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ข้อตกลงในการใช้คู่มือการลงทุน 
 
ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็น

ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือการลงทุนฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็น
การให้ค าแนะน าหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผู้ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่อ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผู้
ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยขอค าปรึกษาแนะน าจากศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร 
(RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือ
ฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

บทน า 
  
 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ได้จัดท าขึ้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการ
เสนอขายหน่วยลงทุน  หรือตามประกาศอ่ืนที่มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ที่ก าหนดให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมต้องจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีคู่มือการลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยคู่มือการลงทุนนี้ เป็นการรวบรวมกฎหมาย กฎ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนด้วยความ
เข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไข
และภาระผูกพันหลายปี ผู้ลงทุนต้องมีเป้าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพ้นจากการ
ท างาน หรือไม่สามารถท างานได้อีก  
 
 จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กันไปพร้อมกับ
การศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละกองทุน 
แล้วจึงตัดสินใจตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควร 
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กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสทิธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 
 
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 

 

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
  
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี  
  
                ข้อ 1  ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                      “(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”  
                 ข้อ 2  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                      “(55) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้พึง
ประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิทธ์ิที่มิได้รับโอนมาโดยทางมรดก เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงนิได้ ทั้งน้ี 
จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 300,000 บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน  
                            กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพหรือได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกับเงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท  



 

2 

 

                            เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
                            ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน วรรคสามให้ผู้มีเงิน
ได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงและต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึง
มาแล้วด้วย  
                      (56) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด”  
                 ข้อ 3  กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
  

พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
 
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
                    ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
                               “(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้ง
แรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนน้ันเม่ือผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
                               ในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกับเงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการต้องไม่เกินสามแสนบาท 
                               ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีเงินได้น้ันหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง 
และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึงมาแล้วด้วย ”  
  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
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                                   “(65) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนด”    
                    ข้อ 3  ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  

 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
  

   ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
    

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
                     ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
                                “(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน หน่ึงหม่ืนบาท แต่ไม่เกินสี่แสนเก้า
หม่ืนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”  
                     ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 208 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                               “(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท 
ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”    
                    ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                                “(54) เงินได้เท่าที่ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จ่าย
เป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท ส าหรับปี
ภาษีน้ัน ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”    
                    ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
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                                  “(55) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้า
แสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มเีงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนน้ันเม่ือผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด    
                                ในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงเม่ือรวมกับเงินสะสมที่จ่าย
เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท    
                                 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีเงินได้น้ันหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรค
หน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึงมาแล้วด้วย”    
                    ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                                “(61) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ส าหรับการประกันชีวิตของผู้มี เงิน
ได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกินหน่ึงหม่ืนบาทแต่ไม่เกินเก้าหม่ืนบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และการประกันชีวิตน้ันได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกัน
ชีวิตในราชอาณาจักร ทั้งน้ี ส าหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดี ก าหนด”    
                    ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
                                 “(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน และ
เงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นต้นไป    
                                 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด    
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                                 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน วรรคสอง ให้ผู้มี
เงินได้น้ันหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค
หน่ึงมาแล้วด้วย”    
                    ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  
                               “(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหน่ึงล้านสองแสนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี 
ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด”    
                         

 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  

   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
               

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี  
                           ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                                     “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหน่ึงเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
เงินได้พึงประเมิน และในกรณีที่ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เม่ือรวมเงินได้กับเงินสะสม
แล้วต้องไม่เกินเจ็ดแสนบาท ทั้งน้ี เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีก าหนด และให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย”  
                           ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 
(พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                                     “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหน่ึงเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท 
แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย”  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

สุชาติ ธาดาด ารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

__________________________________ 
 
                        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.  2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
                   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 
266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
           “หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายตามวรรคหน่ึง เป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญที่
จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ให้เงินได้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นอีก ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งน้ี  เม่ือรวมค านวณกับเงินได้ที่
ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ส าหรับกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตาม  (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณีหรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปีภาษีเดียวกัน  
                       การได้รับยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด”  

 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  

 
กรณ์ จาติกวณิช  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2563) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513  และมาตรา 42 (17)  แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่ 246  (พ.ศ. 2547)  ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และ ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ส าหรับหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อมาก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266  (พ.ศ. 
2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“(55)  เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย  ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วน  ที่ไม่เกินห้าแสน
บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  นับตั้งแต่วันซื้อหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนน้ันเม่ือผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปี บริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด”  

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (102) และ (103)  ของข้อ 2  แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

“(102) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสองแสน
บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไม่น้อยกว่า สิบปีนับตั้งแต่วันที่
ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถงึกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
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พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด  

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณ เพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ ส าหรับกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณี 
หรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม 
(55) หรือเบี้ยประกันภัย ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญตาม (61) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติตาม (90) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปีภาษีเดียวกัน  

ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในวรรคหน่ึง ให้ผู้มี
เงินได้น้ันหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง
มาแล้วด้วย  

(103) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม เพื่อ
การออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่เงินหรือ  ผลประโยชน์ดังกล่าว
ค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม (102) และผู้มีเงินได้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย”   

ข้อ 4 บทบัญญัติใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266  (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

ข้อ 5 กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2563  เป็นต้นไป  

 
ให้ไว้ ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 อุตตม สาวนายน  

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน มีการออมระยะ
ยาวผ่านกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างวินัยการออม และการวางแผนทางการเงิน
เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุ สมควรก าหนดให้เงิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เงินได้เท่าที่จ่าย  เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 
และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขาย  หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม เป็นเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

12 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ายเป็นคา่ซื้อหน่วยลงทุน 
 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) 

เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ 
เท่าที่ได้จ่ายเป็นคา่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

 
                   อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปน้ี 
                     ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  
                     ข้อ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 
                        (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต้องไม่
ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
วรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 
บาทต่อป ี
                        (2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วัน
ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเม่ือผู้มีเงินได้น้ันมีอายุไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี 
ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
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                        ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับในกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 
                        (3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่าน้ัน 
                        (4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วย
ลงทุนไว ้
                   ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุน เงินได้ที่จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2  
                        การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี
                   ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2 หรือข้อ 3 ในปีใด เม่ือผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตาม
ข้อ 9 แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่เม่ือผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้
นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย 
                   ข้อ 5 กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วัน
ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะ
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใดปีหน่ึงและจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดก็ได้ โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง 
                   ข้อ 6 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหน่ึง
หรือหลายกองทุนรวมผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ 
                        การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับ
ค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 
                   ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้
ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งน้ี จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน 
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                        กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  
                        ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้ ทั้งน้ี จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนน้ันจะเริ่มซื้อหรือซื้อ
เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นดังกล่าวเม่ือรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ) 
                   ข้อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศน้ี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
                   ข้อ 9 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามข้อ 7 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีท่ีได้น าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วท่ีอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ
ปีภาษีน้ันๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปี
ภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 
                    ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามมาตรา 3 อัฎฐ 
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือ
ข้อ 4 โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 
                  ข้อ 10 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
                   ข้อ 11 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 
 

วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้  
เท่าที่ได้จ่ายเป็นคา่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

  
                       อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดังต่อไปน้ี 
                        ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงิน
ได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ          
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
                       “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้ ทั้งน้ี จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนน้ันจะเริ่มซื้อหรือซื้อ
เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นดังกล่าวเม่ือรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท” 
  
                       ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
  
                                                    ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
  

วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได ้
ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จา่ยเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญ 

ของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

__________________________________ 
 

อาศัยอ านาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)  ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเงินได้  
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญ  ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้น
ไป 

(2) เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร 

(3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งจ านวนผลประโยชน์
เงินบ านาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยการจ่าย
ผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน 

(4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเม่ือผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55  ปีขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 

ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย  ส าหรับการประกันชีวิตแบบ
บ านาญของผู้มีเงินได้ กรณีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญเพียงอย่างเดียว หรือ
ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี  ให้ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไป
เป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกันชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี 
ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปน้ี  
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(1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญ
ของผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งน้ี ส าหรับเบี้ยประกัน
ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เม่ือรวม
ค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 

(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ส าหรับการประกันชีวิตแบบ
บ านาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย  ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของ
สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เงินที่
ได้จ่ายดังกล่าว เม่ือรวมค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญเพียง
อย่างเดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี  และความ
เป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ มีสิทธิหักลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันชีวิต
แบบบ านาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี  ของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 

(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
(ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มี
เงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมนิ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี  หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เงินที่
ได้จ่ายดังกล่าว เม่ือรวมค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 

(ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี  และภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
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กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี  หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เงินที่
ได้จ่ายดังกล่าว เม่ือรวมค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 

(ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี  และภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญ เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อย
ละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี  หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เงินที่
ได้จ่ายดังกล่าว เม่ือรวมค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง  ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน 
                    ทั้งน้ี การใช้สิทธิยกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจาก
หักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

ข้อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศน้ี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยซึ่งได้รับรองว่า เป็น
การจ่ายเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญท่ีได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี 

ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของข้อ 1 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้
น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ของปีภาษีน้ันๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้
เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

ข้อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศน้ี ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว 

ข้อ 6 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
 

สาธิต รังคสิร ิ
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ 
เท่าที่ได้จ่ายเป็นคา่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
__________________________________ 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่  126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษี 
เงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 171) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 
บาทต่อป”ี 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 171) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
และข้อ 5 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ง ต้องเสียภาษีเงินได้ในปี
ภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน” 
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ข้อ 4 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 

ประสงค์ พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๐๑) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได ้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นคา่ซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒ (๕๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

(๑) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง และต้องไม่
ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน 

(๒) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วัน
ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเม่ือผู้มีเงินได้น้ันมีอายุไม่ต่ ากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้มี
เงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(๓) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่าน้ัน 

(๔) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วย
ลงทุนไว ้

การซื้อหน่วยลงทุนตาม (๑) และการถือหน่วยลงทุนตาม (๒) ให้รวมถึงการซื้อหน่วยลงทุนและการถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 
๑๗๑) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่  ๒๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนหรือถือหน่วยลงทุนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย 
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ข้อ ๓ กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุนเงินได้ที่จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๒ 

ข้อ ๔ กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันซื้อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ ากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ หรือทุพพลภาพ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป 
หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใดปีหน่ึง และจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดก็ได้โดย
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒ (๑) 

ข้อ ๕ การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ยกเว้น
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับปีภาษีน้ัน 

กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๖ กรณีผู้มีเงินได้ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากการโอนหรือเก่ียวเน่ืองกับการ
โอนมาจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือได้มาโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใช่การซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ การได้มาซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕ 

ข้อ ๗ กรณีผู้มีเงินได้ที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามข้อ ๕ แล้ว ต่อมาปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามข้อ ๕ และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษี
น้ัน ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
ดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร 

ในการเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓ 
อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมให้แก่ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปี
ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร 

ผู้มีเงินได้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง และ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ เม่ือผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ หรือข้อ ๓ นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมน้ัน การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลา
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ที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมรวมเข้าด้วย 

ข้อ ๘ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศน้ี ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ข้อ ๙ กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหน่ึงไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวม
หน่ึงหรือหลายกองทุนรวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน ๕ วันท า
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง ให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับค าา
สั่งโอนจากผู้มีเงินได้จัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๐ หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ ๘ และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ ๙ ต้องจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถ้าท าเป็น
ภาษาต่างประเทศอื่นต้องมีค าแปลภาษาไทยก ากับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีข้อความอย่าง
น้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

การลงชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหน่ึงจะใช้วิธีประทับลายมือ
ชื่อผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได ้

ข้อ ๑๑ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศน้ี ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักตามมาตรา ๔๒ ทวิถึงมาตรา ๔๖ แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว 

ข้อ ๑๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเนื่องจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุน 

 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) 

เร่ือง    ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ส าหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ 

ทุพพลภาพ หรือตาย 
__________________________________ 

  
                อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข ส าหรับ
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังต่อไปน้ี  
                ข้อ 1  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังน้ี  
                          (1) กรณีเหตุสูงอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก  
                                การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง  ให้นับ
เฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                          (2) กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะน ามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพได้อีกต่อไป  
                          (3) กรณีตาย ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ  ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ  
                                ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แล้วแต่กรณีมาแสดงด้วย  
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                 ข้อ 2  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับยกเว้นตามข้อ 1 จะต้องค านวณจากเงินได้พึงประเมินที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
                 ข้อ 3  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170) 

เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 
            

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต้องไม่
ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน  

การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี

(2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วัน
ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก 

การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึงให้นับเฉพาะปีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับใน
กรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการ
ลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เท่าน้ัน 

(4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วย
ลงทุนไว ้

ข้อ 2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุนเงินได้ที่จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 1  

ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ในปีใด เม่ือผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
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ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ เม่ือผู้มีเงินได้ได้ซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นับตั้งแต่ปีที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย 

ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหน่ึงทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงหรือหลายกองทุน
รวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ 

การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับค าสั่ง
โอนจากผู้มีเงินได้จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการ โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 
  ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวท่ีค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี 

กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงที่ได้ซื้อมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้เริ่มซื้อหน่วยลงทุนหรือซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับ
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในปีภาษี 2551 ที่ค านวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 2551 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
เป็นต้นไป) 
               ข้อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศน้ี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่แสดงจ านวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
  ข้อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณ
หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว 
  ข้อ 8 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 
 

วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

__________________________________ 
  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 170) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
                      “กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงที่ได้ซื้อมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้เริ่มซื้อหน่วยลงทุน
หรือซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในปีภาษี 2551 ที่ค านวณมาจากเงิน
ได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 
2551” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
  

วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258 ) 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน 

คืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
__________________________________ 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ 170) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 170) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหน่ึง ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 
บาทต่อป”ี 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 170) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวที่ค านวณมาจาก เงินได้พึงประเมินที่
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ และ
จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี” 
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ข้อ 4 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
ประสงค์ พูนธเนศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 402) 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงิน 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________________________ 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒ (๖๕) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๑) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการ
ขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๒ กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหน่ึงกองทุน  เงินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามข้อ ๑” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

 
 



 

34 

 

 
“ข้อ ๓ กรณีผู้มีเงินได้ที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน

ข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ในปีใด เม่ือผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมส าหรับปีภาษีที่ได้
น าจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินในการค านวณภาษี
เงินได้ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ัน และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ หากผู้มีเงินได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และข้อ ๒ นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ให้ผู้มีเงินได้
มีสิทธินับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ ๒๕๘) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการ
ขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“กรณีการขายหน่วยลงทุนที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนน้ันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละ
ปีภาษี” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๖ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศกรมสรรพากร 
 

ประกาศกรมสรรพากร 
เร่ือง หลักฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้น 

ภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
__________________________________ 

            
ตามท่ีได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171 ) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคมพ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้มีเงินได้ต้อง
มีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กรมสรรพากรจึงก าหนดหลักฐานที่จะ
ใช้ในการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังน้ี 

ข้อ 1 หลักฐานที่ผู้มีเงินได้ที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ต้องใช้เพื่อการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้แก่ หนังสือรับรองการซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพกองทุนหน่ึงไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น ต้องมีหลักฐานแสดงการโอน ได้แก่ หนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศน้ี 
แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วย 

การลงชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในหนังสือรับรองตามวรรคหน่ึงและวรรค
สอง จะใช้วิธีประทับลายมือชื่อผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือชื่อผู้มีหน้ าที่
ออกหนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้ 
  ข้อ 2 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือรับรองการโอนหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ 1 ต้องจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่ถ้าท าเป็น
ภาษาต่างประเทศอื่นต้องมีค าแปลภาษาไทยก ากับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

 
วินัย วิทวัสการเวช 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรัษฎากร           
           

ประเภทเงินได้พงึประเมนิ 
มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินน้ัน คือเงินได้ประเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น

ออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด 
(1) เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเล้ียง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ 

บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้าง
จ่ายช าระหน้ีใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากการจ้าง
แรงงาน 

(2) เงินได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ท า เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่
ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช าระหน้ีใดๆ ซึ่งผู้
มีเงินได้มีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า 
หรือจากการรับท างานให้น้ันไม่ว่าหน้าที่ หรือต าแหน่งงาน หรืองานที่รับท าให้น้ันจะเป็นการประจ าหรือชั่วคราว 

(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอัน
ได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือค าพิพากษาของศาล 

(4) เงินได้ที่เป็น 
 (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมี

หลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับ
ราคาจ าหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก
และจ าหน่ายครั้งแรกในราคาต่ ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม 

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้ งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงิน เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ในบังคับ ต้องถูกหักภาษีไว้ 
ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงินได้ตามวรรคหน่ึง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของ
บุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้
ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อ านาจ
ปกครองร่วมกัน 



 

39 

 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ด้วยโดยอนุโลม 

(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่าก าไรและเงินที่

กันไว้รวมกัน 
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากก าไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้

รวมกัน 
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน 

หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน 
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน โอนหน่วยลงทุน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ 

พันธบัตรหรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก 
รวมทั้งเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี เฉพาะซึ่งตี
ราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

(ซ) เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือ 
ครอบครองโทเคนดิจิทัล 

(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งน้ี เฉพาะซึ่งตี
ราคา เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เน่ืองจาก 
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน 
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายน้ัน โดยไม่ต้องคืนเงิน

หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว  
 ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ าไป ไม่

ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินได้น้ันตามจ านวนเงินที่ทรัพย์สินน้ันสมควรให้
เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่าจ านวนเงินที่ประเมินน้ีเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การ
ประเมินก็ได้ ทั้งน้ีให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันท าสัญญาจนถึงวัน
ผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีท่ีมีการผิดสัญญาน้ัน 

(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว้ 

(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส าคัญนอกจาก
เครื่องมือ 

(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจาก
ที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว 
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เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใดหรือ
ในปีภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของ ปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้น้ัน 
 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดง

รายการตามแบบท่ียื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจออกหมายเรียกผู้ยื่น
รายการน้ันมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานน้ัน น าบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
อื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย ทั้งน้ี การออก
หมายเรียกดังกล่าว จะต้องกระท าภายในเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการน้ัน จะได้กระท า
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ ทั้งน้ี แล้วแต่วันใดจะ
เป็นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือเป็น
กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสอง
ปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้
ไม่เกินก าหนดเวลาตามท่ีมีสิทธิขอคืนภาษีอากร 

มาตรา 20 เม่ือได้จัดการตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจที่จะแก้จ านวน
เงินที่ประเมิน หรือที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจ านวนเงินที่ต้อง ช าระอีกไปยังผู้
ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 

 มาตรา 21 ถ้าผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามหมาย หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19 
หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร
ตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจ านวนเงินซึ่งต้องช าระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีห้ามมิให้อุทธรณ์การ
ประเมิน 

 มาตรา 22  ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหน่ึงเท่าของ
จ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระอีก 

 มาตรา 23 ผู้ใดไม่ยื่นรายการ ให้อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอ านาจออกหมายเรียกตัวผู้
น้ันมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ ผู้ที่ไม่ยื่นรายการ หรือพยานน้ันน าบัญชี หรือพยานหลักฐานอัน
ควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย 

 มาตรา 24 เม่ือได้จัดการตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี 
มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจ านวนภาษีอากรที่ต้องช าระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์
การประเมินก็ได้ 

 มาตรา 25 ถ้าผู้ได้รับหมายหรือค าสั่งของอ าเภอ หรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบัติตามหมาย
หรือค าสั่งของอ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจ านวนภาษี
อากรไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีน้ีห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน 
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มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ต้อง
เสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระ 

มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะน้ี
เก่ียวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือ
น าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และได้มีการช าระหรือน าส่งภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ขยายให้น้ัน เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เริ่มนับเม่ือพ้นก าหนดเวลาการยื่นรายการหรือน าส่งภาษี
จนถึงวันช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนภาษีที่ต้องเสียหรือน าส่ง ไม่ว่าภาษีที่ต้องเสีย
หรือน าส่งน้ันจะเกิดจากการประเมินหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 
 
 


