
ค่าซ้ือหน่วยลงทุน RMF และ LTF 

  
  

1. ช่ือเร่ือง : ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนหลายประเภท 

คาํถาม :   กรณีผูล้งทุนมีการลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น ลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) กบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (PDF) หรือลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (RMF) กบักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) จะมีหลกัเกณฑก์ารคาํนวณการไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งไร  

คาํตอบ :   การลงทุนในกองทุนหลายประเภท จาํนวนเงินท่ีไดรั้บสิทธิในการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นกองทุน เช่น กรณีกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) จะลงทุนไดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 15 ของเงินได ้เป็นตน้ แต่เม่ือรวมทุกกองทุนแลว้จะตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  

2. ช่ือเร่ือง : ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หลายกองทุน 

คาํถาม :   ผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร เพ่ือท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

คาํตอบ :   กรณีผูล้งทุนมีการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยพิจารณาจากตวับุคคลเป็นเกณฑใ์นการไดรั้บ
สิทธิ กล่าวคือ ในแต่ละปีผูล้งทุนจะตอ้งลงทุนในหน่วยลงทุนฯ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดห้รือไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท แต่หากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนฯ ในบางกองทุน 
จนทาํใหย้อดรวมการลงทุนในปีดงักล่าวตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ถือวา่มีการลงทุนท่ีผดิเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

3. ช่ือเร่ือง : ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทั้งหมดแล้วซ้ือใหม่นํามาหักลดหย่อนได้ 

คาํถาม :   นาย ก. มีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2547 และซ้ือติดต่อกนัมาทุกปี นาย ก. ตอ้งการ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีซ้ือมาทั้งหมด (ปี 2547 - 2551) ภายในปี 2552 และนาํเงินไปซ้ือกองทุน RMF ใหม่ นาย ก. นาํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
RMF น้ีไปหกัลดหยอ่นภาษีในปี 2552 ไดห้รือไม่  

คาํตอบ :   หากนาย ก. ไดข้ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF แลว้ ต่อมาในปี 2552 นาย ก. ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ใหม่  นาย ก. มีสิทธินาํเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม RMF ดงักล่าวไปหกัในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของปีภาษี 2552 ได ้โดยใหถื้อปฏิบติั ตามขอ้ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.
2509) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 4 ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 266 (พ.ศ.2551) ประกอบกบั ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 90)  
  

4. ช่ือเร่ือง : ซ้ือและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ในปีภาษีเดยีวกนั  

คาํถาม :   กรณีผูล้งทุนมีการซ้ือและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ในระหวา่งปี จะมีหลกัเกณฑก์ารคาํนวณวา่ไดมี้การซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีน้ีเป็นจาํนวน
เท่าใด เพ่ือใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

คาํตอบ :   กรณีผูล้งทุนมีการซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ในระหวา่งปี จาํนวนเงินการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะตอ้ง
เป็นจาํนวนเงินการซ้ือและขายหน่วยลงทุนโดยคงเหลือสุทธิ ณ ตอนส้ินปี 
 

5. ช่ือเร่ือง : ขายและซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ในปีภาษีเดยีวกนั 

คาํถาม :   นาย ก. มีเงินไดจ้ากเงินเดือนประจาํ ในปี 2552 ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ท่ีถือครบ 5 ปี และซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ใหม่ เงินได้
ท่ีใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณค่าซ้ือ LTF ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไม่เกินอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตอ้งนาํเงินได้
จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ท่ีไดรั้บยกเวน้มารวมคาํนวณดว้ยหรือไม่ 

คาํตอบ :   กรณีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ท่ีผูมี้เงินไดจ้ะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่เกินอตัรา ร้อยละ 15 ของเงินได ้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ใหค้าํนวณ
จากเงินไดท่ี้ไดรั้บทั้งหมดในปีภาษีนั้นก่อนหกัเงินไดจ้ากการขาย LTF ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามขอ้ 2(67) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) 
  

6. ช่ือเร่ือง  : ขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีไ่ม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

คาํถาม :   นาง อ. ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) โดยเร่ิมซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกในปี 2548 และซ้ือต่อเน่ืองมาโดยตลอดทุกปี ในแต่ละปีไดน้าํค่าซ้ือหน่วย



ลงทุนดงักล่าวมาใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้ต่อมา ปี 2552 นาง อ.ซ้ือหน่วยลงทุน จาํนวน 200,000 บาท และไดข้ายคืนระหวา่งปี ซ่ึงเป็นหน่วยลงทุนท่ีซ้ือมาในปี 2551 เฉพาะ
ส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้
                    1. ปี 2552 นาง อ. มีสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือหน่วยลงทุนหรือไม่ 
                    2. ปี 2548 - 2551 นาง อ. มีสิทธิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

คาํตอบ :   1. หาก นาง อ. ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพใหเ้ป็นไป ตามขอ้ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 90)ฯ กจ็ะมีสิทธินาํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในปี 2552 เท่าท่ีไดจ่้ายไปจริง และถือไวต้ลอดปีภาษี ยกเวน้ภาษีเงินได ้ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัขอ้ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126(พ.ศ.
2509)ฯ และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได(้ฉบบัท่ี 90)ฯ    
                    2. เม่ือ นาง อ. ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ลว้ ต่อมาไดข้ายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ตามขอ้ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกบั ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 90)ฯ ดงันั้น นาง อ. จึงหมดสิทธิไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินได ้และตอ้งเสียภาษีเงินไดส้าํหรับปีภาษีท่ีไดน้าํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหกัออกจากเงินไดเ้พ่ือยกเวน้ภาษีเงินไดม้าแลว้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดง
รายการภาษีเงินไดข้องปีภาษีนั้นๆ จนถึงวนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมเติมของแต่ละปีภาษีท่ีผา่นมา พร้อมเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 
แห่งประมวลรัษฎากร  

7. ช่ือเร่ือง : การนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีซ้ื่อก่อน 1 มนีาคม 2551 และลงทุนไม่ต่อเน่ืองได้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

คาํถาม :     นาย ก. ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 และซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวเพ่ิมในปี 2548 - 2550 (ปี 2547 หยดุการซ้ือ)
และขายหน่วยลงทุนดงักล่าวทั้งหมดคืนใหแ้ก่กองทุนรวม RMF ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือจะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํหรับปีภาษี 2551 การนบั
ระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวครบ 5 ปี หรือไม่  

คาํตอบ :   ผูมี้เงินไดท่ี้จะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีผูมี้เงินไดไ้ดรั้บจากการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวคืนใหแ้ก่
กองทุนรวม มีการนบัระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
                    1.ใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก สาํหรับผูมี้เงินไดท่ี้มิใช่ผูสู้งอาย ุหรือทุพพลภาพ จึงจะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามขอ้ 2(55) และ 
(65) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 90)             
                   2.ใหน้บัระยะเวลาถือหน่วยลงทุนเฉพาะปีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดซ้ื้อหน่วยลงทุน สาํหรับผูมี้เงินไดท่ี้เป็นผูสู้งอาย ุหรือทุพพลภาพ จึงจะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตามขอ้ 2(56) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) และ ขอ้ 1 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 91) 
                  ดงันั้น หาก นาย ก. มิใช่ผูสู้งอาย ุหรือทุพพลภาพ การนบัระยะเวลาถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกตามขอ้ 1 ไดแ้ก่ ปี 
2546 ทาํใหถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ครบ 5 ปี นาย ก. จึงไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํหรับปีภาษี 2551  

8. ช่ือเร่ือง : ผู้สูงอายุซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 

คาํถาม :   การยกเวน้ภาษีสาํหรับการซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ท่ีหกัไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดน้ั้น คาํนวณจากเงิน
ไดห้ลงัหรือก่อนหกัการยกเวน้ภาษีกรณีเงินไดส้าํหรับผูสู้งอายท่ีุมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 65 ปีบริบูรณ์ และเงินชดเชยตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

คาํตอบ :   กรณีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หรือ LTF ท่ีผูมี้เงินไดไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีใหย้กเวน้ไดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินก่อนหกัยกเวน้ภาษีกรณีผูมี้
เงินไดอ้ายไุม่ตํ่ากวา่ 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีท่ีไดรั้บ และเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  

9. ช่ือเร่ือง : ภริยาซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF และการกรอกแบบ 

คาํถาม :   ภริยามีเงินได ้ตามมาตรา 40(1) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ถา้มีการซ้ือกองทุน RMF และ LTF จะหกัลดหยอ่นอยา่งไร และกรอกแบบอยา่งไร กรณีภริยาแยกยืน่
แบบ ภ.ง.ด.91 และภริยายืน่แบบ ภ.ง.ด.90 รวมกนักบัสามี  

คาํตอบ :   ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF หกัลดหยอ่นได ้ในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได ้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตามขอ้ 2(55) และ (66) ของ
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509)  
                  ส่วนการกรอกแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 ของภริยา กรณีแยกยืน่แบบฯ และยืน่แบบฯ รวมกบัสามี นั้น 
                  1. กรณีภริยาแยกยืน่แบบ ภ.ง.ด.91 สามารถใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน ไดโ้ดยเฉล่ียตามสดัส่วนของเงินได ้
                  2. กรณีภริยายืน่แบบ ภ.ง.ด.90 รวมคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบัสามี สามารถกรอกในขอ้ลดหยอ่นของผูมี้เงินได ้ไดท้ั้งจาํนวน หรือภริยาแยกคาํนวณภาษีแต่
ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 ในฉบบัเดียวกบัสามี สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยเฉล่ียตามสดัส่วนของเงินได ้



10.ช่ือเร่ือง : เอกสารทีใ่ช้แสดงสิทธิในการยกเว้นเงนิได้ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF กรณีไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน
กาํหนดเวลาเน่ืองจากเหตุทุพพลภาพ   

คาํถาม :   ผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ก่อนกาํหนดเวลาตามหลกัเกณฑก์ารไดสิ้ทธิยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินไดค่้าซ้ือหน่วยลงทุนมารวมคาํนวณเพ่ือเสีย
เงินไดบุ้คคลธรรมดาเน่ืองจากเหตุทุพพลภาพ จะตอ้งใชห้ลกัฐานใดใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้
  
คาํตอบ :   ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซ่ึงก่อใหเ้กิดเงินไดท่ี้จะนาํมาซ้ือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต่อไปได ้
  

11.ช่ือเร่ือง : การนับระยะเวลาการไถ่ถอน LTF เพือ่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงนิได้ 

คาํถาม :   ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2547 และขายหน่วยลงทุนน้ีเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 อยากทราบวา่การนบัระยะเวลาการ
ไถ่ถอน LTF เพ่ือไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากรณีใดถูกตอ้งระหวา่ง 
          กรณีท่ี 1 ซ้ือ LTF ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2547 ถือวา่นบั 1 ปีปฏิทินแลว้ ดงันั้น เม่ือขายหน่วยลงทุน LTF ในวนัใดวนัหน่ึงในปี 2551 ถือวา่ลงทุนมาครบ 5 ปีปฏิทิน
แลว้ 
          กรณีท่ี 2 ซ้ือ LTF ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2547 ถือวา่นบั 1 ปีปฏิทินแลว้ แต่จะตอ้งถือ LTF ใหเ้ตม็ปี 2551 จึงจะถือวา่ลงทุนครบ 5 ปีปฏิทินแลว้ ดงันั้น ตอ้งขาย 
LTF ในวนัใดวนัหน่ึงในปี 2552  

คาํตอบ :   ค่าซ้ือหน่วยลงทุน LTF ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผูมี้เงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีปฏิทิน ตามขอ้ 
2(66) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกบัประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 169) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 175) ดงันั้น 
การนบัระยะเวลาถือหน่วยลงทุน LTF ใหน้บัตามกรณีท่ี 1 โดยไม่ไดค้าํนึงวา่ ปีท่ีถือครบ 5 ปีปฏิทินนั้นตอ้งถือใหเ้ตม็ปีปฏิทิน  

 


