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การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

จดัท าโดย   
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 ฉบับจัดพิมพ์คร้ังที่ 4 

คู่มือ 



 

 

คู่มือการลงทุน 

 

ในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

2 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ขอ้ตกลงในการใชคู่้มอืการลงทุน 

 

ขอ้มูลทีป่รากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพฉบบัน้ี ใชเ้พือ่ประโยชน์ในการเป็นขอ้มูล

เบ้ืองตน้แก่ผูล้งทนุเกีย่วกบัแนวทางปฏิบติัทัว่ไปทางภาษีเท่านัน้ คู่มือการลงทนุฉบบัน้ีไม่ถือวา่เป็นการใหค้ าแนะน า

หรือปรึกษาทางดา้นภาษีแก่ผูล้งทุนแต่อย่างใด โดยขอ้เท็จจริงทีเ่กีย่วกบัการลงทุนและสถานะทางภาษีอากรของผู ้

ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกนัไป รวมทัง้ขอ้วินิจฉยั กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับทีอ่า้งอิงอยู่ในคู่มือฉบับน้ี 

อาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใหเ้ปลีย่นแปลงไปภายหลงัการจดัพิมพ์ได ้ผูล้งทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลให้

ถกูตอ้ง หรือปรึกษากบัศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากบัทีป่รึกษาดา้นภาษีโดยตรง

(ถา้มี)ก่อนการลงทุน  โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน สมาคมบริษัทจดัการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งต่างๆ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการทีผู่ล้งทุนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการใด

โดยอาศัยขอ้มลูทีป่รากฎในคู่มือฉบบัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

  

 คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพน้ี ได้จัดท าขึ้ นตามนัยข้อ 54 แห่งประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เร่ือง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท า

สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช้ใน

อนาคต โดยคู่มือการลงทุนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับเม่ือผู้ลงทุนปฎิบัติ

ตามเง่ือนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ การช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับการช าระภาษีเงินได้

จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการช าระเบ้ียปรับเงินเพ่ิมหากผู้ลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน หรือ

ไถ่ถอนการลงทุนก่อนก าหนด เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว มีเง่ือนไขและภาระผูกพันหลายปี ผู้ลงทุนต้องมีเป้าหมายที่

จะลงทุนอย่างต่อเน่ืองจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพ้นจากการท างาน หรือไม่สามารถท างานได้อกี 

 

 จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับน้ีอย่างละเอยีดจนเข้าใจ ควบคู่กันไปพร้อมกบั

การศึกษาหนังสอืช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพแต่ละกองทุน แล้วจึง

ตัดสนิใจตามที่ผู้ลงทุนเหน็สมควร 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
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กฎกระทรวง กระทรวงการคลงั 

 

กฎกระทรวง  

ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544)  

ออกตามความในประมวลรษัฎากร  

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

  

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

  

                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้   

  

                ขอ้ 1  ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536) ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

                      “(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”  

  

                ขอ้ 2  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น (55) และ (56) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 

227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

                      “(55) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และ

เงินได้พึงประเมินประเภทค่าแห่งลิขสทิธิ์ที่มิได้รับโอนมาโดยทางมรดก เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้  

จะต้องมีจ านวนไม่เกนิ 300,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น  

                            กรณทีี่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพหรือได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ

ข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงเมื่อรวมกบัเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุน

บ าเหนจ็บ านาญข้าราชการต้องไม่เกนิ 300,000 บาท  

                            เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ ยงชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดีกรมสรรพากรก าหนด  

                            ในกรณทีี่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดใน วรรคสามให้ผู้มี

เงินได้หมดสทิธไิด้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสยีภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึง

มาแล้วด้วย  



 

2 

 

                      (56) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้  ตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่อธบิดีกรมสรรพากรก าหนด”  

  

                ขอ้ 3  กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 

  

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2544 

  

พิเชษฐ พนัธุวิ์ชาติกุล  

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏบิัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

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

 

                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

  

                    ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  

                               “(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอตัราไม่เกนิร้อยละสบิห้าของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกนิสาม

แสนบาทส าหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วย

ลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต ่ากว่าห้าสบิห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ ์

วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดีก าหนด 

  

                               ในกรณทีี่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

ส ารองเลี้ ยงชีพหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ

ข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงเมื่อรวมกบัเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุน

บ าเหนจ็บ านาญข้าราชการต้องไม่เกนิสามแสนบาท 

  

                               ในกรณทีี่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ่

ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสบิห้าปีบริบูรณ ์ให้ผู้มีเงินได้นั้นหมดสทิธไิด้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง 

และต้องเสยีภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึงมาแล้วด้วย ”  

   

 ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
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                                   “(65) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณทีี่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุน

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดี

ก าหนด”    

                         

                    ขอ้ 3  ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป เฉพาะการจัดเกบ็ภาษีส าหรับเงินได้

เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 

  

 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 

  

   ฉลองภพ สสุงักร์กาญจน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

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

    

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

  

                    ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  

                               “(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย

กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราไม่เกนิร้อยละสบิห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกนิ หน่ึงหมื่นบาท แต่ไม่เกนิสี่แสนเก้า

หมื่นบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้  ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”  

  

                    ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

                                   

                               “(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน

บ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกนิห้าแสนบาท 

ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้  ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”    

                         

                    ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

                                   

                                “(54) เงินได้เท่าที่ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน

เอกชน จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิห้าแสนบาท 

ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้  ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”    
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                    ขอ้ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

                                   

                                “(55) เงนิได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอตัราไม่เกนิร้อยละสบิห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ ไม่เกนิห้าแสน

บาท ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน

คร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต ่ากว่าห้าสบิห้าปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่

ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดี

ก าหนด    

                                   

                                ในกรณทีี่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

ส ารองเลี้ ยงชีพ กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือกองทุน

สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึงเมื่อรวมกบัเงินสะสมที่จ่ายเข้า

กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกนิห้าแสนบาท    

                                   

                                 ในกรณทีี่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือไถ่

ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสบิห้าปีบริบูรณ ์ให้ผู้มีเงินได้นั้นหมดสทิธไิด้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง 

และต้องเสยีภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึงมาแล้วด้วย”    

                         

                    ขอ้ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

                                   

                                “(61) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัภัยในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตของผู้

มี เงินได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกนิหน่ึงหมื่นบาทแต่ไม่เกนิเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกนัชีวิตต้องมี

ก าหนดเวลาตั้งแต่สบิปีขึ้นไป และการประกนัชีวิตน้ันได้เอาประกนัไว้กบัผู้รับประกนัภัยที่ประกอบกจิการประกนัชีวิต

ในราชอาณาจักร ทั้งน้ี ส าหรับเบี้ ยประกนัภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่อธบิดี ก าหนด”    

                         

                    ขอ้ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

                                   

                                 “(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2550 ในอตัราไม่เกนิร้อยละสบิห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิห้าแสนบาท ส าหรับปีภาษีน้ัน 

และเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
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ที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ทั้งน้ี ส าหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2551 เป็นต้นไป    

                         

                                 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่อธบิดีก าหนด    

                                   

                                 ในกรณทีี่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดใน วรรคสอง ให้

ผู้มีเงินได้นั้นหมดสทิธไิด้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสยีภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค

หนึ่งมาแล้วด้วย”    

                         

                    ขอ้ 7 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

                                   

                               “(78) เงินได้ของวิสาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน เฉพาะ ที่

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกนิหนึ่งล้านสองแสนบาท ส าหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้  

ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่อธบิดีก าหนด”    

                         

 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

  

   สรุพงษ์ สบืวงศ์ลี  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 267 (พ.ศ. 2551) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 

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

                           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้   

                           ขอ้ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 

(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ

ที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

                                     “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนที่ไม่เกนิเจด็แสนบาท แต่ไม่เกนิร้อยละ

สบิห้าของเงินได้พึงประเมิน และในกรณทีี่ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวมเงินได้กบัเงิน

สะสมแล้วต้องไม่เกนิเจด็แสนบาท ทั้งนี้  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่

อธบิดีก าหนด และให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย”  
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                           ขอ้ 2 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 

(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ

ที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

 

                                     “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหน่ึงเท่ากบัส่วนที่ไม่เกนิ

เจด็แสนบาท แต่ไม่เกนิร้อยละสบิห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดีก าหนด และให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย”  

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

สชุาติ ธาดาด ารงเวช 

(นายสชุาติ ธาดาธ ารงเวช) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎกระทรวง  

ฉบบัท่ี 279 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในประมวลรษัฎากร  

ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

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

 

                        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

 

                   ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 

(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ

ที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

           “หากเบี้ยประกนัภัยที่จ่ายตามวรรคหน่ึง เป็นเบี้ ยประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญที่

จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ให้เงินได้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้

เพ่ิมขึ้นอกี ในอตัราร้อยละสบิห้าของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกนิสองแสนบาท ทั้งนี้  เมื่อรวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ส าหรับกรณทีี่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพตาม (35) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่า

ด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

เอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณหีรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) แล้ว ต้องไม่เกนิห้าแสนบาท ในปีภาษีเดียวกนั  

 

                       การได้รับยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่อธบิดีก าหนด”  

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2554  

กรณ ์จาติกวณชิ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 171) 

เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพือ่การยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรบัเงินได ้

เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

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

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

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข 

เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและการถือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดังต่อไปนี้  

                     ขอ้ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เร่ือง ก าหนด

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

                     ขอ้ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข ดังนี้  

                        (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และต้อง

ไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปีติดต่อกนั การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตาม

วรรคหนึ่ง ต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 

บาทต่อปี 

                        (2) ผู้มีเงินได้จะต้องถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่

วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้  

ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 

                        ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณผู้ีมีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง

ชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 
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                        (3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระหว่าง

การลงทุน และต้องได้รับคืนเงนิลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

เท่านั้น 

                        (4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงนิจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่วย

ลงทุนไว้ 

                   ขอ้ 3 กรณผู้ีมีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกนิกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ที่

จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือ

เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2  

                        การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

                   ขอ้ 4 กรณผู้ีมีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซึ่งได้ปฏบิัติไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑใ์นข้อ 2 หรือข้อ 3 ในปีใด เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติมตาม

ข้อ 9 แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ยังคงเหลืออยู่เมื่อผู้มีเงนิได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพต่อไป โดยได้ปฏบิัติตามหลักเกณฑใ์นข้อ 2 และข้อ 3 นับตั้งแต่ปีที่ได้ย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ให้นับ

ระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพก่อนปีที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเข้าด้วย 

                   ขอ้ 5 กรณผู้ีมีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วัน

ซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก และมอีายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ ์ทุพพลภาพ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะ

ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพปีใดปีหนึ่งและจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเท่าใดกไ็ด้ โดยให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง 

                   ขอ้ 6 กรณผู้ีมีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือ

บางส่วนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรือ

หลายกองทุนรวมผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอื่นภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่

วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่โอนได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ 

                        การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่

ได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่รับ

โอนเกบ็ไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 
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                   ขอ้ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 

ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้  จะต้องมีจ านวนไม่เกนิ 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 

                        กรณผู้ีมีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง เมื่อรวมกบัเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท  

                        ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 

ของเงินได้ ทั้งนี้  จะต้องมีจ านวนไม่เกนิ 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซื้อ

หรือซื้อเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกไ็ด้ และในกรณผู้ีมีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับ

ยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกบัเงินสะสมแล้วต้องไม่เกนิ 700,000 บาท  

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

เป็นต้นไป ) 

                   ขอ้ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้  ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

                   ขอ้ 9 กรณผู้ีมีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงิน

ได้ตามข้อ 7 แล้ว และต่อมาได้ปฏบิัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑข์องข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผู้มีเงินได้หมดสทิธไิด้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 และต้องเสยีภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้

เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปี

ภาษีน้ันๆ จนถึงวันที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสยีภาษีเงินได้เพ่ิมเติมของปีภาษี

ดังกล่าว พร้อมเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                    ในการเสยีภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามมาตรา 3 

อฎัฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม

ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพ่ือยกเว้น

ภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏบิัติตามหลักเกณฑข์องข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 โดยไม่

ต้องเสยีเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 



 

14 

 

                  ขอ้ 10 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศน้ี ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณ

หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง

ประมวลรัษฎากรแล้ว 

                   ขอ้ 11 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 

เป็นต้นไป  

  

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธบิดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 173) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข เพือ่การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรบัเงินได ้ 

เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพและการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

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

  

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

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 

2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ ์

วิธกีาร และเงื่อนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดังต่อไปนี้  

  

                       ขอ้ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเกี่ยวกบั

ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้

เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

                       “ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มกีารซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยต์ามวรรคหนึ่ง ใน

อตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้  จะต้องมีจ านวนไม่เกนิ 700,000 บาท ส าหรับปีภาษี 2551 โดยการ

ซื้อหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซื้อหรือซื้อเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกไ็ด้ และในกรณผู้ีมีเงนิได้จ่ายเงินสะสม

ตามวรรคสองด้วยให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกบัเงินสะสมแล้วต้องไม่เกนิ 700,000 บาท” 

  

                       ขอ้ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 

  

                                            ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2552 

  

วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธบิดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 194) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ เพือ่การยกเวน้ภาษีเงินได ้

ส าหรบัเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบี้ ยประกนัภยัส าหรบัการประกนัชีวิตแบบบ านาญ 

ของผูมี้เงินไดต้ามวรรคสามของขอ้ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 

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

 

                           อาศัยอ านาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279 

(พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธกีาร เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ

ของผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้   

                           ขอ้ 1 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ ที่ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้  

                                   (1) เป็นการจ่ายเบี้ ยประกนัภัยส าหรับกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนด 

เวลาตั้งแต่สบิปีขึ้นไป  

                                   (2) เป็นการประกนัชีวิตที่ได้เอาประกนัไว้กบัผู้รับประกนัภัยที่ประกอบกจิการประกนั

ชีวิตในราชอาณาจักร  

                                   (3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งจ านวน

ผลประโยชน์เงินบ านาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากนัทุกงวดหรือจ่ายในสดัส่วนที่เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเอาประกนักไ็ด้ 

โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน 

                                   (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 

55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่าน้ัน และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกนัภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงิน

บ านาญ  

                           ขอ้ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ ยประกันภัย ส าหรับการประกนั

ชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเงินได้ กรณผู้ีมีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกนัภัย ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญเพียงอย่าง

เดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ที่

จ่ายไปเป็นเบี้ ยประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่น แล้วแต่

กรณ ีตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกนิ 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงินได้เพ่ิมขึ้นอกีตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารดังต่อไปนี้   

                                   (1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัภัย ส าหรับการประกนั

ชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเงินได้เพ่ิมขึ้นอกีในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท ทั้งนี้  

ส าหรับเบี้ ยประกนัที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  
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                                   กรณทีี่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

ส ารองเลี้ ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ

ข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณ ีหรือจ่ายเงินค่า

ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่าย

ดังกล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

                                   (2) กรณสีามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบี้ยประกนัภัยในปีภาษี ส าหรับการ

ประกนัชีวิตแบบบ านาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัภัย ส าหรับการประกนัชีวิตแบบ

บ านาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพ่ิมขึ้นอกีในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกนิ 

200,000 บาท  

                                   กรณสีามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

แล้วแต่กรณ ีหรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท 

ในปีภาษีเดียวกนั 

                                   ในกรณสีามีหรือภริยาของผู้มีเงนิได้ ได้จ่ายเบี้ยประกนัภัย ส าหรับการประกนัชีวิตแบบ

บ านาญเพียงอย่างเดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี 

และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ มีสทิธหัิกลดหย่อนส าหรับเบี้ย

ประกนัชีวิตแบบบ านาญ หรือเบี้ยประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงิน

ได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 

                                   (3) กรณสีามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 

                                        (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ายต่าง

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ ยประกันภัย ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญของสามีหรือ

ภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้เพ่ิมขึ้นอกีในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

กรณสีามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ ยง

ชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 

หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อ

รวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกนั 

                                        (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี และภริยาไม่ใช้

สทิธแิยกย่ืนรายการและเสยีภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัภัยในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพ่ิมขึ้น

อกีในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

                                   กรณสีามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
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กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

แล้วแต่กรณ ีหรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท 

ในปีภาษีเดียวกนั 

                                        (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี และภริยาใช้สทิธิ

แยกย่ืนรายการและเสยีภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัภัยในปีภาษี ส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ เพ่ิมขึ้น

อกีในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

                                   กรณสีามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

แล้วแต่กรณ ีหรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมค านวณกบัเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท 

ในปีภาษีเดียวกนั 

                                   ทั้งนี้  การใช้สทิธยิกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกนิเงินได้พึงประเมินของแต่

ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทว ิถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

                           ขอ้ 3 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศน้ี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกนัภัยซ่ึงได้รับ

รองว่า เป็นการจ่ายเบี้ ยประกนัภัยส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี้   

                           ขอ้ 4 กรณผู้ีมีเงินได้ ได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏบิัตไิม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑข์องข้อ 1 ผู้มีเงินได้หมดสทิธไิด้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 และต้องเสยีภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่

ได้น าเงินค่าเบี้ ยประกนัชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสยีภาษีเงินได้

เพ่ิมเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

                           ขอ้ 5 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศน้ี ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณ

หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 

แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

 

                           ขอ้ 6 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2554 

สาธติ รังคสริิ 

(นายสาธติ รังคสริิ) 

อธบิดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 259) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพือ่การยกเวน้ภาษีเงินได ้

ส าหรบัเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

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

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 

2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ ์

วิธกีาร และเงื่อนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบั

ภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 171) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงิน

ได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือ การเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสยีภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 

บาท” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงิน

ได้ (ฉบับที่ 171) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่

ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การ

เล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสยีภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 

5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงิน

ได้(ฉบับที่ 171) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้

จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียง

ชีพ ลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 

ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมาย ว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึง ต้องเสยีภาษี

เงินได้ในปีภาษีน้ัน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิ 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น” 

ข้อ 4 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค์ พูนธเนศ 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 

อธบิดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 91) 

เร่ือง    ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ส าหรบักรณีผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ ไดร้บัเงินหรือผลประโยชนใ์ด ๆ จากกองทุนรวม 

เพือ่การเล้ียงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 

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

  

                อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.

2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธกีาร และเงื่อนไข ส าหรับกรณผู้ีถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด 

ๆ จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังต่อไปนี้   

  

                ขอ้ 1  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าวเพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ 

หรือตาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขดังนี้   

 

                          (1) กรณเีหตุสงูอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ ์และถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

                                การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง 

ให้นับเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุน และได้รับสทิธยิกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่ง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร  

                          (2) กรณทุีพพลภาพ ต้องเป็นกรณทีี่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดง

ความเหน็ว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อให้เกดิเงินได้ที่จะน ามาซ้ือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพได้อกีต่อไป  

                          (3) กรณตีาย ต้องเป็นกรณทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการ ถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพ  

                                ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพว่า ผู้ถือ

หน่วยลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 

แล้วแต่กรณมีาแสดงด้วย  
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                ขอ้ 2  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับยกเว้นตามข้อ 1 จะต้องค านวณจากเงินได้พึง

ประเมินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และได้รับสทิธยิกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 

2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า

ด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

 

                 ขอ้ 3  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2544 เป็นต้นไป 

  

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 

  

ศุภรตัน ์ควฒันก์ลุ  

อธบิดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 170) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพือ่การเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรบัเงินได ้

หรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดร้บัเนือ่งจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

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

            

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

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 

2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนด

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจาก

การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ดังต่อไปนี้  

                         ขอ้ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

ค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข ดังนี้  

                              (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 

คร้ัง และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี ติดต่อกนั  

                              การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจ านวน

รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

                              (2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 

ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงให้นับเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นข้อ 1(1) ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณผู้ี

มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

                              (3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ

ในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพ เมื่อมีการ

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

                              (4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ผู้มีเงิน

ได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ 

  

                   ขอ้ 2 กรณผู้ีมเีงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกนิกว่าหนึ่งกองทุน

เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม

ค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขตามข้อ 1  
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                   ขอ้ 3 กรณผู้ีมีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพซึ่งได้ปฏบิัติไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑใ์นข้อ 1 หรือข้อ 2 ในปีใด เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เพ่ิมเติมส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปหักออกจากเงินได้พึง

ประเมินเพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อ

ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพต่อไป โดยได้ปฏบิัติตามหลักเกณฑใ์นข้อ 1 และ

ข้อ 2 นับตั้งแต่ปีที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติมการนับระยะเวลาการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพก่อน

ปีที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติมรวมเข้าด้วย 

  

                   ขอ้ 4 กรณผู้ีมีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหนึ่ง

ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง

หรือหลายกองทุนรวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอื่นภายใน 5 วันท า

การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่โอนได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ 

 

                                 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพที่ได้รับค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้จะต้องจดัท าเอกสารหลักฐานการ โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพที่รับโอนเกบ็ไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 

  

                   ขอ้ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วย

ลงทุนตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวที่ค านวณมาจากเงินได้

พึงประเมินที่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมจี านวนไม่เกนิ 

500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี 

 

                                   กรณกีารขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงที่ได้ซ้ือมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงิน

ได้เร่ิมซ้ือหน่วยลงทุนหรือซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ือ

มาในปีภาษี 2551 ที่ค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 

ของเงินได้แต่ไม่เกนิ 700,000 บาท ในปีภาษี 2551  

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป) 

  

                   ขอ้ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้  ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพที่แสดงจ านวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
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                   ขอ้ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้  ให้ผู้มีเงินได้มีสทิธนิ าเงินได้ที่ได้รับยกเว้น

ภาษีไปค านวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ 

ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

  

                   ขอ้ 8 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2551 เป็นต้นไป  

  

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธบิดีกรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 174) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพือ่การยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรบัเงินหรือ 

ผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดร้บัเนือ่งจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

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

  

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

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข เพ่ือ

การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ ยงชีพ ดังต่อไปนี้  

  

                       ขอ้ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของข้อ 5 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษี

เงินได้ (ฉบับที่ 170) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 

2551 

                      “กรณกีารขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงที่ได้ซ้ือมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้เร่ิมซื้ อหน่วยลงทุน

หรือซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงิน

ได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนที่ซ้ือมาในปีภาษี 2551 ที่ค านวณมาจากเงิน

ได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกนิ 700,000 บาท ในปีภาษี 

2551” 

  

                       ขอ้ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 

  

                                              ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2552 

  

วินัย วิทวัสการเวช 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) 

อธบิดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 258) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเพือ่การยกเวน้ภาษีเงินได ้

ส าหรบัเงินหรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดร้บัเนือ่งจากการขายหน่วยลงทุน 

คืนใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

__________________________________ 

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

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธบิดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข เพ่ือ

การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ ยงชีพ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (1) ของข้อ 1 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษี

เงินได้ (ฉบับที่ 170) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 3 ของเงนิได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสยีภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้ 

(ฉบับที่ 170) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์

ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสยีภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อ

ปี” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 ของประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้ 

(ฉบับที่ 170) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์

ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงวันที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุน

ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวที่ค านวณมาจาก เงินได้พึงประเมินที่

ซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซ่ึงต้องเสยีภาษีเงินได้ และจะต้อง

มีจ านวนไม่เกนิ 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี” 

ข้อ 4 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประสงค์ พูนธเนศ 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 

อธบิดีกรมสรรพากร 
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ประมวลรษัฎากร           

          ประเภทเงินไดพ้ึงประเมิน 

          มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้  รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือ

ผู้อื่นออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด 

            (1) เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ ยเลี้ ยง โบนัส เบี้ ยหวัด บ าเหนจ็ 

บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่าย

ช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน 

  

            (2) เงินได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท  า หรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่า

นายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ท  า เบี้ ยประชุม บ าเหนจ็ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของ

การได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องช าระ 

และเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท  า หรือจากการรับท างานให้นั้น

ไม่ว่าหน้าที่ หรือต าแหน่งงาน หรืองานที่รับท าให้น้ันจะเป็นการประจ าหรือช่ัวคราว 

  

            (3) ค่าแห่งกูด๊วิลล ์ค่าแห่งลิขสทิธิ์หรือสทิธอิย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอนัได้มาจาก

พินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือค าพิพากษาของศาล 

            (4) เงินได้ที่เป็น 

  

               (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัว๋เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมี

หลักประกนัหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้

ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบั

ราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสทิธใินหน้ีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและ

จ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือ

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสทิธเิรียกร้องในหนี้ ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกนัหรือไม่กต็าม 

  

               (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กองทุนรวม หรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริม

เกษตรกรรม พาณชิยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ 

ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย

ดังกล่าว 

  

  

               เพ่ือประโยชน์ในการค านวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณทีี่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็น

เงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถอืว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าว

เป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณบีิดามารดาใช้อ านาจปกครองร่วมกนั  

               ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกบับุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดยอนุโลม 

  

                 (ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
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               (ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกนิกว่าก าไรและเงินที่กนัไว้

รวมกนั 

               (จ) เงินเพ่ิมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากก าไรที่ได้มาหรือเงินที่กนัไว้รวมกนั 

               (ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากนั หรือรับช่วงกนั หรือเลิกกนั 

ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกนิกว่าเงินทุน 

               (ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือ โอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตัว๋เงิน หรือตรา

สารแสดงสทิธใินหน้ีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้  เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินได้

เกนิกว่าที่ลงทุน 

            (5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เน่ืองจาก 

  

               (ก) การให้เช่าทรัพย์สนิ 

               (ข) การผิดสญัญาเช่าซื้อทรัพย์สนิ 

               (ค) การผิดสญัญาซ้ือขายเงินผ่อนซ่ึงผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สนิที่ซ้ือขายน้ัน โดยไม่ต้องคืนเงินหรือ

ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว  

               ในกรณ ี(ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต ่าไป ไม่ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินได้น้ันตามจ านวนเงินที่ทรัพย์สนิน้ันสมควรให้เช่าได้

ตามปกต ิและให้ถอืว่าจ านวนเงินที่ประเมินน้ีเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณนีี้ จะอุทธรณก์ารประเมินก็

ได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณต์ามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

               ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันท าสญัญาจนถึงวันผิดสญัญาทั้งสิ้น 

เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสญัญาน้ัน 

  

            (6) เงินได้จากวิชาชีพอสิระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี 

ประณตีศิลปกรรม หรือวิชาชีพอสิระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว้ 

            (7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสมัภาระในส่วนส าคัญนอกจากเคร่ืองมอื 

            (8) เงินได้จากการธุรกจิ การพาณชิย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้

ใน (1) ถึง (7) แล้ว 

  

            เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใด

หรือในปีภาษีใดกต็าม ให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของ ปีภาษีเดียวกนักบัเงินได้ที่ออกแทนให้น้ัน 
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           เบ้ียปรบัและเงินเพิม่ 

           มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น กรณทีี่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือว่า ผู้ใดแสดง

รายการตามแบบที่ย่ืนไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ ์ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจออกหมายเรียกผู้ย่ืน

รายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้น น าบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่น

อนัควรแก่เร่ืองมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วันนับแต่วันส่งหมาย ทั้งนี้  การออกหมายเรียก

ดังกล่าว จะต้องกระท าภายในเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้ย่ืนรายการไม่ว่าการย่ืนรายการน้ัน จะได้กระท าภายในเวลาที่

กฎหมายก าหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธบิดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม่ ทั้งน้ี แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง เว้น

แต่กรณปีรากฏหลักฐานหรือมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ย่ืนรายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือเป็นกรณจี าเป็นเพ่ือ

ประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธบิดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกนิกว่าสองปีกไ็ด้ แต่ต้องไม่

เกนิห้าปีนับแต่วันที่ได้ย่ืนรายการ แต่กรณขียายเวลาเพ่ือประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกนิก าหนดเวลา

ตามที่มีสทิธขิอคืนภาษีอากร 

             มาตรา 20 เมื่อได้จัดการตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจที่จะแก้

จ านวนเงินที่ประเมิน หรือที่ย่ืนรายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจ านวนเงินที่ต้อง ช าระอกีไป

ยังผู้ต้องเสยีภาษีอากร ในกรณนีี้ จะอุทธรณก์ารประเมินกไ็ด้ 

            มาตรา 21 ถ้าผู้ต้องเสยีภาษีอากรไม่ปฏบิัติตามหมาย หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 19 

หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร

ตามที่รู้ เหน็ว่าถูกต้อง และแจ้งจ านวนเงินซ่ึงต้องช าระไปยังผู้ต้องเสยีภาษีอากร ในกรณน้ีีห้ามมิให้อุทธรณก์าร

ประเมิน 

            มาตรา 22  ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผู้ต้องเสยีภาษีต้องรับผิดเสยีเบี้ ยปรับหนึ่งเท่า

ของจ านวนเงินภาษีที่ต้องช าระอกี 

            มาตรา 23 ผู้ใดไม่ยื่นรายการ ให้อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณ ีมีอ านาจออกหมายเรียกตัว

ผู้นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกบัสั่งให้ ผู้ที่ไม่ย่ืนรายการ หรือพยานน้ันน าบัญชี หรือพยานหลักฐานอนั

ควรแก่เร่ืองมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วันนับแต่วันส่งหมาย 

          มาตรา 24 เมื่อได้จัดการตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่

กรณ ีมีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจ านวนภาษีอากรที่ต้องช าระไปยังผู้ต้องเสยีภาษีอากร ในกรณน้ีีจะ

อุทธรณก์ารประเมินกไ็ด้ 

           มาตรา 25 ถ้าผู้ได้รับหมายหรือค าสั่งของอ าเภอ หรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณ ีไม่ปฏบิัติตาม

หมายหรือค าสั่งของอ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซักถามโดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้ เหน็ว่าถูกต้อง และแจ้ง

จ านวนภาษีอากรไปยังผู้ต้องเสยีภาษีอากร ในกรณนีี้ ห้ามมิให้อุทธรณก์ารประเมิน 

            มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะนี้  ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้

ต้องเสยีภาษีต้องรับผิดเสยีเบี้ ยปรับอกีสองเท่าของจ านวนเงินภาษีที่ต้องช าระ 

          มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสยีหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้

เกี่ยวกบัภาษีอากรประเมิน ให้เสยีเงินเพ่ิมอกีร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสยี หรือ

น าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

             ในกรณอีธบิดีอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และได้มีการช าระหรือน าส่งภาษีภายใน

ก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลอืร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 
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             การค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เร่ิมนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาการย่ืนรายการหรือน าส่ง

ภาษีจนถึงวันช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพ่ิมที่ค านวณได้มิให้เกนิจ านวนภาษีที่ต้องเสยีหรือน าส่ง ไม่ว่าภาษีที่ต้องเสยี

หรือน าส่งนั้นจะเกดิจากการประเมินหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ ์หรือค าพิพากษาของศาล 
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สรุปสาระส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ 

1. ค านิยาม 

คู่มือการลงทุน หมายความว่า เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่จัดท าข้ึนตามความในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เร่ือง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสญัญารับ

จัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบงัคับใช้ใน

อนาคต 

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หมายความว่า กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมเพ่ือการ

เล้ียงชีพระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. ประเภทของเงินลงทุนท่ีจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

 

เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีต้อง

เป็น “เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ของผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงต่อไปน้ี

ในคู่มือการลงทุนนี้ จะเรียกโดยย่อว่า “เงินได้พึงประเมิน” 

 

3. สิทธิประโยชนท์างภาษีของผูล้งทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 

 

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หากปฏบิัติตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่กรมสรรพากร

ก าหนดอย่างครบถ้วนจะได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดังนี้  

 

(1) เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 

(2) เงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน  ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

4. เงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวม

ค านวณเพือ่เสียภาษีบุคคลธรรมดา  

เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีบุคคลธรรมดา  

ต่อเมื่อผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และ

เงื่อนไขอย่างครบถ้วน ดังนี้  
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(1) ต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และไม่ระงับการซื้ อเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี

ติดต่อกนั  

(2) เงินที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่

ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

(3) ส าหรับหน่วยลงทุนที่ซ้ือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป ต้องถือหน่วยลงทุน 

ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก และ 

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้ลงทุนมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ ์

 

ส่วนหน่วยลงทุนที่ซ้ือก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 นั้น ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

 

เงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับในกรณผู้ีลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือ

ตาย 

 

(4) ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพในระหว่างการลงทุน 

และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เมื่อมีการ 

ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

(5) ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบกิเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ผู้ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนไว้ 

(6) กรณผู้ีลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกนิกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ที่

จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้น

ไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร 

และเงื่อนไขที่อธบิดีกรมสรรพากรก าหนด และต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

 

ทั้งน้ี สทิธใินการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑท์ี่ระบุใน ข้อควรทราบ ตามที่ปรากฎด้านล่างน้ีด้วย 

 

กรณีผูล้งทุนปฏิบติัผิดเง่ือนไข 

 

หากผู้ลงทุนปฏบิัติผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ  ซ่ึงมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

(1) กรณผู้ีลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนและได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว  หากปฏบิัติผิดเงื่อนไข

การลงทุนในปีใด จะต้องด าเนินการช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่ได้มาในช่วงระยะเวลาไม่

เกนิ 5 ปีนับแต่วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีน้ัน ๆ  และหากล่าช้า คือ ไม่ทนั
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ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ปฏบิัติผิดเงื่อนไขการลงทุนน้ัน ผู้ลงทุนต้องช าระเงินเพ่ิม 

ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดเงินภาษีที่ต้อง

ช าระคืน โดยเร่ิมนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาการยื่นรายการหรือน าส่งภาษี จนถึงวันช าระหรือน าส่ง

ภาษี ทั้งน้ีเงินเพ่ิมจะไม่เกนิจ านวนเงินภาษีที่ต้องเสยีหรือน าส่ง 

(2) กรณผู้ีลงทุนไม่ด าเนินการช าระคืนเงินสทิธปิระโยชน์ทางภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีที่ถดัจาก

ปีที่ปฏบิัติผิดเง่ือนไขการลงทุน  และต่อมาภายหลังถูกเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียก ผู้

ลงทุนต้องช าระเงินเพ่ิม และอาจเสยีเบี้ ยปรับ ตามมาตรา 22 หรือ 26 แห่งประมวลรัษฎากร

ด้วยแล้วแต่กรณ ี 

 

ขอ้ควรทราบ 

 

1. การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกนิ 

500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น กรณผู้ีลงทุนจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ  (PVD) 

หรือ กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ(กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียนเอกชน เมื่อรวมกบัเงินที่จ่ายเป็นเบี้ ยประกนัชีวิตแบบบ านาญที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

รวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท 

(ในปีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31  

ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ใน อตัราไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกนิ 700,000 บาท  

ส าหรับในปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนนั้นจะเร่ิมซื้อหรือซื้อเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวกไ็ด้) 

 

2. เงินที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขการ

ลงทุนที่จะได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี แต่ผู้ลงทุนมิได้น าไปใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากผู้

ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนนั้น และมีก าไร  กรมสรรพากรอาจถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยน ามารวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หักราคาทุน 

และแสดงส่วนต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น” (อ้างองิตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เลขที่ 409774  เร่ือง การขายหน่วยลงทุน RMF ตามหลักเกณฑแ์ละไถ่ถอนหน่วยลงทุน RMF 

โดยไม่ได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)   

 

3. กรณทีี่มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  ผู้ลงทุนจะต้องโอนการลงทุน (เงิน

ลงทุนและผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอื่นภายใน 5 วันท าการ นับถัดจาก
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วันที่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่โอนได้รับค าสั่ง ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของผู้

ลงทุนต้องแยกช าระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน RMF ได้เพ่ือไม่ให้ผู้

ลงทุนผิดเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

4. กรณผู้ีลงทุนถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อ

หน่วยลงทุนคร้ังแรก และมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ ์หรือกรณผู้ีลงทุนทุพพลภาพ   ผู้ลงทุน

จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไปหรือจะซื้อหน่วยลงทุนต่อไปกไ็ด้ โดยปฏบิัติตามหลักเกณฑแ์ละ

เงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

 

5. กรณผู้ีลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เมื่อผู้

ลงทุนได้ด าเนินการช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ปฏบิัติ

ผิดเง่ือนไขการลงทุนแล้ว หากผู้ลงทุนยังถือหน่วยลงทุนในกองทุนที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้ลงทุน

ได้ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป โดยได้ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์การนบัระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนให้

นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนก่อนปีที่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เพ่ิมเติมรวมเข้าไปด้วย 

 

6. ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ซ้ือไว้ในระหว่างปีภาษีเดียวกนั

ได้ โดยถือว่าปฏบิัติไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้  

 

(1) การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพในระหว่างปีภาษีเดียวกนั

นั้น ต้องมีล าดับรายการซื้อก่อนรายการขายคืน 

 

(2) ณ สิ้นปีภาษีนั้น (วันที่ 31 ธนัวาคม) เมื่อค านวณหักกลบลบกนัระหว่างรายการซื้อและ

รายการขายหน่วยลงทุนที่เกดิข้ึนภายในปีภาษีเดียวกนัแล้ว ยอดเงินสทุธทิี่จ่ายเป็นค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนต้องมีจ านวนเงินตามอตัราที่ก าหนดไว้ (อ้างองิตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา เลขที่ 409708  เร่ือง การค านวณค่าซื้อหน่วยลงทุน กรณีซื้อและขาย

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระหว่างปี)   

 

อย่างไรกต็าม การซ้ือและขายหน่วยลงทุนส าหรับยอดการลงทุนที่ซ้ือไว้ในระหว่างปีภาษีเดียวกนั  

ผู้ลงทุนจะต้องน าเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพน้ันๆไปรวมกบัเงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีน้ันเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ด้วย  

 

7. การค านวณต้นทุนของเงินลงทุน และผลประโยชน์ เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือโอนย้าย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหนึ่งเพ่ือไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพอื่นให้ใช้วิธกีาร “ต้นทุนถัวเฉล่ีย” (average cost) 
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5. เงินไดห้รือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไดร้บัเนือ่งจากการขายหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่กองทุนไดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งรวมค านวณเพือ่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 

เงินได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยี

ภาษีบุคคลธรรมดา  ต่อเมื่อ ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข ดังนี้  

(1) ต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และไม่ระงับการซื้ อเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี

ติดต่อกนั  

(2) เงินที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่

ได้รับในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

(3) ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันซื้อหน่วย

ลงทุนคร้ังแรก โดยการนับระยะเวลาการถือหน่วยให้นับเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อ

หน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเกณฑ ์ เงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับในกรณผู้ีลงทุนไถ่ถอนหน่วย

ลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 

(4) ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ ยงชีพในระหว่างการลงทุน 

และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เมื่อมีการไถ่

ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

(5) ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบกิเงินจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ผู้ลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุนไว้ 

(6) กรณผู้ีลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเกนิกว่าหน่ึงกองทุนเงินได้ที่

จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้น

ไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร 

และเงื่อนไขที่อธบิดีกรมสรรพากรก าหนด  

(7) กรณทีี่มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  ผู้ลงทุนจะต้องโอนการลงทุน 

(เงินลงทุนและผลประโยชน์) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอื่นภายใน 5 วันท าการ 

นับถัดจากวันที่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่โอนได้รับค าสั่ง 

 

กรณีผูล้งทุนปฏิบติัผิดเง่ือนไข   

หากผู้ลงทุนปฏบิัติผิดเง่ือนไขข้างต้น จะต้องน าเงินได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย

ลงทุนที่ได้รับ ไปรวมค านวณเสยีภาษีเงินได้ 
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ขอ้ควรทราบ 

(1) การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรือผลประโยชน์ที่ค านวณมาจาก

เงินได้พึงประเมิน ที่ซ้ือหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่าน้ัน คือ ซ้ือไม่เกนิร้อยละ 15 ของ

เงินได้ และไม่เกนิ 500,000 บาท เมื่อรวมกบัเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ในแต่ละปีภาษี 

(2) กรณปีีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนได้เร่ิมซื้อหน่วยลงทุนหรือซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมระหว่าง 1 

ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรือผลประโยชน์ที่ค านวณ

มาจากเงินได้พึงประเมินที่ซ้ือหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่าน้ัน คือ ซ้ือไม่เกนิร้อยละ 15 

ของเงินได้ และไม่เกนิ 700,000 บาท เมื่อรวมกบัเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ในปีภาษี 2551 

(3) กรณผู้ีลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของเงินที่จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพที่ได้ซ้ือไว้เกนิกว่าอตัราก าหนด ไม่ว่าผู้ลงทุนจะถอืหน่วยลงทุนนั้นเป็นระยะเวลา

เท่าใดกต็าม หรือขายคืนเมื่อผู้ลงทุนอายุเท่าใดกต็าม ผู้ลงทุนต้องน าเงิน หรือผลประโยชน์ที่ได้

จากการขายคืนหน่วยลงทุนน้ันไปรวมกบัเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีน้ันเพ่ือเสยีภาษีเงิน

ได้ 

6. ค าเตือน 

 

“การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกบัผลตอบแทน ผลการด าเนินงานในอดีตของ

กองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสนิใจลงทุนควรศึกษาหนังสอื 

ช้ีชวนอย่างรอบคอบ” 

 

“สทิธภิาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพพึงได้รับจะสิ้นสดุลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไม่ปฏบิัติตามเง่ือนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ

ภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามก าหนด ผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินเพ่ิมและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้  สทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจจะเกดิข้ึนเมื่อไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะ

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรก าหนด ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการ

เลี้ ยงชีพ และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพให้เข้าใจโดยขอค าปรึกษา

แนะน าจากศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากบัที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง 

(ถ้ามี) ก่อนตัดสนิใจลงทุน” 



 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างประกอบ
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ตวัอย่างประกอบ 

 ตัวอย่างประกอบการพิจารณาว่าผู้ลงทุน (ผู้มีเงินได้) ปฏบิัติตามเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ถูกต้องหรือไม่  และเข้าข่ายต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ 

หรือไม่ 

 ข้อสมมติฐาน ที่ใช้แสดงตัวอย่างข้างท้ายน้ี คือ เงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่

ได้รับในแต่ละปี สมมติว่าค านวณได้เท่ากบั 5,000 บาท 

1. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกบัการระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ (RMF) 

เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกนั 

ตัวอย่างที่ 1  ผู้ลงทุนระงับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี 

ติดต่อกนั 

 กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

ปีที่ลงทุน เงนิลงทุนใน RMF  

1 5,000.00  

2 5,000.00  

3 5,000.00  

4 5,000.00  

5 5,000.00  

6 -  (ระงับการลงทุน) 

7 -  (ผดิเงื่อนไขการลงทุน) 

8 -  (ยื่นแบบแสดงรายการช าระคนืภาษี ภายในเดอืนมนีาคม) 

 

 จากตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนปฏบิัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ในปีที่ 7 ระงับการซื้อหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกนิกว่า 1 

ปี ติดต่อกนั ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏทินิที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 2-6) 

ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 
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ตัวอย่างที่ 2 ผู้ลงทุนระงับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เป็นเวลาเกนิกว่า 1  ปี

ติดต่อกนั 

  กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน 
เงนิลงทุน รวมเงนิลงทุน

ทั้งสิ้น 
 

RMF1 RMF2 RMF3 

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

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

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

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

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

6 - - - - (ระงับการลงทุน) 

7 - - - - (ผดิเงื่อนไขการลงทนุ) 

8 - - - - (ยื่นแบบแสดงรายการช าระคนืภาษี ภายในเดอืนมนีาคม) 

 

จากตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนปฏบิัติผิดเง่ือนไขการลงทุน ในปีที่ 7 ระงับการซื้อหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกนิ

กว่า 1 ปี ติดต่อกนั ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏทินิที่ผ่าน

มา (คือ ปีที่ 2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 

ตัวอย่างที่ 3 กรณซีื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) หลายกองทุน  ผู้ลงทุนระงับการซื้อ

หน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี ติดต่อกนัเพียงบางกองทุน  โดยยอดรวมการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ที่เหลือในปีน้ัน เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนข้ันต ่า 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีน้ัน 

ปีที่ลงทุน 
เงนิลงทุน รวมเงนิลงทุน

ทั้งสิ้น RMF1 RMF2 RMF3 

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

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

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

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

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

6 - 3,000 2,000 5,000 

7 - 2,000 3,000 5,000 

 จากตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนปฏบิัติไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน เน่ืองจากยอดรวมการลงทุนใน RMF ทุกกองทุน

ของผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรือไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี 
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2. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกบัจ านวนเงินขั้นต า่ และการช าระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษี 

ตัวอย่างที่ 4 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่

ได้รับในแต่ละปี 

  กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

ปีที่ลงทุน เงนิลงทุนใน RMF 

1 5,000.00 

2 5,000.00 

3 5,000.00 

4 5,000.00 

5 5,000.00 

6 4,000.00* 

7 5,000.00 

 

 จากตัวอย่างน้ี ในปีที่ 6 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน 4,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3 

% ของเงินได้พึงประเมิน ผู้ลงทุนไม่สามารถน าไปใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนได้ใช้สทิธริะงับการลงทุน

ไปแล้ว 1 ปี หากปรากฏว่าในปีที่ 7 ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนตามเงื่อนไขให้ถอืว่าผู้ลงทุนปฏบิัติไม่ผิด

เงื่อนไขการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 5 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี 
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   กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน   

ปีที่ลงทุน เงนิลงทุนใน RMF  

1 5,000.00  

2 5,000.00  

3 5,000.00  

4 5,000.00  

5 5,000.00  

6 4,000*  (ระงับการลงทุน) 

7 0 หรือ ต ่ากว่า 5,000  (ผดิเงื่อนไขการลงทุน) 

8 -  (ยื่นแบบแสดงรายการช าระคนืภาษี ภายในเดอืนมนีาคม) 

 

 จากตัวอย่างน้ี ในปีที่ 6 ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน 4,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% 

ของเงินได้พึงประเมิน ผู้ลงทุนไม่สามารถน าไปใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่งได้ใช้สทิธริะงับการ

ลงทุนไปแล้ว 1 ปี ดังน้ัน หากปีที่ 7 ไม่มีการซื้อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรือลงทุนต ่ากว่าเงื่อนไขการลงทุนอกี จะ

ถือว่าปฏบิัติผิดเงื่อนไขการลงทุน เน่ืองจากมีการระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปีติดต่อกนั 

 ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏทินิที่ผ่านมา (คือปีที่ 2-6) ภายใน

เดือนมีนาคมของปีที่ 8 

ตัวอย่างที่ 6 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่

ได้รับในแต่ละปี 

  กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน 
เงนิลงทุน รวมเงนิลงทุน

ทั้งสิ้น RMF1 RMF2 RMF3 

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

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

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

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

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

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

7 1,000 2,000 2,000 5,000 
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 จากตัวอย่างน้ี ในปีที่ 6 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน รวมกนัเป็นเงิน 4,000 บาท ซึ่ง

น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถน าไปใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีได้ จึง

เสมือนหนึ่งได้ใช้สทิธริะงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี แต่หากปรากฏว่า ในปีที่ 7 ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนต่อเนื่อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไข ให้ถือว่าผู้ลงทุนปฏบิัติไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน (พิจารณาเช่นเดียวกนักบั ตัวอย่างที่ 4) 

ตัวอย่างที่ 7 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่

ได้รับในแต่ละปี 

  กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน 
เงนิลงทุน รวมเงนิลงทุน

ทั้งสิ้น 
 

RMF1 RMF2 RMF3 

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

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

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

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

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

6 1,000 1,000 2,000 4,000* (ระงับการลงทุน) 

7 - - - - (ผดิเงื่อนไขการลงทนุ) 

8 - - - - (ยื่นแบบแสดงรายการช าระคนืภาษี ภายในเดอืนมนีาคม) 

 

 จากตัวอย่างน้ี  ในปีที่ 6 ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนหลายกองทุน รวมกนัเป็นเงิน 4,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า 

5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถน าไปใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่งได้

ใช้สทิธริะงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี ดังน้ัน หากปีที่ 7 ไม่มีการซื้อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรือ ลงทุนต ่ากว่าเงื่อนไข

การลงทุนอกี จะถือว่าปฏบิัติผดิเงื่อนไขการลงทุน 

 ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีในทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏทินิที่ผ่านมา (คือปีที่ 

2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 (พิจารณาเช่นเดียวกนักบัตัวอย่างที่ 5) 
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3. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกบัการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ (RMF) ก่อน

ก าหนด 

ตัวอย่างที่ 8 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนอายุต ่ากว่า 55 ปี บริบูรณแ์ละผู้ลงทุน

ได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี 

 กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน  

อายุผู้ลงทุน ปีที่ลงทุน เงนิลงทุนใน RMF  

30 1 5,000.00  

31 2 5,000.00  

32 3 5,000.00  

33 4 5,000.00  

34 5 - ขายคนืหน่วยลงทุนบางสว่นหรือทั้งหมด (ผดิเงื่อนไข) 

 

 จากตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนเร่ิมซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรกเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 34 ปี 

ถือว่าปฏบิัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ังแรก และมี

อายุต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์  

 ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏทินิที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 1-4) 

ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 6 

 ทั้งนี้  ผู้ลงทุนยังต้องน าเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบั

เงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีน้ันเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ด้วย 
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ตัวอย่างที่ 9 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนมีอายุต ่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ โดยผู้

ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็นเวลามากกว่า หรือเท่ากบั 5 ปี 

 กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน  

อายุผู้ลงทุน ปีที่ลงทุน เงนิลงทุนใน RMF  

30 1 5,000.00  

31 2 5,000.00  

32 3 5,000.00  

33 4 5,000.00  

34 5 5,000.00  

35 6 5,000.00  

36 7 - ขายคนืหน่วยลงทุนบางสว่นหรือทั้งหมด (ผดิเงื่อนไข) 

 

 จากตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนเร่ิมลงทุนเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 36 ปี ถือว่าปฏบิัติผิด

เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนมีอายุต ่ากว่า 55 ปี บริบูรณ ์ 

 ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏทินิที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 2-6) 

ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผู้ลงทุนน าเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบัเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีน้ันเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ด้วย 

ตัวอย่างที่ 10 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนมีอายุมากกว่าหรือเท่ากบั 55 ปี 

บริบูรณ ์แต่ผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี 

 กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน 

อายุผู้ลงทุน ปีที่ลงทุน เงนิลงทุนใน RMF  

52 1 5,000.00  

53 2 5,000.00  

54 3 5,000.00  

55 4 5,000.00  

56 5 - ขายคนืหน่วยลงทุนบางสว่นหรือทั้งหมด (ผดิเงื่อนไข) 
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 จากตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนเร่ิมลงทุนเมื่ออายุ 52 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 56 ปี ถือว่าปฏบิัติผิด

เงื่อนไขการลงทุน เน่ืองจากผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนคร้ัง

แรก แม้ว่าผู้ลงทุนจะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณแ์ล้วกต็าม ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ

ในช่วง 5 ปีปฏทินิที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 1-4) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 6  

 ทั้งนี้  ผู้ลงทุนยังต้องน าเงินผลประโยชน์  (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบั

เงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ด้วย 

ตัวอย่างที่ 11 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนอายุต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ ์และผู้

ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นเวลามากกว่า หรือเท่ากบั 5 ปี  

  กรณซีื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน 

ปีที่ลงทุน 
เงนิลงทุน 

รวม RMF2 + RMF3 
RMF1 RMF2 RMF3 

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

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

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

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

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

6 1,000 1,000 2,000 4,000 3,000 

7 ขายคนืหน่วยลงทุนใน RMF1 บางส่วน หรือทั้งหมด *(ผดิเงื่อนไข) 

 

 จากตัวอย่างน้ี ในปีที่ 7 ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกองทุน RMF 1  

เมื่อผู้ลงทุนอายุต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ ์ถือว่าปฏบิัติผิดเงื่อนไขการลงทุน  ผู้ลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ 

ทางภาษีของเงินลงทุนในกองทุน (RMF1 RMF2 และ RMF3) ที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทนิที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 

2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผู้ลงทุนน าเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) 

ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกบัเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีน้ันเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ด้วย 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


