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ชีพ
ข้อตกลงในการใช้ค่มู ือการลงทุน
ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นแก่ผลู้ งทุนเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ทิ วไปทางภาษี
ั่
เท่านัน้ คู่มอื การลงทุนฉบับ
นี้ไม่ถือว่าเป็ นการให้คาแนะนาหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้ อเท็จจริงที่
เกีย่ วกับการลงทุนและสถานะทางภาษีอากรของผูล้ งทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทัง้ ข้อ
วินิ จ ฉัย กฎหมายและระเบีย บข้อ บังคับ ที่อ้า งอิง อยู่ ใ นคู่ มือ ฉบับ นี้ อาจมีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม ให้
เปลีย่ นแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยขอ
คาปรึกษาแนะนาจากศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้าน
ภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
รวมถึงหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ จากการที่ผูล้ งทุน
กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลทีป่ รากฏในคู่มอื ฉบับนี้
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ชีพ
บทนา
คู่ มือ การลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ นี้ ได้ จ ัด ท าขึ้น ตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่าย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่ วยลงทุน หรือตามประกาศอื่นที่มกี ารปรับปรุงแก้ไขต่อไป ที่
กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มคี ่มู อื การลงทุนสาหรับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มอื การลงทุน
นี้เป็ นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุนที่เป็ น
ปั จจุบนั เพื่อให้ผูล้ งทุนได้ตดั สินใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็ นการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี ผูล้ งทุนต้อง
มีเป้ าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพ้นจากการทางาน หรือไม่สามารถ
ทางานได้อกี
จึงขอให้ผูล้ งทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มอื การลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กนั ไป
พร้อมกับการศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพแต่ละกองทุน แล้วจึงตัดสินใจตามทีผ่ ลู้ งทุนเห็นสมควร

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
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สารบัญ
กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ของผู้ลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563)
ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทีเ่ กีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของเงินได้ทจ่ี ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทีเ่ กี่ยวกับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุน
คืนให้กองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258)
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ของผู้ลงทุน
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ของผู้ลงทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย พระราชบัญญัตแิ ก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227
(พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(55) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้
พึงประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิทธิที์ ่มไิ ด้รบั โอนมาโดยทางมรดก เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
ทัง้ นี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 300,000 บาท สาหรับปี ภาษีนนั ้
กรณีท่ผี ู้มเี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้ว ย กองทุน
สารองเลีย้ งชีพหรือได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการด้วย เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมทีจ่ ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท
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เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่ วยลงทุนใน กองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ในกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดใน วรรคสามให้
ผู้มเี งินได้หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ ที่ได้รบั ยกเว้นภาษีต าม
วรรคหนึ่งมาแล้วด้วย
(56) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รบั จากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกาหนด”
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุว์ ชิ าติกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ าง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติใ ห้ก ระท าได้โ ดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
สาหรับปี ภาษีนนั ้ โดยผูม้ เี งินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้ าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกและไถ่ ถอนหน่ ว ยลงทุนนัน้ เมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกาหนด
ในกรณีท่ผี ู้มเี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการด้วย เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้องไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณีท่ผี ู้มเี งินได้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรกหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนทีผ่ มู้ เี งินได้มอี ายุครบห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ให้ผมู้ เี งินได้นนั ้ หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้ว ด้วย”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(65) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดี
กาหนด”
ข้อ 3 ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

9

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ าง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บั ญ ญัติใ ห้ก ระท าได้โ ดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(35) เงินได้เท่าที่ลูก จ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้ว ย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนทีเ่ กิน หนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่เกินสีแ่ สน
เก้าหมื่นบาท สาหรับปี ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
ไป”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(43) เงินได้เท่าทีส่ มาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท
สาหรับปี ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(54) เงินได้เท่าทีผ่ อู้ านวยการ ผูบ้ ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ต ามกฎหมายว่าด้ว ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่ว นที่ไม่เ กินห้าแสนบาท
สาหรับปี ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป”
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ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมินเฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสน
บาท สาหรับปี ภาษีนนั ้ โดยผูม้ เี งินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนัน้ เมื่อผูม้ เี งินได้มอี ายุไม่ต่ากว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้พงึ
ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป และ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ทีอ่ ธิบดีกาหนด
ในกรณีท่ผี ู้มเี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลีย้ งชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่
จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสน
บาท
ในกรณีท่ผี ู้มเี งินได้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ครบห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรกหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนทีผ่ มู้ เี งินได้มอี ายุครบห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ให้ผมู้ เี งินได้นนั ้ หมดสิทธิได้รบั ยกเว้ นตามวรรคหนึ่ง
และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(61) เงินได้เท่าทีผ่ มู้ เี งินได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวติ ของผูม้ ี เงิน
ได้ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง เฉพาะส่วนทีเ่ กินหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้า หมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องมี
กาหนดเวลาตัง้ แต่สบิ ปี ข้นึ ไป และการประกันชีว ิต นัน้ ได้เอาประกันไว้กบั ผู้รบั ประกันภัยที่ประกอบกิจการ
ประกันชีวติ ในราชอาณาจักร ทัง้ นี้ สาหรับเบี้ยประกันภัย ทีไ่ ด้จ่ายตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีอ่ ธิบดี กาหนด”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ไี ด้มกี ารจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน
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คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
พ.ศ. 2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมิน เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปี ภาษีนนั ้
และเงินได้ดงั กล่าวต้องเป็ นเงินได้ของผู้มเี งินได้ซ่งึ เป็ นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะ
บุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคลและกองมรดกทีย่ งั ไม่ได้แบ่ง ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้ พึงประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกาหนด
ในกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าหนดใน วรรคสอง ให้ผมู้ เี งิน
ได้นัน้ หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นภาษีตามวรรค
หนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้อ 7 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็ น
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิตบิ ุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท สาหรับปี ภาษีนัน้
ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ าง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บั ญ ญัติใ ห้ก ระท าได้โ ดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสีข่ อง ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผูม้ เี งินได้มกี ารซื้อหน่ วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
เงินได้พงึ ประเมิน และในกรณีท่ผี ู้มเี งินได้ดงั กล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงินได้กบั เงิน
สะสมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสนบาท ทัง้ นี้ เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ข้อ 2 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสีข่ อง ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปี ภาษี 2551 หากผู้มเี งินได้มกี ารซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท
แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมิน ทัง้ นี้ เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นและการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บงั คับด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุชาติ ธาดาดารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ าง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติใ ห้ก ระท าได้โ ดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญที่จ่าย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป ให้เงินได้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้
เพิม่ ขึน้ อีก ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินได้พงึ ประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทัง้ นี้ เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ท่ี
ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สาหรับกรณีท่ผี มู้ เี งินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารอง
เลี้ย งชีพ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยกองทุน ส ารองเลี้ย งชีพตาม (35) หรือ เงิน สะสมเข้า กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณีหรือเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปี ภาษี
เดียวกัน
การได้รบั ยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว สาหรับหน่วยลงทุนที่ได้ซ้อื มาก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนรวมเพือ่ การออม ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เ ท่าที่จ่ายเป็ นค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินได้พงึ ประเมิน เฉพาะส่วน ที่ไม่เกินห้า
แสนบาท สาหรับปี ภาษีนัน้ โดยผู้มเี งินได้ต้องถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ซื้อ
หน่วยลงทุนครัง้ แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนัน้ เมื่อผู้มเี งินได้มอี ายุไม่ต่ากว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ สาหรับ
เงินได้พงึ ประเมินที่ได้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด ”
ข้อ 3 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ น (102) และ (103) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(102) เงิน ได้เ ท่ า ที่จ่ า ยเป็ นค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การออมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินได้พงึ ประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสอง
แสนบาท สาหรับปี ภาษีนัน้ โดยผู้มเี งินได้ต้องถือ หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การออมไม่น้อยกว่า สิบปี
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นับตัง้ แต่วนั ที่ซ้อื หน่ วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้พงึ ประเมิ น ที่ได้รบั
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และให้เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
เงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณ เพื่อเสียภาษี
เงินได้ สาหรับกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้จ่ายเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54)
แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) หรือเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญตาม (61) หรือเงินสะสมเข้า
กองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนการออมแห่ง ชาติตาม (90) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผมู้ เี งินได้นนั ้
หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่งมาแล้ว
ด้วย
(103) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม เพื่อการ
ออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีท่เี งินหรือ ผลประโยชน์ ดงั กล่าว
คานวณมาจากเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้ตาม (102) และผูม้ เี งินได้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี นับตัง้ แต่วนั ทีซ่ ้อื หน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือ
ตาย ”
ข้ อ 4 บทบัญ ญัติใ น (55) ของข้อ 2 แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปสาหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีซ่ ้ือก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ น
ต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีร่ ฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน มีการ
ออมระยะยาวผ่านกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างวินัยการออม และ
การวางแผนทางการเงินเพื่อให้มรี ายได้ทเ่ี พียงพอในการดารงชีวติ หลังเกษียณอายุ สมควรกาหนดให้เงิน หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว เงินได้เท่าทีจ่ ่าย เป็ น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขาย หน่วย
ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม เป็ นเงินได้พงึ ประเมินที่ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อ เสียภาษี
เงินได้ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อ หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้ สาหรับเงิ นได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ดังนี้
(1) ผูม้ เี งินได้ต้องซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้ และต้อง
ไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ตดิ ต่อกัน การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า
5,000 บาทต่อปี
(2) ผู้มเี งินได้จะต้องถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่
วันซื้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผูม้ เี งินได้นนั ้ มีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้
สาหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณีผมู้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
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(3) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่ได้รบั เงินปั นผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รบั คืนเงินลงทุนและผลประโยชน์ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถ่ถอนหน่ วย
ลงทุนเท่านัน้
(4) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่กู้ยมื เงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพที่ผมู้ เี งินได้ได้ซอ้ื หน่วย
ลงทุนไว้
ข้อ 3 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ซอ้ื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ทจ่ี ่าย
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อ 2
การซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละปี หรือมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
ข้ อ 4 กรณี ผู้มีเ งินได้ไ ด้ซ้ือ หน่ ว ยลงทุ นในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ซึ่ง ได้ป ฏิบัติไ ม่เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2 หรือข้อ 3 ในปี ใด เมื่อผูม้ เี งินได้ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติม
ตามข้อ 9 แล้ว และได้ถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ย ังคงเหลืออยู่เมื่อผู้มเี งินได้ได้ซ้อื หน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นับตัง้ แต่ปีท่ไี ด้ย่นื
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติม การนับระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ไ ด้ถือ หน่ ว ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพก่อ นปี ท่ีได้ย่นื แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมรวมเข้าด้วย
ข้อ 5 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่วนั
ซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรก และมีอายุ ไม่ต่ ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มเี งินได้จะไม่ซ้อื หน่ วยลงทุนต่อ ไป
หรือจะซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปี ใดปี หนึ่งและจะซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเท่าใดก็ได้
โดยให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง
ข้อ 6 กรณีผู้มเี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทัง้ หมดหรือ
บางส่วนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่ง
หรือหลายกองทุนรวมผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีก่ องทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีโ่ อนได้รบั คาสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
ได้รบั คาสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้ จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่ก องทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
รับโอนเก็บไว้เป็ นหลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
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ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ท่จี ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5
ให้ยกเว้นเท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษี
นัน้
กรณีผู้มเี งินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ย งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่
จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุน บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000
บาท
ในปี ภาษี 2551 หากผู้มเี งินได้มกี ารซื้อหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ จะเริม่ ซือ้ หรือซือ้ เพิม่ เติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผมู้ เี งินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย
ให้เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท
(แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2551 เป็ นต้นไป)
ข้อ 8 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ เี งินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพทีแ่ สดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ข้อ 9 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามข้อ 7 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผูม้ เี งินได้หมดสิทธิได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษีทไ่ี ด้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจาก
เงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้ย่นื แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ของปี ภาษีนนั ้ ๆ จนถึงวันทีไ่ ด้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมเพื่อเสียภาษี
เงินได้เพิม่ เติมของปี ภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอานาจตามมาตรา 3 อัฎฐ
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมตั ขิ ยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติม
ให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิม่ เติมสาหรับปี ภาษีท่ไี ด้นาเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึง
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ประเมินเพือ่ ยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จากปี ทไ่ี ม่ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของข้อ 2
ข้อ 3 หรือข้อ 4 โดยไม่ตอ้ งเสียเงินเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 10 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผมู้ เี งินได้นาเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคานวณ
หักจากเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
ไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 173)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้สาหรับเงิ นได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัย อ านาจตามความในข้อ 2(55) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่าย
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ลง
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปี ภาษี 2551 หากผู้มเี งินได้มกี ารซื้อหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ
15 ของเงินได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปี ภาษี 2551 โดยการซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ จะเริม่
ซือ้ หรือซือ้ เพิม่ เติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผมู้ เี งินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 194)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการ เพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้
สาหรับเงิ นได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ
ของผู้มีเงิ นได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษ ฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ.
2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี าร เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบ
บานาญของผูม้ เี งินได้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
รวมคานวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบบานาญทีม่ กี าหนดเวลาตัง้ แต่
สิบปี ขน้ึ ไป
(2) เป็ นการประกันชีวติ ที่ได้เอาประกันไว้กบั ผู้รบั ประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวติ ใน
ราชอาณาจักร
(3) มีก ารก าหนดการจ่ า ยผลประโยชน์ เ งิน บ านาญเป็ น รายงวดอย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ง จ านวน
ผลประโยชน์เงินบานาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาการเอาประกัน
ก็ได้ โดยการจ่ ายผลประโยชน์ เงินบานาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจานวนงวดในการจ่ายที่
แน่นอน
(4) มีการกาหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญเมื่อผูม้ เี งินได้มอี ายุตงั ้ แต่ 55 ปี
ขึน้ ไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านัน้ และผูม้ เี งินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รบั ผลประโยชน์เงิน
บานาญ
ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวติ แบบ
บานาญของผูม้ เี งินได้ กรณีผมู้ เี งินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญเพียงอย่างเดียว
หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญและแบบอื่น ด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ท่ี
จ่ายไปเป็ นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญ หรือการประกันชีวติ แบบบานาญและแบบอื่น
แล้วแต่กรณี ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
23

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงินได้เพิม่ ขึ้นอีก
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นเบีย้ ประกันภัย สาหรับการประกันชีวติ แบบ
บานาญของผูม้ เี งินได้เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้ นี้ สาหรับ
เบีย้ ประกันทีจ่ ่ายตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
กรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแ ต่กรณี หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เงินทีไ่ ด้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษี
เดียวกัน
(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่า ยเดียว ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกัน
ชีวติ แบบบานาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวติ แบบ
บานาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นฝ่ ายผู้มเี งินได้เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน
200,000 บาท
กรณี ส ามีห รือ ภริย าซึ่ง เป็ น ฝ่ ายผู้มีเ งิน ได้ไ ด้จ่ า ยเงิน สะสมเข้า กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน แล้ว แต่ ก รณี หรือ จ่ า ยเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญ
เพียงอย่างเดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี
และความเป็ นสามีภริยาได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษี ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็ นฝ่ ายผู้ มเี งินได้ มีสทิ ธิหกั ลดหย่อนสาหรับ
เบี้ยประกันชีวติ แบบบานาญ หรือเบี้ยประกันชีวติ แบบบานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ าย
ทีไ่ ม่มเี งินได้ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็ นสามีภริยามิได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษีท่ไี ด้รบั ยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญของสามีหรือ
ภริยาซึง่ เป็ นผูม้ เี งินได้เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นผู้มเี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
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บานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้า กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี
หรือ จ่ า ยเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000
บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(ข) ถ้าความเป็ นสามีภริยาได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษีทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษี และภริยาไม่ใช้สทิ ธิแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญ
เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นผูม้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้ว ยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือ จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่ าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เ กิน
500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
(ค) ถ้าความเป็ นสามีภริยาได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษีทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษี และภริยาใช้สทิ ธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ ายต่างได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นเบี้ยประกันภัยในปี ภาษี สาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญ เพิม่ ขึ้น
อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็ นผูม้ เี งินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้ว ยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือ จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎห มายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่ าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เ กิน
500,000 บาท ในปี ภาษีเดียวกัน
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พงึ ประเมินของแต่ละคน
หลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 3 การได้รบั ยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผูม้ เี งินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รบั ประกันภัยซึ่งได้รบั รองว่า
เป็ นการจ่ายเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 4 กรณีผู้มเี งินได้ ได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของข้อ 1 ผูม้ เี งินได้หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปี ภาษี
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ทีไ่ ด้นาเงินค่าเบี้ยประกันชีวติ ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปี ภ าษีนัน้ ๆ จนถึงวันที่ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมเพื่อ
เสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปี ภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 5 การได้รบั ยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผมู้ เี งินได้นาเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคานวณหักจาก
เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 259)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้
สาหรับเงิ นได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัย อ านาจตามความในข้อ 2(55) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษี เงิน
ได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้
จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยง
ชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับ
ที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่า
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับ
ที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ น
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ ยงชีพ ลง
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และ
ข้อ 5 ให้ย กเว้น เท่ า ที่ไ ด้จ่ า ยเป็ น ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ตามกฎหมาย ว่ า ด้ว ย
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึ่ง ต้องเสียภาษีเงินได้
ในปี ภาษีนนั ้ ทัง้ นี้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท สาหรับปี ภาษีนนั ้ ”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

28

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 91)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข สาหรับกรณี ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ได้รบั เงิ นหรือผลประโยชน์ ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพล
ภาพ หรือตาย
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข สาหรับกรณีผู้ถือหน่ ว ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพได้รบั เงินหรือ ผลประโยชน์ ใด ๆ จาก
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ เพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รบั จากกองทุนรวมดังกล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขดังนี้
(1) กรณีเหตุสูงอายุ ผู้ถอื หน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้นับ
เฉพาะปี ทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ซ้อื หน่วยลงทุน และได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(2) กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็ นกรณีทแ่ี พทย์ทท่ี างราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึง่ ก่อให้เกิดเงินได้ทจ่ี ะนามาซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพได้อกี ต่อไป
(3) กรณีตาย ต้องเป็ นกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพว่า ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูง อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แล้วแต่กรณีมา
แสดงด้วย
ข้อ 2 เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นตามข้อ 1 จะต้องคานวณจากเงินได้พงึ ประเมินที่ได้
จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่ง
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้ว ยการยกเว้น
รัษฎากร
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้น
ไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
อธิบดีกรมสรรพากร
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คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเว้นภาษี เงิ นได้ สาหรับเงิ นได้
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืน
ให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัย อ านาจตามความในข้อ 2(65) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืน
ให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ดังนี้
(1) ผูม้ เี งินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้ และต้อง
ไม่ระงับการซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
การซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
(2) ผูม้ เี งินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้ แต่
วันซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก
การนับระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งให้นับเฉพาะปี ท่ผี ู้ถอื หน่วย
ลงทุนได้ซ้อื หน่ วยลงทุนเฉพาะที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณีผู้มี
เงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่ได้รบั เงินปั นผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รบั คืนเงินลงทุนและผลประโยชน์ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถ่ถอนหน่ ว ย
ลงทุนเท่านัน้
(4) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่กู้ยมื เงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพทีผ่ มู้ เี งินได้ได้ซอ้ื หน่วย
ลงทุนไว้
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ข้อ 2 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงินได้ทจ่ี ่าย
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อ 1
ข้ อ 3 กรณี ผู้มีเ งินได้ไ ด้ซ้ือ หน่ ว ยลงทุ นในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ซึ่ง ได้ป ฏิบัติไ ม่เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ในปี ใด เมื่อผูม้ เี งินได้ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติม
สาหรับปี ภาษีทไ่ี ด้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พงึ ประเมินเพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพทีย่ งั คงเหลืออยู่ เมื่อผูม้ เี งินได้ได้ซ้อื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นับตัง้ แต่ปีท่ี
ได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมการนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปี ท่ไี ด้ย่นื แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมรวมเข้าด้วย
ข้อ 4 กรณีผู้มเี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทัง้ หมดหรือ
บางส่ว นไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลาย
กองทุนรวม ผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่
วันถัดจากวันทีก่ องทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีโ่ อนได้รบั คาสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รบั
คาสังโอนจากผู
่
ม้ เี งินได้จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการ โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีร่ บั โอน
เก็บไว้เป็ นหลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสาหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงั กล่าวทีค่ านวณมาจากเงินได้พงึ ประเมินที่
ซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่
ละปี ภาษี
กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งทีไ่ ด้ซอ้ื มาในปี ภาษี 2551 หากผูม้ เี งินได้เริม่ ซือ้ หน่วยลงทุนหรือ
ซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ เติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงิน
ได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้อื มาในปี ภาษี 2551 ทีค่ านวณมา
จากเงินได้พงึ ประเมินทีซ่ ้อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท
ในปี ภาษี 2551
(แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บงั คับ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2551 เป็ นต้นไป)
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ข้อ 6 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผูม้ เี งินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพทีแ่ สดงจานวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ข้อ 7 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มเี งินได้มสี ทิ ธินาเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นภาษีไป
คานวณหักจากเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา
46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
ไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 174)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้ สาหรับเงิ นหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัย อ านาจตามความในข้อ 2(65) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืน
ให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับ ที่ 170) เรื่อ ง ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข เพื่อ การยกเว้น ภาษีเ งิน ได้ส าหรับ เงิน หรือ
ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ไ ด้ร ับ เนื่ อ งจากการขายหน่ ว ยลงทุ น คืน ให้แ ก่ก องทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ลงวัน ที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2551
“กรณีการขายหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ได้ซ้อื มาในปี ภาษี 2551 หากผู้มเี งินได้เริม่ ซื้อหน่ วยลงทุน
หรือซื้อหน่ วยลงทุนเพิม่ เติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนทีซ่ ้อื มาในปี ภาษี 2551 ทีค่ านวณ
มาจากเงินได้พงึ ประเมินที่ซ้อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000
บาท ในปี ภาษี 2551”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงิ นได้ (ฉบับที่ 258)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษี เงิ นได้
สาหรับเงิ นหรือผลประโยชน์ ใดๆ ที่ได้รบั เนื่ องจากการขายหน่ วยลงทุน
คืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุนคืน
ให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงิน
ได้ (ฉบับที่ 170) เรื่อ ง ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขเพื่อ การยกเว้น ภาษีเ งินได้สาหรับ เงิน หรือ
ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ไ ด้รบั เนื่อ งจากการขายหน่ ว ยลงทุ นคืนให้แก่กองทุน รวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับ
ที่ 170) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ
ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อปี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับ
ที่ 170) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ
ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสาหรับเงินหรือผลประโยชน์ดงั กล่าวทีค่ านวณมาจาก เงินได้พงึ ประเมินที่
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ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน ทีไ่ ด้รบั ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ และ
จะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงิ นเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้น
ภาษี เงิ นได้สาหรับเงิ นได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามที่ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่ าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อ การเลี้ยงชีพ และการถือ หน่ ว ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
กาหนดให้ผู้มเี งินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีแ่ สดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กรมสรรพากรจึงกาหนดหลักฐานที่จะใช้ในการยกเว้นภาษี เงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อ หน่ ว ย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ดังนี้
ข้อ 1 หลักฐานทีผ่ มู้ เี งินได้ทซ่ี ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ต้องใช้เพื่อการยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ได้แก่ หนังสือรับรองการ
ซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพซึง่ มีขอ้ ความอย่างน้อยตามแบบทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
ในกรณีผมู้ เี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพกองทุนอื่น ต้องมีหลักฐานแสดงการโอน ได้แก่ หนังสือรับรองการ
โอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีขอ้ ความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ แนบ
พร้อมหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพด้วย
การลงชื่อของผู้มีห น้ าที่ออกหนั งสือ รับรองการซื้อหน่ ว ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
จะใช้วธิ ปี ระทับลายมือชื่อผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือชื่อผูม้ หี น้า ทีอ่ อก
หนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้มกี ารเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
ข้อ 2 หนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือรับรองการโอน
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ 1 ต้องจัดทาเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่ถ้า ทาเป็ น
ภาษาต่างประเทศอื่นต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงิ นได้พึงประเมิ น
มาตรา 40 เงินได้พงึ ประเมินนัน้ คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงิน
หรือผูอ้ ่นื ออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด
(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่
นายจ้างจ่ า ยช าระหนี้ใ ดๆ ซึ่งลู ก จ้างมีห น้ า ที่ต้อ งช าระ และเงิน ทรัพย์ส ิน หรือ ประโยชน์ ใ ดๆ บรรดาที่ไ ด้
เนื่องจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เนื่องจากหน้าทีห่ รือตาแหน่งงานทีท่ า หรือจากการรับทางานให้ ไม่ว่าจะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุ นในงานที่ทา เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จาก
มูลค่าของการได้อยู่บา้ นทีผ่ จู้ ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินทีผ่ จู้ ่ายเงินได้จ่ายชาระหนี้ใดๆ ซึ่งผูม้ เี งินได้มี
หน้าที่ต้องชาระ และเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตาแหน่ งงานที่ทา หรือ
จากการรับทางานให้นนั ้ ไม่ว่าหน้าที่ หรือตาแหน่งงาน หรืองานทีร่ บั ทาให้นนั ้ จะเป็ นการประจาหรือชัวคราว
่
(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิหรื
์ อสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มลี กั ษณะเป็ นเงินรายปี อนั ได้มา
จากพินยั กรรม นิตกิ รรมอย่างอื่น หรือคาพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ทเ่ี ป็ น
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุน้ กู้ ดอกเบี้ยตั ๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ไม่ว่าจะมี
หลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ทีอ่ ยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียมเฉพาะส่วนทีเ่ หลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจาหน่ายตั ๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่บี ริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคล หรือนิตบิ ุคคลอื่นเป็ นผู้
ออกและจาหน่ ายครัง้ แรกในราคาต่ ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทัง้ เงินได้ท่มี ลี กั ษณะทานองเดียวกันกับดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ ห รือ ค่ า ตอบแทนอื่น ๆ ที่ไ ด้จ ากการให้กู้ยืม หรือ จากสิท ธิเ รีย กร้อ งในหนี้ ทุ ก ชนิ ด ไม่ ว่ า จะมี
หลักประกันหรือไม่กต็ าม
(ข) เงินปั นผล เงินส่วนแบ่งของกาไร หรือประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้จากบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
หรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตัง้ ขึ้นสาหรับให้กู้
ยืมเงิน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปั นผลหรือเงินส่วนแบ่งของกาไรที่อยู่ใน
บังคับ ต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนทีเ่ หลือจากถูกหักภาษี
ไว้ ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ ในการคานวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่บี ุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยงั ไม่บรรลุ นิติ
ภาวะเป็ นผู้มเี งินได้ และความเป็ นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มอี ยู่ตลอดปี ภาษี ให้ถอื ว่าเงินได้ของบุตร
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ดังกล่าวเป็ นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็ นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้ มอี ยู่ตลอดปี ภาษี ให้ถอื ว่าเงินได้
ของบุตรดังกล่าวเป็ นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้
อานาจปกครองร่วมกัน
ความในวรรคสองให้ใช้บงั คับกับบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะซึง่ เป็ นผูม้ เี งินได้ดว้ ยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสทีจ่ ่ายแก่ผถู้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลเฉพาะส่วนทีจ่ ่ายไม่เกินกว่ากาไรและเงินที่กนั ไว้
รวมกัน
(จ) เงินเพิม่ ทุนของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึง่ ตัง้ จากกาไรทีไ่ ด้มาหรือเงินทีก่ ันไว้รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ท่ไี ด้จากการที่บริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือ
เลิกกัน ซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ท่ไี ด้จากการโอนการเป็ นหุ้นส่วน โอนหน่ วยลงทุน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร
หรือตั ๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่บี ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก รวมทัง้
เงินได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลที่เป็ นกองทุนรวม ทัง้ นี้ เฉพาะซึ่งตี
ราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าทีล่ งทุน
(ซ) เงิน ส่ ว นแบ่ ง ของก าไร หรือ ผลประโยชน์ อ่ืน ใดในลัก ษณะเดีย วกัน ที่ไ ด้จ ากการถือ หรือ
ครอบครองโทเคนดิจทิ ลั
(ฌ) ผลประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจทิ ลั ทัง้ นี้ เฉพาะซึ่งตีราคา
เป็ นเงินได้เกินกว่าทีล่ งทุน
(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นทีไ่ ด้เนื่องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สนิ
(ข) การผิดสัญญาเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รบั คืนทรัพย์สนิ ที่ซ้อื ขายนัน้ โดยไม่ต้องคืนเงินหรือ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ไว้แล้ว
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูม้ เี งินได้แสดงเงินได้ต่าไป ไม่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินได้นัน้ ตามจานวนเงินที่ทรัพย์สนิ นัน้ สมควรให้เช่าได้
ตามปกติ และให้ถือว่าจานวนเงินที่ประเมินนี้เป็ นเงินได้พงึ ประเมิ นของผู้มีเงินได้ ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์ การ
ประเมินก็ได้ ทัง้ นี้ให้นาบทบัญญัตวิ ่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถอื ว่าเงินหรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ไว้แล้วแต่วนั ทาสัญญาจนถึงวันผิดสัญญา
ทัง้ สิน้ เป็ นเงินได้พงึ ประเมินของปี ทม่ี กี ารผิดสัญญานัน้
(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม การ
บัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึง่ จะได้มพี ระราชกฤษฎีกากาหนดชนิดไว้
(7) เงินได้จากการรับเหมาทีผ่ รู้ บั เหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสาคัญนอกจากเครื่องมือ
41

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่
ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว
เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูจ้ ่ายเงินหรือผูอ้ ่นื ออกแทนให้สาหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใด
หรือในปี ภาษีใดก็ตาม ให้ถอื เป็ นเงินได้ประเภทและของ ปี ภาษีเดียวกันกับเงินได้ทอ่ี อกแทนให้นนั ้
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เบีย้ ปรับและเงิ นเพิ่ ม
มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่น กรณีทเ่ี จ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูใ้ ด
แสดงรายการตามแบบที่ย่นื ไม่ถู ก ต้อ งตามความจริงหรือ ไม่บริบูรณ์ ให้เ จ้าพนักงานประเมินมีอ านาจออก
หมายเรียกผู้ย่นื รายการนัน้ มาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสังให้
่ ผู้ย่นื รายการหรือพยานนัน้ นาบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย
ทัง้ นี้ การออกหมายเรียกดังกล่าว จะต้องกระทาภายในเวลาสองปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื รายการไม่ว่าการยื่นรายการ
นัน้ จะได้กระทาภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือเวลาที่รฐั มนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่
ทัง้ นี้ แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ย่นื รายการมีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือเป็ นกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุ มตั ใิ ห้ขยายเวลาการ
ออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปี กไ็ ด้ แต่ต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื รายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อ
ประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกาหนดเวลาตามทีม่ สี ทิ ธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อได้จดั การตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจที่จะแก้
จานวนเงินทีป่ ระเมิน หรือทีย่ ่นื รายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานทีป่ รากฏและแจ้งจานวนเงินทีต่ อ้ ง ชาระ
อีกไปยังผูต้ อ้ งเสียภาษีอากร ในกรณีน้จี ะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
มาตรา 21 ถ้าผูต้ ้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบตั ติ ามหมาย หรือคาสังของเจ้
่
าพนักงานประเมิน ตามมาตรา
19 หรือไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินภาษี
อากรตามทีร่ เู้ ห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจานวนเงินซึ่งต้องชาระไปยังผูต้ อ้ งเสียภาษีอากร ในกรณีน้หี า้ มมิให้อุทธรณ์
การประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่ง
เท่าของจานวนเงินภาษีทต่ี อ้ งชาระอีก
มาตรา 23 ผูใ้ ดไม่ย่นื รายการ ให้อาเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอานาจออกหมายเรียก
ตัว ผู้ นั ้น มาไต่ ส วน และออกหมายเรีย กพยานกับ สัง่ ให้ ผู้ ท่ีไ ม่ ย่ืน รายการ หรื อ พยานนั ้น น าบัญ ชี หรือ
พยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย
มาตรา 24 เมื่อได้จดั การตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อาเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่
กรณี มีอานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจานวนภาษีอากรที่ ต้องชาระไปยังผูต้ ้องเสียภาษีอากร ในกรณีน้ี
จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
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มาตรา 25 ถ้าผูไ้ ด้รบั หมายหรือคาสังของอ
่
าเภอ หรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบตั ติ าม
หมายหรือคาสังของอ
่
าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร อาเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน มีอานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และ
แจ้งจานวนภาษีอากรไปยังผูต้ อ้ งเสียภาษีอากร ในกรณีน้หี า้ มมิให้อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25
ผูต้ อ้ งเสียภาษีตอ้ งรับผิดเสียเบีย้ ปรับอีกสองเท่าของจานวนเงินภาษีทต่ี อ้ งชาระ
มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือ นาส่งภาษีภายในกาหนดเวลาตามที่บญ
ั ญัติไว้ใ นหมวดต่างๆ แห่ง
ลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ี
ต้องเสีย หรือนาส่งโดยไม่รวมเบีย้ ปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุมตั ใิ ห้ขยายกาหนดเวลาชาระหรือ นาส่งภาษี และได้มกี ารชาระหรือนาส่งภาษีภายใน
กาหนดเวลาทีข่ ยายให้นนั ้ เงินเพิม่ ตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
การคานวณเงินเพิม่ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริม่ นับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรือนาส่ง
ภาษีจนถึงวันชาระหรือนาส่งภาษี แต่เงินเพิม่ ทีค่ านวณได้มใิ ห้เกินจานวนภาษีทต่ี ้องเสียหรือนาส่ง ไม่ว่าภาษีท่ี
ต้องเสียหรือนาส่งนัน้ จะเกิดจากการประเมินหรือคาสังของเจ้
่
าพนักงานหรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคาพิพากษา
ของศาล
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