ก) การใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 
(ข) การผดิสญัญาเช่าซือ้ทรพัยส์นิ 
(ค) การผดิสญัญาซื้อขายเงนิผ่อนซึ่งผู้ขายได้รบัคนืทรพัยส์นิที่ซื้อขายนัน้ โดยไม่ต้องคนืเงนิหรอื

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้  
ในกรณี (ก) ถา้เจา้พนกังานประเมนิมเีหตุอนัควรเชื่อว่า ผูม้เีงนิไดแ้สดงเงนิไดต้ ่าไป ไม่ถูกตอ้งตาม

ความเป็นจรงิ เจ้าพนักงานประเมนิมอี านาจประเมนิเงนิได้นัน้ตามจ านวนเงนิที่ทรพัย์สนินัน้สมควรให้เช่าได้
ตามปกติ และให้ถือว่าจ านวนเงนิที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พงึประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การ
ประเมนิกไ็ด ้ทัง้นี้ใหน้ าบทบญัญตัวิ่าดว้ยการอุทธรณ์ตามสว่น 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถ้อืว่าเงนิหรอืประโยชน์ทีไ่ด้รบัไวแ้ลว้แต่วนัท าสญัญาจนถงึวนัผดิสญัญา
ทัง้สิน้ เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิของปีทีม่กีารผดิสญัญานัน้ 

(6) เงนิได้จากวชิาชพีอสิระ คอื วชิากฎหมาย การประกอบโรคศลิปะ วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การ
บญัช ีประณีตศลิปกรรม หรอืวชิาชพีอสิระอื่น ซึง่จะไดม้พีระราชกฤษฎกีาก าหนดชนิดไว้ 

(7) เงนิไดจ้ากการรบัเหมาทีผู่ร้บัเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในสว่นส าคญันอกจากเครื่องมอื 
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(8) เงนิได้จากการธุรกจิ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรอืการอื่นนอกจากที่
ระบุไวใ้น (1) ถงึ (7) แลว้ 

เงนิค่าภาษอีากรตามวรรคหนึ่ง ถา้ผูจ่้ายเงนิหรอืผูอ้ื่นออกแทนใหส้ าหรบัเงนิไดป้ระเภทใด ไม่ว่าทอดใด
หรอืในปีภาษใีดกต็าม ใหถ้อืเป็นเงนิไดป้ระเภทและของ ปีภาษเีดยีวกนักบัเงนิไดท้ีอ่อกแทนใหน้ัน้ 
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เบีย้ปรบัและเงินเพ่ิม 

มาตรา 19 เวน้แต่จะมบีทบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น กรณีทีเ่จา้พนักงานประเมนิมเีหตุอนัควรเชื่อว่า ผูใ้ด
แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจออก
หมายเรยีกผู้ยื่นรายการนัน้มาไต่สวน และออกหมายเรยีกพยานกบัสัง่ให้ผู้ยื่นรายการหรอืพยานนัน้ น าบญัชี
เอกสารหรอืหลกัฐานอื่นอนัควรแก่เรื่องมาแสดงได ้แต่ต้องใหเ้วลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนันับแต่วนัสง่หมาย 
ทัง้นี้ การออกหมายเรยีกดงักล่าว จะตอ้งกระท าภายในเวลาสองปี นบัแต่วนัทีไ่ดย้ื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการ
นัน้ จะได้กระท าภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด หรอืเวลาที่รฐัมนตรหีรอือธบิดขียายหรอืเลื่อนออกไปหรอืไม่ 
ทัง้นี้ แล้วแต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั เว้นแต่กรณีปรากฏหลกัฐานหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ยื่นรายการมเีจตนา
หลกีเลี่ยงภาษีอากร หรอืเป็นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคนืภาษีอากร อธบิดจีะอนุมตัใิห้ขยายเวลาการ
ออกหมายเรยีกดงักล่าวเกนิกว่าสองปีกไ็ด ้แต่ต้องไม่เกนิหา้ปีนับแต่วนัทีไ่ดย้ื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อ
ประโยชน์ในการคนืภาษอีากรใหข้ยายไดไ้ม่เกนิก าหนดเวลาตามทีม่สีทิธขิอคนืภาษอีากร 

มาตรา 20 เมื่อไดจ้ดัการตามมาตรา 19 และทราบขอ้ความแลว้ เจา้พนักงานประเมนิมอี านาจที่จะแก้
จ านวนเงนิทีป่ระเมนิ หรอืทีย่ื่นรายการไวเ้ดมิโดยอาศยั พยานหลกัฐานทีป่รากฏและแจง้จ านวนเงนิทีต่อ้ง ช าระ
อกีไปยงัผูต้อ้งเสยีภาษอีากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมนิกไ็ด้ 

มาตรา 21 ถ้าผูต้้องเสยีภาษอีากรไม่ปฏบิตัติามหมาย หรอืค าสัง่ของเจา้พนักงานประเมนิ ตามมาตรา 
19 หรอืไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถามโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร เจา้พนกังานประเมนิมอี านาจประเมนิเงนิภาษี
อากรตามทีรู่เ้หน็ว่าถูกตอ้ง และแจง้จ านวนเงนิซึ่งตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสยีภาษอีากร ในกรณีน้ีหา้มมใิหอุ้ทธรณ์
การประเมนิ 

มาตรา 22  ในการประเมนิตามมาตรา 20 หรอืมาตรา 21 ผู้ต้องเสยีภาษีต้องรบัผดิเสยีเบี้ยปรบัหนึ่ง
เท่าของจ านวนเงนิภาษทีีต่อ้งช าระอกี 

มาตรา 23 ผูใ้ดไม่ยื่นรายการ ใหอ้ าเภอหรอืเจา้พนักงานประเมนิแลว้แต่กรณี มอี านาจออกหมายเรยีก
ตัวผู้นั ้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสัง่ให้ ผู้ที่ไม่ยื่นรายการ หรื อพยานนั ้นน าบัญชี หรือ
พยานหลกัฐานอนัควรแก่เรื่องมาแสดงได ้แต่ตอ้งใหเ้วลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนันบัแต่วนัสง่หมาย 

มาตรา 24 เมื่อไดจ้ดัการตามมาตรา 23 และทราบขอ้ความแลว้ อ าเภอหรอืเจา้พนกังานประเมนิแลว้แต่
กรณี มอี านาจประเมนิเงนิภาษอีากร และแจง้จ านวนภาษอีากรที่ต้องช าระไปยงัผูต้้องเสยีภาษอีากร ในกรณีนี้
จะอุทธรณ์การประเมนิกไ็ด ้
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มาตรา 25 ถ้าผูไ้ดร้บัหมายหรอืค าสัง่ของอ าเภอ หรอืเจา้พนักงานประเมนิ แลว้แต่กรณี ไม่ปฏบิตัติาม
หมายหรอืค าสัง่ของอ าเภอหรอืเจา้พนกังานประเมนิ ตามมาตรา 23 หรอืไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถามโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร อ าเภอหรอืเจ้าพนักงานประเมนิ มอี านาจประเมนิเงนิภาษีอากรตามที่รู้เหน็ว่าถูกต้อง และ
แจง้จ านวนภาษอีากรไปยงัผูต้อ้งเสยีภาษอีากร ในกรณีน้ีหา้มมใิหอุ้ทธรณ์การประเมนิ 

มาตรา 26 เวน้แต่จะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่นในลกัษณะนี้ ในการประเมนิ ตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 25 
ผูต้อ้งเสยีภาษตีอ้งรบัผดิเสยีเบีย้ปรบัอกีสองเท่าของจ านวนเงนิภาษทีีต่อ้งช าระ 

มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรอืน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามที่บญัญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่ง
ลกัษณะนี้เกี่ยวกบัภาษีอากรประเมนิ ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืน หรอืเศษของเดอืนของเงนิภาษีที่
ตอ้งเสยี หรอืน าสง่โดยไม่รวมเบีย้ปรบั 

ในกรณีอธบิดอีนุมตัใิหข้ยายก าหนดเวลาช าระหรอืน าส่งภาษ ีและไดม้กีารช าระหรอืน าส่งภาษีภายใน
ก าหนดเวลาทีข่ยายใหน้ัน้ เงนิเพิม่ตามวรรคหนึ่งใหล้ดลงเหลอืรอ้ยละ 0.75 ต่อเดอืนหรอืเศษของเดอืน 

การค านวณเงนิเพิม่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเ้ริม่นบัเมื่อพน้ก าหนดเวลาการยื่นรายการหรอืน าส่ง
ภาษจีนถงึวนัช าระหรอืน าส่งภาษ ีแต่เงนิเพิม่ทีค่ านวณไดม้ใิหเ้กนิจ านวนภาษทีีต่้องเสยีหรอืน าส่ง ไม่ว่าภาษทีี่
ต้องเสยีหรอืน าสง่นัน้จะเกดิจากการประเมนิหรอืค าสัง่ของเจา้พนักงานหรอืค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ หรอืค าพพิากษา
ของศาล 


