ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๐๑)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๒ (๕๕) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้ วยการยกเว้นรั ษฎากร ซึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่ วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน
(๒) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ากว่า
๕๕ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรือตาย
(๓) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(๔) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้
ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
/ การซื้อ ...

-๒การซื้อหน่วยลงทุนตาม (๑) และการถือหน่วยลงทุนตาม (๒) ให้รวมถึงการซื้อหน่วยลงทุน
และการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนหรือ
ถือหน่วยลงทุนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย
ข้อ ๓ กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเกินกว่าหนึ่งกองทุน
เงิน ได้ที่จ่ายเป็น ค่าซื้ อหน่ว ยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณีผู้มีเงินได้ ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
นั บตั้ งแต่ วั นซื้ อหน่ วยลงทุ นครั้ งแรก และมี อายุ ไม่ ต่ ากว่ า ๕๕ ปี บริ บู รณ์ หรื อทุ พพลภาพ ผู้ มี เงิ นได้
จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใดปีหนึ่ง และจะซื้อ
หน่วยลงทุนเป็นจานวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒ (๑)
ข้อ ๕ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และ
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสีย
ภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับปีภาษีนั้น
กรณีผมู้ ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับ
เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์
ต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ กรณี ผู้ มีเ งิ น ได้ไ ด้ ม าซึ่ง หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชีพ จากการโอน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการโอนมาจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรือได้มาโดยวิธีการอื่น ซึ่งมิใช่การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓
การได้มาซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕
ข้อ ๗ กรณีผู้มีเงินได้ที่ได้ซอื้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและได้ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามข้อ ๕ แล้ว ต่อมาปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๕ และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปีภาษีที่ได้นาจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไปหักออกจากเงินได้ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ มาแล้วในช่วงระยะเวลาไม่ เกิน ๕ ปีนับตั้งแต่วั นที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงิน ได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวล
รัษฎากร
ในการเสียภาษีเงินได้ เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
/ ภาษีเงินได้ ...

-๓ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมให้ แก่ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่ ม เติ ม ภายในเดื อ นมี น าคมของปี ถั ด จากปี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ โดยไม่ ต้ อ งเสี ย เงิ น เพิ่ ม
ตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร
ผู้มีเงินได้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดาเพิ่มเติมภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง และถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ หรือข้อ ๓ นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนั้น การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
ข้อ ๘ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต ามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมี หนังสือรับรองการซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้า
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อ ๙ กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน ๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับ
คาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ที่ได้รับคาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้จัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และส่งมอบให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ ๑๐ หนั ง สื อ รั บ รองการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามข้ อ ๘
และหนั ง สื อ รั บ รองการโอนหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามข้ อ ๙ ต้ อ งจั ด ท าเป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถ้าทาเป็นภาษาต่า งประเทศอื่นต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับด้ว ย
ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
การลงชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง
จะใช้วิธีประทับลายมือชื่อผู้มีหน้ าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
ข้อ ๑๑ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ไปคานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา ๔๒ ทวิ
ถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

/ ข้อ ๑๒ ...

-๔ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ตัวอย่าง
ผูข้ ายหน่วยลงทุน : บริษัท……....……..……………………...……..จากัด

หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร………………………………………………………..
อาคาร………………ชัน้ …………เลขที่………..ถนน………………..แขวง…………………............
เขต………………………..จังหวัด…………………………..……รหัสไปรษณีย…์ …………..

เลขที่………………………………..
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร

กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ : ชือ่ ……………………………………………………………

ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุน : ชือ่ ……………………………………………………..ชือ่ สกุล…………………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายการ
คงเหลือยกมา
รับโอนระหว่างปี
ซือ้ ระหว่างปี
โอนออกระหว่างปี
ขายคืนระหว่างปี
ผลประโยชน์ทไี่ ด้ระหว่างปี
คงเหลือยกไป

เงินลงทุน (ต้นทุน)

ผลประโยชน์

เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนสุทธิในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ………………………………………………………………………………………………………....
ประจาปี………………… จานวนเงิน………………………………….บาท
ซึง่ ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุนมีสิทธินาไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจาปี ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายภาษีอากรกาหนด
ผลประโยชน์เฉพาะส่วนทีข่ ายคืนระหว่างปี ทีต่ ้องนาไปรวมคานวณภาษีเงินได้ประจาปี
จานวนเงิน …………………………………..บาท
ทัง้ นี้ ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุน
ไม่ได้ระงับการซือ้ หน่วยลงทุน
ระงับการซือ้ หน่วยลงทุน เป็นเวลา ๑ ปี
ระงับการซือ้ หน่วยลงทุน เป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปีติดต่อกัน
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
ลงชือ่ …………………………………………………………..ผูม้ ีอานาจลงนาม
……….../…………..……………./…………....
ประทับตรา
(วัน เดือน ปี ทีอ่ อกหนังสือรับรองฯ)
นิติบคุ คล
คาเตือน : ให้ผซู้ อื้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพนาหนังสือรับรองฯ ฉบับนีแ้ นบเป็นหลักฐานพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.๙๐
หรือ ภ.ง.ด.๙๑ แล้วแต่กรณี

รวม
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ตัวอย่าง
ผูข้ ายหน่วยลงทุน : บริษัท…..….………………………..............…..จากัด
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร…………………………………………………........
อาคาร………....….…ชัน้ ………เลขที่……..ถนน……….……..แขวง………….….…
เขต………………………..จังหวัด…………………………..……รหัสไปรษณีย…์ …………..

หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ)

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ : ชือ่ ………………………………………………………

ผูซ้ อื้ หน่วยลงทุน : ชือ่ ……………………………………………………..ชือ่ สกุล…………………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วันทีซ่ อื้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก………………………………………………………..วันทีโ่ อน………………………………………………………………................
ชือ่ บริษัทจัดการผูร้ ับโอน………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
ชือ่ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพผูร้ ับโอน………………………………………………………………………………………………………………………................
เงินลงทุน (ต้นทุน)
ผลประโยชน์
รวม
ลงชือ่ ………………………………………………………………….ผูม้ ีอานาจลงนาม
……………../…...……………………….…./………………..
(วัน เดือน ปี ทีอ่ อกหนังสือรับรองฯ)

ประทับตรา
นิติบคุ คล

