คูม่ อื การลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ

จัดทาโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ข้อตกลงในการใช้คมู่ อื การลงทุน
ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางภาษีเท่านั้น คู่มือ การลงทุนฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็น
การให้คาแนะนาหรือปรึกษาทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
สถานะทางภาษีอากรของผู้ ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อวินิจฉัย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่อ้างอิงอยู่ในคู่มือฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการจัดพิมพ์ได้ ผู้
ลงทุ น จึ ง ควรศึ ก ษาและตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง โดยขอค าปรึ ก ษาแนะน าจากศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรง(ถ้ามี)ก่อนการลงทุน โดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้ นจากการที่ผู้ลงทุนกระทาการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดๆ โดยอาศัย
ข้อมูลที่ปรากฎในคู่มือฉบับนี้

บทนา
คู่ มื อ การลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น ตามนั ย ข้ อ 43 แห่ ง ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุน
รวมและการเข้าทาสัญ ญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตาม
ประกาศอื่นที่ จ ะบัง คับใช้ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้ กับผู้ ลงทุนที่
ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เกี่ยวกับสิท ธิประโยชน์ท างภาษีที่ผู้
ลงทุ นจะได้รั บ เมื่อ ผู้ ล งทุ น ปฎิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการลงทุ น ที่ ก รมสรรพากรก าหนดไว้ การช าระคื น สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับการชาระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชาระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
หากผู้ลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกาหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้
ตัดสินใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็น
การลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี ผู้ลงทุนต้องมีเป้าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพ้นจากการทางาน หรือไม่สามารถทางานได้อีก
จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือ การลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กันไปพร้อม
กับการศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละ
กองทุน แล้วจึงตัดสินใจตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

สารบัญ
หน้า
กฎหมาย กฎ ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน
คืนให้กองทุน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258)
ประมวลรัษฎากร
ประเภทเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 19 ถึง มาตรา 27
สรุปสาระสาคัญทีผ
่ ลู้ งทุนควรทราบ
คานิยาม
ประเภทของเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไม่ต้องรวมคานวณภาษีบคุ คลธรรมดา
เงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รบั เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุน
คาเตือน
ตัวอย่างประกอบ

1
3
5
8
9
10
14
15
18
20
22
27
28
24
25
28
28
28
28
32
33
43

กฎหมาย กฎ ประกาศที่เกีย่ วข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุน

กฎหมาย กฎ ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุน
กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญั ติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (32) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(32) เงิ น ได้ จ ากการขายหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืน
ให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้ เพิ่ มความต่ อ ไปนี้ เป็น (55) และ (56) ของข้ อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่
227 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(55) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเงิน
ได้พึงประเมินประเภทค่าแห่งลิขสิทธิ์ที่มิได้รับโอนมาโดยทางมรดก เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 300,000 บาท สาหรับปีภาษีนั้น
กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุน
สารองเลี้ยงชีพหรือได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุนใน กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสาม
ให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม
วรรคหนึ่งมาแล้วด้วย
1

(56) เงิน หรือ ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ผู้ ถือ หน่วยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อการเลี้ ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ
หรือตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด”
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
พิเชษฐ พันธุว์ ชิ าติกลุ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ให้ ก ระท าได้ โดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกินสาม
แสนบาทสาหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ในกรณี ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารอง
เลี้ยงชีพหรือกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต้องไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีเงินได้นั้นหมดสิทธิได้รับยกเว้นตาม
วรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(65) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณี ที่ผู้มีเงินได้ถือ
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หน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด”
ข้อ 3 ความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีสาหรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2496 อั น เป็ น กฎหมายที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และ
มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญั ติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน หนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่เกินสี่แสนเก้า
หมื่นบาท สาหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (43) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(43) เงิ น ได้ เท่า ที่ส มาชิ ก กองทุน บ าเหน็ จ บ านาญข้ าราชการจ่ ายเป็ น เงิ น สะสมเข้ ากองทุ น
บาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสนบาท
สาหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(54) เงินได้เท่าที่ผู้อานวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน
จ่ายเป็ น เงิ น สะสมเข้ ากองทุน สงเคราะห์ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรงเรีย นเอกชน เฉพาะส่ ว นที่ไม่ เกิ น ห้ าแสนบาท
สาหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป”
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ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (55) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(55) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่ าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ ไม่เกินห้าแสน
บาท สาหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วั นซื้อหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกาหนด
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่าย
เข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีเงินได้นั้นหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 240 (พ.ศ. 2545)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(61) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สาหรับการประกันชีวิตของผู้มี เงิน
ได้ตามจานวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมี
กาหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิต
ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สาหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดี กาหนด”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (66) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2550 ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาท สาหรับปีภาษีนั้น และ
เงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะ
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บุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ทั้งนี้ สาหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน วรรคสอง ให้ผู้มี
เงินได้นั้นหมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรค
หนึ่งมาแล้วด้วย”
ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ( 78 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะ ที่เป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท สาหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้
สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
----------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 4 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่ ง ประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญั ติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญั ติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของ ( 55 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปีภ าษี 2551 หากผู้มีเงิน ได้ มีการซื้อ หน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน และในกรณีที่ผู้มีเงินได้ดังกล่ าวได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย เมื่อรวม
เงิน ได้ กับ เงิน สะสมแล้ วต้ อ งไม่ เกิ น เจ็ ด แสนบาท ทั้งนี้ เงิ นได้ ที่ได้ รับ ยกเว้น ดั งกล่ าว ให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บังคับด้วย”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เงินได้ตามวรรคหนึ่งเท่ากับส่วนที่ไม่เกิน
เจ็ด แสนบาท แต่ ไม่ เกิน ร้อ ยละสิ บห้าของเงิน ได้ พึงประเมิน ทั้ง นี้ เงิน ได้ ที่ได้รับ ยกเว้นและการถือ หน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และให้นาความในวรรคสามมาใช้บังคับ
ด้วย”

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สุชาติ ธาดาดารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 279 (พ.ศ. 2554)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
----------------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 4 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่ ง ประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญั ติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บท บั ญ ญั ติ แห่ งก ฎหม าย รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก ารก ระท รวงก ารค ลั ง อ อ ก ก ฎก ระท รวงไว้ ดั ง ต่ อ ไป นี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่
126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
“หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เป็นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญที่
จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ให้เงินได้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้เพิ่มขึ้นอีก ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่
ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สาหรับกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสารอง
เลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ตาม (35) หรือ เงิ น สะสมเข้ า กองทุน บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตาม (43) หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตาม (54) แล้วแต่กรณีหรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม (55) แล้ว ต้องไม่เกินห้าแสนบาท ในปีภาษี
เดียวกัน
การได้รับยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)
เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ

---------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น ภาษี เงินได้ สาหรับ เงินได้เท่าที่ได้ จ่ายเป็นค่าซื้อ หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2544
ข้อ 2 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่
น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี

(2) ผู้มีเงิน ได้จะต้ องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อ ยกว่า 5 ปี
นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อ ผู้มีเงินได้นั้นมีอ ายุไม่ต่ ากว่า 55 ปี
บริบูรณ์ ทั้งนี้ สาหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณี ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใน
ระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อมีการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนเท่านั้น
(4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้
ซื้อหน่วยลงทุนไว้
ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 2
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
ข้อ 4 กรณี ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 หรือข้อ 3 ในปีใด เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
ตามข้อ 9 แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 และข้อ 3 นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้อ 5 กรณี ผู้ มีเงิน ได้ ได้ ถือ หน่ วยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ย งชีพ ไว้ ไม่ น้ อยกว่ า 5 ปี
นับตั้งแต่วันซื้อ หน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วย
ลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใดปีหนึ่งและจะซื้อหน่วยลงทุ นเป็นจานวน
เท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2(1) และข้อ 3 วรรคสอง
ข้อ 6 กรณี ผู้ มีเงิน ได้ ได้ โอนการลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อ การเลี้ ย งชี พหนึ่ ง
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใด
กองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวมผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
ภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพที่ได้รับคาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
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ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4
และข้ อ 5 ให้ ย กเว้ น เท่ าที่ได้ จ่ายเป็ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 500,000 บาท
สาหรับปีภาษีนั้น
กรณี ผู้ มี เงิ น ได้ จ่ายเงิ น สะสมเข้ ากองทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงิน
สะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน
500,000 บาท
ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้ อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุน
นั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย
ให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 700,000 บาท
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เป็นต้นไป)
ข้อ 8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อ 9 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามข้อ 7 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผู้มีเงินได้หมด
สิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปีภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออก
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้
เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ในการเสี ย ภาษี เงิ น ได้ ต ามวรรคหนึ่ ง รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการคลั ง อาศั ย อ านาจตาม
มาตรา 3 อัฎฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสาหรับปีภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจาก
เงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
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ข้อ 10 การได้รับยกเว้ นภาษี เงิน ได้ต ามประกาศนี้ ให้ ผู้ มีเงิน ได้น าเงิ นได้ ที่ได้ รับ ยกเว้น ภาษี ไป
คานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา
46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร

13

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173 )
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพและการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
-----------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้มีการซื้อ หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งระหว่างวั นที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมีจานวนไม่เกิน 7000000 บาท สาหรับปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุน
นั้นจะเริ่มซื้อหรือซื้อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมตามวรรคสองด้วย
ให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมแล้วต้องไม่เกิน 7000000 บาท”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร เพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ แบบบานาญ
ของผูม้ เี งินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 279
(พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษ ฎากร อธิบ ดี ก รมสรรพากรก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกัน
ชีวิตแบบบานาญของผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ ที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้ อ ง ร ว ม ค าน ว ณ เพื่ อ เสี ย ภ าษี เงิ น ได้ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ต้ อ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ดั ง ต่ อ ไป นี้
(1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบานาญที่มีกาหนดเวลาตั้งแต่
สิบปีขึ้นไป
(2) เป็นการประกั นชีวิต ที่ได้ เอาประกั นไว้กับ ผู้รับ ประกัน ภัยที่ประกอบกิ จการประกั นชีวิต ใน
ราชอาณาจักร
(3) มี การกาหนดการจ่ ายผลประโยชน์เงิน บานาญเป็น รายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจานวน
ผลประโยชน์เงินบานาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้
โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจานวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
(4) มีการกาหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปี
ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงิน
บานาญ
ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิต
แบบบานาญของผู้มีเงินได้ กรณีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญเพียงอย่าง
เดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้
ที่จ่ายไปเป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย ส าหรับ การประกั น ชีวิ ต แบบบ านาญ หรือ การประกั น ชีวิ ต แบบบ านาญและแบบอื่ น
แล้วแต่กรณี ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 900000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบ
บานาญของผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2000000 บาท ทั้งนี้ สาหรับ
เบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
กรณี ที่ผู้ มี เงิ น ได้ ได้ จ่ายเงิ น สะสมเข้ากองทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ าด้ วยกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี
หรื อ จ่ า ยเงิ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาด
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หลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 5000000
บาท ในปีภาษีเดียวกัน
(2) กรณี สามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สาหรับการประกัน
ชีวิตแบบบานาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ
ของสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2000000
บาท
กรณี สามีหรือ ภริยาซึ่ง เป็ นฝ่ ายผู้มีเงิน ได้ ได้จ่ายเงิ นสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน แล้ ว แต่ ก รณี หรือ จ่ ายเงิ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อ รวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่เกิน 5000000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ
เพียงอย่างเดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี และ
ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ มีสิทธิหักลดหย่อนสาหรับเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบานาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มี
เงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็น
ผู้ มี เงิ น ได้ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ใน อั ต ร าร้ อ ย ล ะ 1 5 ข อ ง เงิ น ได้ พึ ง ป ร ะเมิ น แ ต่ ไม่ เกิ น 2 0 0 00 0 0 บ าท
กรณี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน บาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี
หรื อ จ่ า ยเงิ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 5000000
บาท ในปีภาษีเดียวกัน
(ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี และภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2000000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ เงิน ที่ได้ จ่ายดั งกล่าว เมื่ อรวมคานวณกั บ เงิน ได้ที่ได้รับยกเว้น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งไม่เกิ น
5000000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
(ค) ถ้าความเป็ น สามีภ ริย าได้ มีอ ยู่ ต ลอดปีภ าษีที่ได้ รับ ยกเว้น ภาษี และภริย าใช้ สิ ทธิแยกยื่ น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น
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ภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญ เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2000000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้ว ยกองทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ หรือ จ่ ายเงิ น สะสมเข้ากองทุน บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้ ว ย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ เงิน ที่ได้ จ่ายดั งกล่าว เมื่ อรวมคานวณกั บ เงิน ได้ที่ได้รับยกเว้น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งไม่เกิ น
5000000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคน
หลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยซึ่งได้รับ
รองว่า เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 4 กรณี ผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของข้อ 1 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปี
ภาษีที่ได้นาเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 5 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหัก
จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร

17

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259 )
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของ (1) ของข้ อ 2 ของประกาศอธิบ ดี ก รมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อ การเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 50000
บาท”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยง
ชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่า
50000 บาทต่อปี”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได้(ฉบับที่ 171) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อ การเลี้ยง
ชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

18

“ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3
ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ง ต้องเสียภาษีเงินได้ใน
ปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 5000000 บาท สาหรับปีภาษีนั้น”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
เรือ่ ง

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข สาหรับกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพ ได้รบั เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ เพราะเหตุสงู อายุ
ทุพพลภาพ หรือตาย
---------------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (56) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข สาหรับ กรณี ผู้ถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงิน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถื อ หน่ วยลงทุนในกองทุน รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าวเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ
หรือตาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีเหตุสูงอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้นับเฉพาะ
ปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(2) กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็น
ว่า ผู้ถือหน่ วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อ ให้ เกิด เงินได้ที่จะน ามาซื้อ หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้อีกต่อไป
(3) กรณี ต าย ต้ อ งเป็น กรณี ที่ผู้ ถือ หน่ วยลงทุน ถึง แก่ค วามตายในระหว่ างการ ถื อ หน่ว ย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุ พพลภาพ หรือ
ตาย แล้วแต่กรณีมาแสดงด้วย
ข้อ 2 เงิ นหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับ ยกเว้นตามข้อ 1 จะต้อ งคานวณจากเงินได้พึ ง
ประเมินที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ
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2(55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน์ ควัฒน์กลุ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)
เรื่อง

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ
----------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อ 2(65) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และ
ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 50000 บาทต่อปี
(2) ผู้ มี เงิ น ได้ จ ะต้ อ งถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ไว้ ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี
นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้นับเฉพาะ
ปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับใน
กรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
(3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่าง
การลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเท่านั้น
(4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อ
หน่วยลงทุนไว้
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ข้อ 2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 1
ข้อ 3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ในปีใด เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
สาหรับปีภาษีที่ได้นาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นับตั้งแต่ปีที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้อ 4 กรณี ผู้มี เงิน ได้ได้โอนการลงทุนในหน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ หนึ่ ง
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือ
หลายกองทุนรวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่ได้รับคาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการ โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุนตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ยกเว้นสาหรับเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวที่คานวณมาจากเงินได้พึง
ประเมินที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และจะต้องมีจานวนไม่เกิน 5000000
บาท ในแต่ละปีภาษี
กรณีการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งที่ได้ซื้อมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้เริ่มซื้อหน่วย
ลงทุนหรือ ซื้ อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในปีภาษี 2551 ที่
คานวณมาจากเงิน ได้ พึ งประเมิ นที่ซื้อ หน่ วยลงทุน ดั งกล่าวได้ ในอั ต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 15 ของเงิน ได้แต่ ไม่เกิ น
7000000 บาท ในปีภาษี 2551
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บังคับ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
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ข้อ 6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุ นรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพที่แสดงจานวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อ 7 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธินาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไป
คานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อ ได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา
46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551
วินยั วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร
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เบีย้ ปรับและเงินเพิม่
มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญ ญั ติไว้เป็นอย่างอื่น กรณี ที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อ ว่า ผู้ใดแสดง
รายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจออกหมายเรียกผู้
ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้น นาบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย ทั้งนี้ การ
ออกหมายเรียกดังกล่าว จะต้องกระทาภายในเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการนั้น จะได้
กระทาภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่
วันใดจะเป็นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
อากร หรือเป็นกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืน ภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียก
ดังกล่าวเกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืน
ภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกาหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อได้จัดการตามมาตรา 19 และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจที่จะแก้
จานวนเงินที่ประเมิน หรือที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจานวนเงินที่ต้อง ชาระอีก
ไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
มาตรา 21 ถ้าผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามหมาย หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา
19 หรือไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินเงินภาษี
อากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจานวนเงินซึ่งต้องชาระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ ห้ามมิให้อุทธรณ์
การประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่ง
เท่าของจานวนเงินภาษีที่ต้องชาระอีก
มาตรา 23 ผู้ ใดไม่ ยื่ น รายการ ให้ อ าเภอหรื อ เจ้ า พนั ก งานประเมิ น แล้ ว แต่ ก รณี มี อ านาจออก
หมายเรียกตัวผู้นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ ผู้ที่ไม่ยื่นรายการ หรือพยานนั้นนาบัญชี หรือ
พยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย
มาตรา 24 เมื่อได้จัดการตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อาเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่
กรณี มีอานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจานวนภาษีอากรที่ต้องชาระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะ
อุทธรณ์การประเมินก็ได้
มาตรา 25 ถ้าผู้ได้รับหมายหรือคาสั่งของอาเภอ หรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบัติตาม
หมายหรือคาสั่งของอาเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 หรือไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร อาเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน มีอานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้ง
จานวนภาษีอากรไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน
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มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมิน ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25
ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจานวนเงินภาษีที่ต้องชาระ
มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนาส่งภาษีภายในกาหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะ
นี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย
หรือนาส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายกาหนดเวลาชาระหรือนาส่งภาษี และได้มีการชาระหรือนาส่งภาษีภายใน
กาหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
การคานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรือ
นาส่งภาษีจนถึงวันชาระหรือนาส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คานวณได้มิให้เกินจานวนภาษีที่ต้องเสียหรือนาส่ง ไม่ว่าภาษี
ที่ต้ อ งเสี ย หรือ น าส่ ง นั้ น จะเกิ ด จากการประเมิ น หรือ ค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งานหรือ ค าวิ นิ จฉั ย อุ ทธรณ์ หรือ ค า
พิพากษาของศาล
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สรุปสาระสาคัญทีผ
่ ลู้ งทุนควรทราบ

สรุปสาระสาคัญทีผ
่ ลู้ งทุนควรทราบ
1. คานิยาม
คู่มือการลงทุน หมายความว่า เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่จัดทาขึ้นตามความในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้ าทาสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช้ใน
อนาคต
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หมายความว่า กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมเพื่อ
การเลี้ยงชีพระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. ประเภทของเงินลงทุนทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ต้องเป็น “เงินได้พึงประเมิน ” ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ของผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่ง
ต่อไปนี้ในคู่มือการลงทุนนี้จะเรียกโดยย่อว่า “เงินได้พึงประเมิน”
3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้ งทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
กาหนดอย่างครบถ้วนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
(1) เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อ หน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่ อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา
(2) เงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. เงินได้ทจี่ า่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพือ่
เสียภาษีบคุ คลธรรมดา
เงิ น ได้ ที่ จ่ายเป็ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุน จะได้ รับ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งรวมค านวณเพื่ อ เสี ย ภาษี บุ ค คลธรรมดา
ต่อเมื่อผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขอย่างครบถ้วน ดังนี้
(1) ต้ อ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ น้ อ ยกว่ าปี ล ะ 1 ครั้ ง และไม่ ระงั บ การซื้ อ เป็ น เวลาเกิ น กว่า 1 ปี

ติดต่อกัน
(2) เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่
ได้รับในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 50000 บาทต่อปี
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(3) สาหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป ต้องถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้ลงทุนมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์
ส่วนหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2551 นั้น ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
เงื่อนไขในข้อนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือ
ตาย
(4) ต้อ งไม่ได้รับ เงินปั นผลหรือเงินอื่ นใดจากกองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ ยงชีพ ในระหว่ างการ

ลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมี
การไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(5) ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน
ไว้
(6) กรณีผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน เงินได้ที่
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด และต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 50000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุใน ข้อควรทราบ ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ด้วย
กรณีผลู้ งทุนปฏิบตั ผ
ิ ดิ เงือ่ นไข
หากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) กรณีผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนและได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว หากปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การลงทุนในปีใด จะต้องดาเนินการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้มาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน
5 ปีนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ของปีนั้น ๆ และหากล่ าช้า คือ ไม่ทันภายใน
เดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น ผู้ลงทุนต้องชาระเงินเพิ่ม ตาม
มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดเงินภาษีที่ต้องชาระคืน
โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการหรือนาส่งภาษี จนถึงวันชาระหรือนาส่งภาษี
ทั้งนี้เงินเพิ่มจะไม่เกินจานวนเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนาส่ง
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(2) กรณีผู้ลงทุนไม่ดาเนินการชาระคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีที่ถัดจาก
ปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน และต่อมาภายหลังถูกเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียก ผู้
ลงทุนต้องชาระเงินเพิ่ม และอาจเสียเบี้ยปรับ ตามมาตรา 22 หรือ 26 แห่งประมวลรัษฎากร
ด้วยแล้วแต่กรณี
ข้อควรทราบ
1. การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน
5000000 บาท สาหรับปีภาษีนั้น กรณีผู้ลงทุนจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PVD)
หรือ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ(กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
รวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ต้องไม่เกิน 5000000 บาท
(ในปีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่ อการเลี้ ยงชีพ ใน อัต ราไม่เกินร้อ ยละ 15 ของเงิ นได้ และต้ อ งไม่ เกิน 700,000 บาท
สาหรับในปีภาษี 2551 โดยการซื้อหน่วยลงทุนนั้นจะเริ่มซื้อหรือ ซื้อเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวก็ได้)
2. เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ลงทุน ที่จะได้ รับสิ ทธิป ระโยชน์ ทางภาษี แต่ ผู้ลงทุนมิ ได้ นาไปใช้สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี หากผู้
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนนั้น และมีกาไร กรมสรรพากรอาจถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หักราคาทุน และ
แสดงส่วนต่างในช่อง “ไม่ยกเว้น” (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่
409774 เรื่อง การขายหน่วยลงทุน RMF ตามหลักเกณฑ์และไถ่ถอนหน่วยลงทุน RMF โดย
ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
3. กรณีที่มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจะต้องโอนการลงทุน
(เงินลงทุนและผลประโยชน์)ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทาการ นับถัด
จากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสั่ง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระ
ของผู้ลงทุนต้องแยกชาระต่างหากโดยไม่สามารถหักจากเงินลงทุนในกองทุน RMF ได้เพื่อ
ไม่ให้ผลู้ งทุนผิดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี
4. กรณีผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อ
หน่ วยลงทุนครั้ง แรก และมีอ ายุ ไม่ ต่ ากว่า 55 ปีบ ริ บู รณ์ หรือ กรณี ผู้ ลงทุน ทุพพลภาพ ผู้
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ลงทุนจะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไปหรือจะซื้อหน่วยลงทุนต่อไปก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี
5. กรณีผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เมื่อผู้
ลงทุนได้ดาเนินการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขการลงทุนแล้ ว หากผู้ลงทุนยังถือหน่วยลงทุนในกองทุนที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้
ลงทุน ได้ ซื้อ หน่วยลงทุนต่อ ไป โดยได้ป ฏิบัติ ต ามหลักเกณฑ์ การนับระยะเวลาการถือ หน่ว ย
ลงทุนให้ นั บระยะเวลาที่ได้ ถือ หน่ วยลงทุน ก่ อ นปีที่ได้ ยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าไปด้วย
6. ผู้ล งทุนอาจขายคื นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ที่ซื้อ ไว้ ในระหว่ างปี ภ าษี
เดียวกันได้ โดยถือว่าปฏิบัติไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้
(1) การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างปีภาษีเดียวกัน
นั้น ต้องมีลาดับรายการซื้อก่อนรายการขายคืน
(2) ณ สิ้นปีภาษีนั้น (วันที่ 31 ธันวาคม) เมื่อคานวณหักกลบลบกันระหว่างรายการซื้อและ
รายการขายหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในปีภาษีเดียวกันแล้ว ยอดเงินสุทธิที่จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนต้องมีจานวนเงินตามอัตราที่กาหนดไว้ (อ้างอิงตาม FAQ หมวดหมู่ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา เลขที่ 409708 เรื่อง การคานวณค่าซื้อหน่วยลงทุน กรณีซื้อและขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างปี)
อย่ า งไรก็ ต าม การซื้ อ และขายหน่ ว ยลงทุ น ส าหรับ ยอดการลงทุ น ที่ ซื้อ ไว้ ในระหว่ างปี ภ าษี
เดียวกัน ผู้ลงทุนจะต้องนาเงินผลประโยชน์ที่ ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นๆไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินได้
ด้วย
7. การคานวณต้นทุนของเงินลงทุน และผลประโยชน์ เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือโอนย้าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นให้ใช้วิธีการ “ต้นทุนถัวเฉลี่ย” (average cost)
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5. เงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสีย
ภาษีบุคคลธรรมดา ต่อเมื่อ ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้ อ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ น้ อ ยกว่ าปี ล ะ 1 ครั้ ง และไม่ ระงั บ การซื้ อ เป็ น เวลาเกิ น กว่า 1 ปี
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

ติดต่อกัน
เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนต้องมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้ที่
ได้รับในแต่ละปี หรือมีจานวนไม่น้อยกว่า 50000 บาทต่อปี
ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันซื้ อหน่วย
ลงทุนครั้งแรก โดยการนับระยะเวลาการถือหน่วยให้นับเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ซื้อ
หน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไขในข้อนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
ต้อ งไม่ได้รับ เงินปั นผลหรือเงินอื่ นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพในระหว่ างการ
ลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมี
การไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน
ไว้
กรณีผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุนเงินได้ที่
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
กรณี ที่มีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจะต้องโอนการ
ลงทุน (เงินลงทุนและผลประโยชน์) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทา
การ นับถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคาสั่ง

กรณีผลู้ งทุนปฏิบตั ผ
ิ ดิ เงือ่ นไข
หากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้างต้น จะต้องนาเงินได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับ ไปรวมคานวณเสียภาษีเงินได้
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ข้อควรทราบ
(1) การยกเว้น ภาษี เงิ น ได้ ส าหรับ เงิน หรือ ผลประโยชน์ที่ได้ รับ เนื่ อ งจากการขายหน่ ว ยลงทุน ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับการยกเว้ นเฉพาะเงินหรือผลประโยชน์ที่คานวณมาจาก
เงินได้พึงประเมิน ที่ซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น คือ ซื้อไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน
ได้ และไม่เกิน 5000000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ในแต่ละปีภาษี
(2) กรณี ปีภาษี 2551 หากผู้ลงทุนได้เริ่มซื้อหน่วยลงทุนหรือซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมระหว่าง 1
ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับการยกเว้นเฉพาะเงินหรือผลประโยชน์ที่คานวณ
มาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น คือ ซื้อไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้ และไม่เกิน 7000000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ในปีภาษี 2551
(3) กรณีผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ที่ ได้ ซื้ อ ไว้ เกิ น กว่ า อั ต ราก าหนด ไม่ ว่ า ผู้ ล งทุ น จะถื อ หน่ ว ยลงทุ น นั้ น เป็ น
ระยะเวลาเท่าใดก็ ต าม หรือ ขายคื น เมื่ อ ผู้ ล งทุ น อายุ เท่ าใดก็ ต าม ผู้ ล งทุน ต้ อ งน าเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้น
เพื่อเสียภาษีเงินได้
6. คาเตือน
“การลงทุนในหน่วยลงทุนยอมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดาเนินงานในอดีตของ
กองทุน รวม มิ ได้ เป็ น สิ่ ง ยื น ยั น ถึ งผลการด าเนิ น งานในอนาคต ก่ อ นการตั ด สิ น ใจลงทุน ควรศึ ก ษา
หนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ”
“สิทธิภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพพึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคย
ได้รับภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามกาหนด ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่
กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการลี้ยงชีพ
และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจโดยขอคาปรึกษาแนะนาจาก
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) หรือปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษี โดยตรง(ถ้ามี) ก่อน
ตัดสินใจลงทุน”
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ตัวอย่างประกอบ

34

ตัวอย่างประกอบ
ตัวอย่างประกอบการพิจารณาว่าผู้ลงทุน (ผู้มีเงินได้) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ถูกต้องหรือไม่ และเข้าข่ายต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ
หรือไม่
ข้อสมมติฐาน ที่ใช้แสดงตัวอย่างข้างท้ายนี้ คือ เงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่
ได้รับในแต่ละปี สมมติว่าคานวณได้เท่ากับ 50000 บาท
1. เงื่อนไขการลงทุนเกี่ยวกับการระงับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็น
เวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
ตัวอย่างที่ 1 ผู้ลงทุนระงับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปีทลี่ งทุน
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินลงทุนใน RMF
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
0 (ระงับการลงทุน)
0 *(ผิดเงือ่ นไข)
(ยื่นแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนปฏิบัตผ
ิ ิดเงื่อนไขการลงทุน ในปีที่ 7 ระงับการซื้อหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลา
เกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (คือ ปี
ที่ 2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8
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ตัวอย่างที่ 2 ผู้ลงทุนระงับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปีทลี่ งทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

1,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

0

0

0

0 (ระงับการลงทุน)

7

0

0

0

0 *(ผิดเงือ่ นไข)

8

(ยืนแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนปฏิบัตผ
ิ ิดเงื่อนไขการลงทุน ในปีที่ 7 ระงับการซื้อหน่วยลงทุน RMF เป็นเวลา
เกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่
ผ่านมา (คือ ปีที่ 2-6 ) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) หลายกองทุน ผู้ลงทุนระงับการซื้อ
หน่วยลงทุน RMF เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกันเพียงบางกองทุน โดยยอดรวมการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนที่เหลือในปีนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่า 50000 บาท หรือ 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี
นั้น
ปีทลี่ งทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

1,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

0

3,000

2,000

5,000

7

0

2,000

3,000

5,000

จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนปฏิบัติไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากยอดรวมการลงทุนใน RMF ทุก
กองทุนของผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 50000 บาท หรือไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปี

2. เงือ่ นไขการลงทุนเกีย่ วกับจานวนเงินขัน้ ต่า และการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตัวอย่างที่ 4 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 50000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่
ได้รับในแต่ละปี
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปีที่ลงทุน
1
2
3
4
5
6
7

เงินลงทุนใน RMF
5,000 (หรือเทียบเท่า 3%)
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000*
5,000
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จากตัวอย่างนี้ ในปีที่ 6 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน 40000 บาท ซึ่งน้อยกว่า 50000 บาท หรือน้อยกว่า 3
% ของเงินได้พึงประเมิน ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนได้ใช้สิทธิระงับการลงทุน
ไปแล้ว 1 ปี หากปรากฏว่าในปีที่ 7 ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนตามเงื่อนไขให้ถือว่าผู้ลงทุนปฏิบัติ ไม่ผิด
เงื่อนไขการลงทุน

ตัวอย่างที่ 5 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 50000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละ
ปี
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
ปีทลี่ งทุน
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินลงทุนใน RMF
5,000 (หรือเทียบเท่า 3%)
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000*
0 หรือ 40000 *(ผิดเงือ่ นไข)
(ยื่นแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)

จากตัวอย่างนี้ ในปีที่ 6 ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน 40000 บาท ซึ่งน้อยกว่า 50000 บาท หรือน้อยกว่า
3% ของเงินได้พึงประเมิน ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่งได้ใช้สิทธิระงับการ
ลงทุนไปแล้ว 1 ปี ดังนั้น หากปีที่ 7 ไม่มีการซื้อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรือลงทุนต่ากว่าเงื่อนไขการลงทุนอีก จะ
ถือว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากมีการระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน
ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (คือปีที่ 2-6) ภายใน
เดือนมีนาคมของปีที่ 8
ตัวอย่างที่ 6 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 50000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่
ได้รับในแต่ละปี
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กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปีทลี่ งทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

1,000

2,000

2,000

5,000

2

2,000

1,000

2,000

5,000

3

2,000

2,000

1,000

5,000

4

2,000

1,000

2,000

5,000

5

2,000

2,000

1,000

5,000

6

1,000

1,000

2,000

4,000 *

7

1,000

2,000

2,000

5,000

จากตัวอย่างนี้ ในปีที่ 6 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน รวมกันเป็นเงิน 40000 บาท ซึ่ง
น้อ ยกว่า 50000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ จึง
เสมือนหนึ่งได้ใช้สิทธิระงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี แต่หากปรากฏว่า ในปีที่ 7 ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนต่อเนื่อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไข ให้ถือว่าผู้ลงทุนปฏิบัติไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน (พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ตัวอย่างที่ 4)
ตัวอย่างที่ 7 ผู้ลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 50000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่
ได้รับในแต่ละปี
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปีทลี่ งทุน

RMF1

RMF2

RMF3

รวม

1

10000

20000

20000

50000

2

20000

10000

20000

50000

3

20000

20000

10000

50000

4

20000

10000

20000

50000

5

20000

20000

10000

50000

6

10000

10000

20000

40000*

7

0

0

0

0 *(ผิดเงือ่ นไข)

8

(ยื่นแบบแสดงรายการชาระคืนภาษี ภายในเดือนมีนาคม)
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จากตัวอย่างนี้ ในปีที่ 6 ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนหลายกองทุน รวมกันเป็นเงิน 40000 บาท ซึ่งน้อยกว่า
50000 บาท หรือน้อยกว่า 3% ของเงินได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ จึงเสมือนหนึ่งได้
ใช้สิทธิระงับการลงทุนไปแล้ว 1 ปี ดังนั้น หากปีที่ 7 ไม่มีการซื้อหน่วยลงทุน (0 บาท) หรือ ลงทุนต่ากว่าเงื่อนไข
การลงทุนอีก จะถือว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน
ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทุกกองทุนที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (คือปีที่
2-6) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 (พิจารณาเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 5)

3. เงือ่ นไขการลงทุนเกีย่ วกับการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ก่อน
กาหนด
ตัวอย่างที่ 8 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนอายุต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์และผู้
ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผลู้ งทุน

ปีทลี่ งทุน

เงินทุนใน RMF

30

1

5,000

31

2

5,000

32

3

5,000

33

4

5,000

34

5

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด *(ผิดเงือ่ นไข)

จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนเริ่มซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 34
ปี ถือว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ถือหน่วยลงทุน RMF น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
และมีอายุต่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์
ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (คือ ปี ที่ 1-4) ภายใน
เดือนมีนาคมของปีที่ 6
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยังต้องนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับ
เงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย
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ตัวอย่างที่ 9 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนมีอายุต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ โดยผู้
ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็นเวลามากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปี

กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผลู้ งทุน

ปีทลี่ งทุน

เงินทุนใน RMF

30

1

50000

31

2

50000

32

3

50000

33

4

50000

34

5

50000

35

6

50000

36

7

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด * (ผิดเงือ่ นไข)

จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 30 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 36 ปี ถือว่าปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนมีอายุต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์
ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 2-6) ภายใน
เดือนมีนาคมของปีที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผู้ลงทุนนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย
ตัวอย่างที่ 10 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 55 ปี
บริบูรณ์ แต่ผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนใน RMF ไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF เพียง 1 กองทุน
อายุผลู้ งทุน

ปีทลี่ งทุน

เงินทุนใน RMF

52

1

5,000

53

2

50000

54

3

50000

55

4

50000

56

5

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด * (ผิดเงือ่ นไข)
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จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 52 ปี และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุ 56 ปี ถือว่าปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้ง
แรก แม้ว่าผู้ลงทุนจะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้วก็ตาม ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ
ในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 1-4) ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 6
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยังต้องนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวม
กับเงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย
ตัวอย่างที่ 11 ผู้ลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมด เมื่อผู้ลงทุนอายุต่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และผู้
ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นเวลามากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปี
กรณีซื้อหน่วยลงทุน RMF หลายกองทุน
ปีทลี่ งทุน

RMF1 RMF2 RMF3 รวม

RMF2 + RMF3

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

ขายคืนหน่วยลงทุนใน RMF 1 บางส่วน หรือทั้งหมด * (ผิดเงือ่ นไข)

จากตัวอย่างนี้ ในปีที่ 7 ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกองทุน RMF 1 เมื่อผู้
ลงทุนอายุตากว่
่ า 55 ปีบริบูรณ์ ถือว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของเงินลงทุนในกองทุน (RMF1 RMF2 และ RMF3) ที่เคยได้รับในช่วง 5 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา (คือ ปีที่ 2-6)
ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 โดยกรมสรรพากรอาจตีความให้ผู้ลงทุนนาเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย
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