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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๐๗)
เรื่อง กําหนดวิธีการและเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับอสังหาริมทรัพย
ที่ไดรบั ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความ
ในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร อธิ บ ดี ก รมสรรพากรกํ า หนดวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซม
ทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณ
ในการซ อมแซมอสังหาริมทรั พย ที่เปนอาคาร หรื อที่ อยู ในเขตอาคาร หรื อทรัพยสิ นที่ ประกอบติดตั้ ง
ในลักษณะถาวรกับตัวอาคาร ในเขตอาคาร หรือในที่ดินอันเปนที่ตั้งของอาคาร หรืออสังหาริมทรัพย
ที่ เ ป น ห อ งชุ ด ในอาคารชุ ด หรื อทรั พย สิ น ที่ ป ระกอบติ ด ตั้ ง ในลั ก ษณะถาวรกั บ ห อ งชุ ด ในอาคารชุ ด
แตรวมกันทั้งหมดแลวไมเกินหนึ่งแสนบาท ใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ทรัพยสินที่ไดรับการซอมแซมตองเปนอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคาร หรือที่อยูใน
เขตอาคาร หรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคาร ในเขตอาคาร หรือในที่ดินอันเปน
ที่ตั้งของอาคาร หรืออสังหาริมทรัพยที่เปนหองชุดในอาคารชุด หรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะ
ถาวรกั บห องชุ ดในอาคารชุ ด ซึ่ งได รั บ ความเสี ยหายจากเหตุ อุ ทกภั ยในระหว างวั นที่ ๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยูในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศใหเปนพื้นที่
ที่เกิดอุทกภัย
พื้นที่ที่ทางราชการประกาศใหเปนพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พื้นที่
ที่ไ ดรั บ การประกาศเป น พื้ น ที่ ที่เ กิด ภัย พิบั ติก รณี ฉุก เฉิ น (อุ ท กภั ย) ตามระเบีย บกระทรวงการคลั ง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
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โดยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กรณีในกรุงเทพมหานครเปนไปตามประกาศของอธิบดีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกรณีในจังหวัดอื่นเปนไปตามประกาศของผูวาราชการจังหวัด
(๒) ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานที่แสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือหองชุด
ในอาคารชุดที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หรือหลักฐานแสดงวาเปนผูเชาอาคารหรือหองชุด
ในอาคารชุดที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หรือหลักฐานแสดงวาเปนผูใชประโยชนจากอาคาร
หรือหองชุดในอาคารชุดที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยนั้นเปนที่อยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการ
หรือใชประโยชนอื่น แลวแตกรณี ดังนี้
(ก) กรณีผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ไดแก หนังสือสัญญาซื้อขาย หนังสือ
ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร หรือหองชุด
ในอาคารชุด
(ข) กรณีผูมีเงินไดเปนผูเชา ไดแก หนังสือสัญญาเชา หรือหลักฐานอื่นที่แสดงไดวา
มีการเชา
(ค) กรณีผูมีเงินไดไดใชประโยชนเปนที่อยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการหรือใช
ประโยชนอื่น ไดแ ก หลักฐานการรับ รองจากเจ าของทรัพยสิน วา ผูมีเงิน ไดไ ดใชอ าคารหรือหองชุ ด
ในอาคารชุดเปนที่อยูอาศัย หรือใชในการประกอบกิจการหรือใชประโยชนอื่นใดโดยใหระบุรายละเอียด
ใหชัดเจนวาใชประโยชนใด
(ง) กรณีผูมีเงินไดมีสามีหรือภริยา อาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่สามีภริยา
ไดมาระหวางสมรสและเปนสินสมรสซึ่งสามีภริยาตางฝายตางเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือหองชุด
ในอาคารชุด โดยผูมีเงิน ไดซึ่ง เปน สามีห รือภริยาไมมีชื่อในเอกสารที่แ สดงความเปน เจาของในอาคาร
หรือหองชุดในอาคารชุดนั้น หลักฐานที่แสดงไดวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด
ไดแก หลักฐานตาม (ก) ที่มีชื่อของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ประกอบกับใบทะเบียนสมรส
(๓) กรณี ผู มี เ งิ น ได ต าม (๒) เป น ผู จ า ยค า ซ อ มแซมหรื อ ค า วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ
ในการซอมแซมทรัพยสินแหงหนึ่งที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ใหไดรับสิทธิยกเวน
ภาษีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินหนึ่งแสนบาท
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กรณีผูมีเงิน ไดต าม (๒) จายคาซอมแซมหรือคาวัสดุห รืออุป กรณในการซอมแซม
ทรัพยสินแหงหนึ่งที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) มากกวาหนึ่งคน ใหผูมีเงินไดทุกคนซึ่ง
ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการจายคาซอมแซมทรัพยสินนั้นไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดโดยใหเฉลี่ย
การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามสวนของคาซอมแซมและคาวัสดุและคาอุปกรณในการซอมแซมที่ผูมีเงินได
ซึ่งใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการซอมแซมทรัพยสินนั้น ไดจายไปในการซอมแซมทรัพยสินนั้น แต
รวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งแสนบาท
กรณีผูมีเงิน ไดต าม (๒) จายคาซอมแซมหรือคาวัสดุห รืออุป กรณในการซอมแซม
ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) มากกวาหนึ่งแหง ใหผูมีเงินไดไดรับสิทธิยกเวน
ภาษีเงิน ไดสํ าหรับ เงิน ไดที่จายเปน ค าซอมแซมหรือคาวัสดุห รืออุป กรณในการซอมแซมทรัพยสิน นั้ น
แตละแหงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตเมื่อรวมทุกแหงแลวตองไมเกินหนึ่งแสนบาท
(๔) การจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินแหงหนึ่ง
ตาม (๓) หมายความวา ผูมีเงิน ไดไดจายค าซอมแซมหรือคาวัสดุห รืออุป กรณที่ใชในการซอมแซม
ทรัพยสิน ที่เปน อสัง หาริมทรัพยที่เปนอาคาร และอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตอาคาร และทรัพยสิน
ที่ประกอบติดตัง้ ในลักษณะถาวรกับตัวอาคาร ในเขตอาคาร หรือในที่ดินอันเปนที่ตงั้ ของอาคาร ซึ่งอยูใน
ที่แหงเดียวกันหรืออยูในบริเวณเดียวกัน เชน เฟอรนิเจอรที่ประกอบติดตั้งอยูกับอาคาร เครื่องสุขภัณฑ
ที่ติด ตั้ง ติด อยูในอาคารหรือในเขตอาคาร ประตู หนาตาง รั้ว ประตูรั้ว สนามหญา สระวายน้ํา
บอเลี้ยงปลา ระบบประปา เชน แท็งกน้ํา ปมน้ํา ทอน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย เชน บอหรือถังบําบัดน้ําเสีย
ระบบไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ซึ่งอยูในที่แหงเดียวกันหรืออยูในบริเวณเดียวกัน เปนตน
หรือเปนการจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณที่ใชในการซอมแซมทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย
ซึ่ง เป น หอ งชุด ในอาคารชุ ด และทรัพ ยสิ น ที่ป ระกอบติ ด ตั้ง ในลั กษณะถาวรกั บ ห องชุ ด ในอาคารชุ ด
ซึ่งอยูในที่แหงเดียวกันหรืออยูในบริเวณเดียวกัน
(๕) กรณี ส ามี ห รื อ ภริ ย ามี เ งิ น ได ฝ า ยเดี ย ว โดยสามี ห รื อ ภริ ย าจ า ยค า ซ อ มแซม
หรือคาวัสดุห รืออุป กรณที่ใชในการซอมแซมทรัพยสิน ที่ไ ดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑)
ที่สามีภริยาตางฝายตางเปน เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน นั้น ใหสามีห รือภริยาผูมีเงิน ไดไ ดรับ สิทธิ
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ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาซอมแซมทรัพยสินหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินที่สามี
หรือภริยาไดจายไปนั้นตามหลักเกณฑตาม (๒) (๓) และ (๔)
(๖) กรณีสามีและภริยาตางฝายตางเปนผูมีเงินได และตางฝายตางจายคาซอมแซม
หรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ใหสามี
และภริยาตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามหลักเกณฑตาม (๒) (๓) และ (๔)
ขอ ๒ ผูมีเงินไดที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๑ ตองจัดทําแบบแสดงการใชสิทธิยกเวน
ภาษีเงินได โดยมีขอความอยางนอยตามแบบแนบทายประกาศนี้และตองมีเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
พรอมใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(๑) เอกสารการจายเงินคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมทรัพยสิน
ที่แสดงชื่อพรอมที่อยูและลายมือชื่อของผูรับเงิน ชื่อของผูจายเงิน วัน เดือน ป ที่จาย รายการที่จาย
และจํ า นวนเงิน ที่ จ า ย หรื อหลั ก ฐานอื่ น ที่ พิสู จ น ห รื อ แสดงได ว า ผู มี เ งิ น ได เ ป น ผู จ า ยเงิ น ค า ซ อ มแซม
หรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินนั้น
(๒) เอกสารหลักฐานตามขอ ๑ (๒)
ผูมีเงินไดจะยื่นแบบแสดงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดและภาพถายเอกสารตาม (๑)
และ (๒) พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็ได
ขอ ๓ การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี
ไปคํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ
ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแสดงรายการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซม
ทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับอสังหาริมทรัพย
ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
๑. ขาพเจา (ชื่อ-ชื่อสกุล ผูมีเงินได) ...................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ที่อยู..........................................................................................................................................................................................................................……...
สถานะ โสด
จดทะเบียนสมรสและคูส มรสมีเงินได
จดทะเบียนสมรสและคูส มรสไมมเี งินได
เปนผูจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมอาคารหรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคาร ในเขตอาคาร หรือ
ในที่ดินอันเปนที่ตั้งของอาคาร หรือในการซอมแซมหองชุดในอาคารชุดหรือทรัพยสินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับหองชุดในอาคารชุด
ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 แตรวมกันแลวไมเกินหนึ่งแสนบาท
ซึ่งตั้งอยูที่ (ระบุที่อยูใหครบทุกแหงที่ผูมีเงินไดเปนผูจา ยเงินคาซอมแซมฯ)
แหงที่ 1 ชื่อเจาของกรรมสิทธิ์ .................................................................... เลขรหัสประจําบาน
ที่อยู .................................................................................................................................................................................................................................
และ ขาพเจาในฐานะเปน เจาของกรรมสิทธิ์
ผูเชา
ผูใชประโยชน (...) เปนที่อยูอาศัย (...) ประกอบกิจการ................. (...) ประโยชนอื่น (ระบุ) ................................
และ ขาพเจาจายคาซอมแซมฯ คนเดียว เปนจํานวนเงิน ............................................................................................... บาท หรือ
มีบุคคลอื่นซึ่งเปนผูใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไดจายคาซอมแซมฯ รวมกับขาพเจาดวย (รวมถึงสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย) จํานวน .......... คน ดังนี้
(1) ชื่อ- สกุล ………………………………………………………………………………………… จํานวนเงิน ………………………………………..…. บาท
(2) ชื่อ–สกุล ………………………………………………………………………………………… จํานวนเงิน ……………………………………….….. บาท
และขาพเจาไดจายคาซอมแซมฯ ไป จํานวน ........................................................................................................................... บาท
แหงที่ 2 ชื่อเจาของกรรมสิทธิ์ ..................................................................... เลขรหัสประจําบาน
ที่อยู .................................................................................................................................................................................................................................
และ ขาพเจาในฐานะเปน เจาของกรรมสิทธิ์
ผูเชา
ผูใชประโยชน (...) เปนที่อยูอาศัย (...) ประกอบกิจการ................. (...) ประโยชนอื่น (ระบุ) ...............................
และ ขาพเจาจายคาซอมแซมฯ คนเดียว เปนจํานวนเงิน .................................................................................................. บาท หรือ
มีบุคคลอื่นซึ่งเปนผูใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไดจา ยคาซอมแซมฯ รวมกับขาพเจาดวย (รวมถึงสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย) จํานวน ....... คน ดังนี้
(1) ชื่อ- สกุล ………………………………………………………………………………………… จํานวนเงิน …………………………………………… บาท
(2) ชื่อ–สกุล ………………………………………………………………………………………… จํานวนเงิน ……………………………………….….. บาท
และขาพเจาไดจายคาซอมแซมฯ ไป จํานวน .......................................................................................................................... บาท
(ถามีมากกวา 2 แหง หรือมีผูรวมซอมมากกวา 3 คน ใหจัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับแหงที่ 1 และแหงที่ 2 แนบเพิ่มเติม)

2. ขาพเจาขอใชสิทธิยกเวนภาษีรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ............................................................................................ บาท (ไมเกินหนึ่งแสนบาท)
3. หลักฐานที่นํามาแสดงเพื่อรับสิทธิการยกเวนภาษี
3.1 กรณีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไดรับการซอมแซม
สัญญาซื้อขาย หนังสือหรือเอกสารที่ไดรับอนุญาตปลูกสรางบาน/ อาคาร
อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................................................
3.2 กรณีเปนผูเชาทรัพยสินที่ไดรบั การซอมแซม
สัญญาเชา
หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเชา (ระบุ)..................................................................................................................................
3.3 กรณีเปนผูใชประโยชนในทรัพยสินที่ไดรับการซอมแซม
หนังสือรับรองจากเจาของทรัพยสนิ วาผูมีเงินไดเปนผูใชประโยชน เปนที่อยูอาศัย ใชประโยชนอื่น (ระบุ) .......................................
3.4 ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงการจายคาซอมแซมฯ โดยตองปรากฏชื่อและที่อยูของผูรับเงินและชื่อผูจายเงิน
3.5 สําเนาทะเบียนบาน ที่ไดรับการซอมแซม
3.6 ใบทะเบียนสมรส (กรณีคสู มรสของผูมีเงินไดไมมีเงินไดและเปนผูจ ายคาซอมแซมอาคารฯ ที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์/ กรณีสามีหรือภริยาของ
ผูมีเงินไดมีชื่อในเอกสารที่แสดงความเปนเจาของอาคารฯ ฝายเดียว)
3.7 อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวารายการที่แสดงไวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผูมีเงินไดที่ใชสิทธิยกเวนภาษี
.............../......................./..................... (วันเดือนปที่รับรอง)

