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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๖๔)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย
ที่เปนอาคารพรอมทีด่ ิน หรือหองชุดในอาคารชุด เพื่อเปนที่อยูอาศัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดใน
อาคารชุดเพื่อเปนที่อยูอาศัย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเวนภาษีเงิน ไดสําหรับ การซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปน อาคารพรอมที่ดิน หรือ
หองชุดในอาคารชุดเพื่อเปนที่อยูอาศัย ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตองเปนการซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุด
มูลคาไมเกินสามลานบาท เพื่อใชเปนที่อยูอาศัย ทั้งนี้ ไมรวมถึงการทําสัญญาซื้อขายที่ดินและทําสัญญาจาง
ปลูกสรางอาคารแยกจากกัน
(๒) การใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดเทาจํานวนเงินที่จายเปน
คาซื้ออสั ง หาริม ทรัพยจ ริง แตไ มเกิน รอยละยี่สิบ ของมูลคา อสังหาริ ม ทรัพย ที่เปน อาคารพรอมที่ดิ น
หรือหองชุดในอาคารชุด
(๓) ต องเปน การจา ยคา ซื้อ อสัง หาริม ทรัพย ที่เ ปน อาคารพรอมที่ดิ น หรื อหอ งชุ ด
ในอาคารชุดที่จายไปในระหวางวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และตองมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาดังกลาว
(๔) ผูมีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลาหาปภาษีตอเนื่องกันนับแตปภาษี
ที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยใหใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนเทา ๆ กันในแตละป
(๕) ผูมีเงินไดตองไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนที่อยูอาศัยมากอน
(๖) กรณีผูมีเงินไดหลายคนรวมกันซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดิน หรือ
หองชุดในอาคารชุด ใหไดรับยกเวนภาษีทุกคนโดยเฉลี่ยการไดรับยกเวนภาษีตามสวนของกรรมสิทธิ์ของ
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แตละคน แตรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินจํานวนเงินที่จายเปนคาซื้ออสังหาริมทรัพยจริง และไมเกิน
รอยละยี่สิบของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุด
(๗) กรณีสามีภริยารว มกัน ซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปน อาคารพรอมที่ดิน หรือหองชุด
ในอาคารชุด หากตา งฝ า ยต างมี เ งิ น ได ให ใ ช ห ลัก เกณฑ ต าม (๖) โดยยื่ น รายการเกี่ ยวกั บ เงิ น ได
พึงประเมิน ดังนี้
(ก) ถาตางฝายตางยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินที่ตนไดรับในปภาษีที่ลวงมาแลว
ตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๗ ฉ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
(ข) ถาตางฝายตางยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินเฉพาะสวนที่เปนเงินได
พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห ง ประมวลรั ษ ฎากร โดยไม ถื อ เป น เงิ น ได ข องอี ก ฝ า ยหนึ่ ง
ตามวรรคสามของมาตรา ๕๗ ฉ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
(ค) ถ า สามี ภ ริ ย าตกลงยื่ น รายการและเสี ย ภาษี ร วมกั น โดยถื อ เอาเงิ น ได
พึ ง ประเมิ น ของตนเป น เงิ น ได ข องสามี ห รื อ ภริ ย าอี ก ฝ า ยหนึ่ ง ตามวรรคสามของมาตรา ๕๗ ฉ
แหงประมวลรัษฎากร ใหผูมีเงินไดไดรับ ยกเวนภาษีเงินได และไดรับยกเวนภาษีเงินไดสวนของสามี
หรือภริยาดวย
(๘) กรณีสามีภริยารว มกัน ซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปน อาคารพรอมที่ดิน หรือหองชุด
ในอาคารชุด หากสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ใหผูมีเงินไดไดรับยกเวนภาษีเงินไดเต็มจํานวนตามที่
จายจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุด
ขอ ๒ ผูมีเงิน ไดตองมีชื่อเปน เจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ซื้อเปน เวลาติด ตอกัน
ไมนอยกวาหาปนับแตวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสัง หาริม ทรัพย แตไ มร วมถึง กรณีผูมีเงิน ได
ถึงแกความตาย หรือกรณีอสังหาริมทรัพยนั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด
ขอ ๓ การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานประกอบการยกเวน
ภาษีเงินได ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองจากผูขายที่พิสูจนไดวามีการจายคาซื้ออสังหาริมทรัพย โดยตองมี
ขอความอยางนอยตามที่แนบทายประกาศนี้
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(๒) หนังสือรับรองตนเองวาเปนที่อยูอาศัยแหงแรก โดยตองมีขอความอยางนอยตามที่
แนบทายประกาศนี้
(๓) สําเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
(๔) สําเนาสัญญากูยืมเงิน (กรณีกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน)
ข อ ๔ การได รั บ ยกเว น ภาษี ต ามประกาศนี้ ให ผู มี เ งิ น ได นํ า เงิ น ได ที่ ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี
ไปคํา นวณหักจากเงิน ไดพึง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ แหง ประมวลรัษฎากร หลั งจากหัก คาใชจา ย
ตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ ๕ กรณีผูมีเงิน ไดที่ซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุด
ได ใ ช สิ ท ธิ ย กเว น ภาษี เ งิ น ได แ ล ว และต อ มาปฏิ บั ติ ไ ม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรบั ยกเวนภาษีเงินได และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําเงิน
คาซื้อ อสัง หาริ มทรั พยไ ปหักออกจากเงิน ไดเพื่ อยกเวน ภาษีเ งิน ไดมาแลว พร อมเงิน เพิ่มตามมาตรา
๒๗ แห ง ประมวลรั ษ ฎากร นั บ ตั้ ง แต วั น พ น กํ า หนดเวลาการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได ข อง
ปภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติม
ของปภาษีดังกลาว
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือรับรองจํานวนเงินทีช่ ําระคาซื้ออสังหาริมทรัพย
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
๑. ขอมูลผูขาย (ผูโอน)
ชื่อผูขาย ...................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากร/เลขบัตรประชาชน ....................................................................................
ที่อยู ........................................................................................................................................................
โทรศัพท ..................................................................................................................................................
๒. ขอมูลผูซื้อ (ผูรับโอน)
ชื่อผูซื้อ ....................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากร/เลขบัตรประชาชน ...................................................................................
ที่อยู ........................................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................................................................................................................
๓. กรณีผูซื้อหลายคน (กรรมสิทธิ์รวม)
ระบุสว นของกรรมสิทธิข์ องผูซื้อแตละคน ................................................................................................
๔. ผูซื้อไดชําระคาซื้ออสังหาริมทรัพย ประเภท ...................................................................................
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ........................................ ลงวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ...........
ตามรายละเอียดโฉนดเลขที่ ................................. เลขทีด่ ิน............................. หนาสํารวจ ....................
แขวง/ตําบล....................................... เขต/อําเภอ............................................ จังหวัด ..........................
ชื่อโครงการ .............................................................................................................................................
ที่ตั้งอสังหาริมทรัพยทไี่ ดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได ..................................................................................
และไดรบั การโอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพยดังกลาวเมื่อวันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ๒๕.......
โดยไดชาํ ระคาซื้ออสังหาริมทรัพยระหวางวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เปนจํานวนเงิน ..................................บาท (จํานวนเงินเปนตัวอักษร………………………………………………)
ขอรับรองวา รายการทีแ่ สดงไวเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ........................................................... ผูขาย
(
)
วันที่ ........................................

หนังสือรับรองการซือ้ อสังหาริมทรัพย
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร

วันที่ .......................................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ซึ่งเปนผูซื้อ
อสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุด ขอรับรองขอเท็จจริงวา ขาพเจาไดซื้อ
อสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุดเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย และขาพเจา
ขอรับรองตนเองวา ขาพเจาไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุด
ในอาคารชุดเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยมากอน
ขอรับรองวา รายการที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ........................................................... ผูซื้อ
(
)
วันที่ ........................................

