ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 322)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าบริการหรือค่าที่พักสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพืน้ ที่ท่องเที่ยวอืน่ ใด
ที่อธิบดีประกาศกาหนด

อาศัยอานาจตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้ น ภาษีเงิ น ได้ส าหรับเงิน ได้ เ ท่า ที่ไ ด้จ่ายเป็นค่าบริการหรือค่า ที่พัก สาหรับการเดิน ทางท่อ งเที่ย ว
ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
“ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรม” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ผู้ ป ระกอบกิ จ การโฮมสเตย์ ไ ทย” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารที่ พั ก
โฮมสเตย์ไทยที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
“ผู้ประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการให้บริการ
ที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่มีจานวนห้องพักในอาคาร
เดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจานวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ พั ก ชั่ว คราวส าหรับ คนเดิ น ทางหรื อ บุค คลอื่น ใดโดยมี ค่ าตอบแทน อั นมี ลั ก ษณะเป็ น
การประกอบกิจ การเพื่อหารายได้เ สริม และได้แ จ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551
/ “ธนาคาร” ...

-2“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และ
ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้ทาบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นข้อตกลงการรับส่งข้อมูล
การรับชาระค่าบริการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่รับชาระค่าบริการโดย QR Code สาหรับ
การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 335
(พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรั ษฎากร ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 340 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 334)ฯ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
“ข้ อ 2 การได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ส าหรั บ เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ด้ จ่ า ยเป็ น ค่ า บริ ก าร
หรือ ค่า ที่พัก สาหรับ การเดิน ทางท่อ งเที่ย วในจัง หวัด ท่อ งเที่ย วรองหรือ ในเขตพื้น ที่ต ามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 340 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว สาหรับ
(ก) การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใด
ที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ข) การเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจัง หวัด ท่องเที่ย วรองหรือในเขต
พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ
ท้องที่ในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(2) เป็ น การจ่ า ยค่ า ที่ พั ก ในท้ อ งที่ ใ ดท้ อ งที่ ห นึ่ ง ในจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วรองหรื อ ในเขต
พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้
(ก) ค่าที่พักในโรงแรม ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
(ข) ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์ไทย
(ค) ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานที่พัก
ที่ไม่เป็นโรงแรม
(3) เป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(4) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็น
ผู้มีเงินได้ตามจานวนที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
/ (5) กรณี ...

-3(5) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับ หรือแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ถือเป็น
เงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่ง ตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ข) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยถือเอาเงินได้พึงประเมิ น
ของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้มีเงินได้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ส่วนของสามีหรือภริยาได้ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 334)ฯ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ข้อ ๓ ผู้มีเ งิน ได้ต้อ งเป็น ผู้จ่า ยค่า บริก ารหรือ ค่า ที่พัก ตามข้อ ๒ เพื่อ การเดิน ทางท่อ งเที่ย ว
ของผู้มีเงินได้
“ข้อ 4 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการรับเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์ไทย หรือผู้ประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม โดยหลักฐานดังกล่าวต้อง
ระบุ ชื่ อ ของผู้ มี เ งิ น ได้ จ านวนเงิ น วั น เดื อ น ปี ที่ จ่ า ยเงิ น ท้ อ งที่ ใ นจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วรองหรื อ
เขตพื้น ที่ท่องเที่ยวอื่น ใดที่อธิบดีป ระกาศกาหนดโดยคาแนะนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า
และสาหรับ
(1) หลักฐานการรับชาระค่าบริการตามข้อ 2 (1) (ข) ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวต้อง
ระบุลาดับที่ ของเส้นทางท่องเที่ยวที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหลักฐาน
การรับเงินด้วย
(2) หลัก ฐานการรับ ชาระค่า ที่พัก ตามข้อ ๒ (2) (ค) ผู้ป ระกอบกิจ การสถานที่พัก
ที่ไม่เป็นโรงแรม ต้องระบุเลขที่รับแจ้งและจังหวัด ตามหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ที่ออกโดย
นายทะเบียนกระทรวงมหาดไทยด้วย
กรณีท่ผี ู้มีเงินได้ได้ชาระค่าบริการสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามข้อ 2 (1) (ก) และ (ข)
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวผ่านธนาคารโดย QR Code และผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวดังกล่าวได้มี
การทาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งตัวแทน และมอบอานาจให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับชาระค่าบริการนั้น
ให้กรมสรรพากร โดยกาหนดให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลการรับชาระค่าบริการให้กรมสรรพากรภายในวันที่
7 มกราคม ของปีถัดไป ตามรูปแบบและวิธีการนาส่งข้อมูลที่ธนาคารทาไว้กับกรมสรรพากร ข้อมูลการรับชาระ
ค่าบริการที่ธนาคารส่งให้กรมสรรพากรดังกล่าว ถือเป็นหลักฐานการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้
ตามประกาศนี้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการรับเงินตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานประเมิน”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 334)ฯ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
/ข้อ 5 ...

-4ข้อ ๕ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธินาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ไปคานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา
๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังประชารัฐ
ที่ใช้สิทธิตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 657) พ.ศ. 2561
ชือ่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
คณะทางาน
ชื่อโครงการ
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวนเงิน

ชื่อผู้รับเงิน

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ของผู้รับเงิน

หมายเหตุ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ
(

)
หัวหน้าคณะทางานภาคเอกชน

คณะ

