เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๐ ง

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๖๘)
เรื่อง กําหนดวิธีการและเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณ
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถทีไ่ ดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล
พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความ
ในประมวลรั ษ ฎากร ว า ดว ยการยกเว น รัษ ฎากร อธิ บ ดี ก รมสรรพากรกํ า หนดวิ ธี การและเงื่ อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ
หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ ที่ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ
หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณ
ในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ ที่ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล
พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งไดจายระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามจํานวนที่จายจริง แตรวมกันทั้งหมดแลวไมเกินสามหมื่นบาท
ใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) รถที่ไดรับความเสียหายตองเปนรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือตามกฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก โดยรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถนั้นไดรับความเสียหาย
จากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในขณะที่รถดังกลาวอยูในพื้นที่
ที่ทางราชการประกาศใหเปนเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
(๒) ผูมีเงิน ไดซึ่งมีห นาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองมิใชหางหุน สว นสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ผูมีเงินไดตามวรรคหนึ่ง ตองมีหลักฐานทีแ่ สดงความเปนเจาของกรรมสิทธิใ์ นรถ หรือกรณีที่ผูมีเงินได
เปนผูเชาซื้อ ตองมีหลักฐานแสดงการเชาซื้อรถ ซึ่งเปนรถที่ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล
พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใตตาม (๑) ดังนี้
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(ก) กรณีที่ผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ ไดแก หนังสือสัญญาซื้อขายรถ
ใบคูมือจดทะเบียนรถซึ่งมีชื่อผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ เอกสารตารางกรมธรรมประกันภัยรถ
หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงไดวาผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ
(ข) กรณีที่ผูมีเงินไดเปนผูเชาซื้อรถ ไดแก หนังสือสัญญาเชาซื้อ หรือเอกสารอื่นใด
ที่แสดงไดวาผูมีเงินไดเปนผูเชาซื้อรถ
(ค) กรณีที่ผูมีเงินไดมีสามีหรือภริยาและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถที่สามีหรือภริยา
ไดกรรมสิทธิ์มาระหวางสมรสและเปนสินสมรส โดยผูมีเงินไดซึ่งเปนสามีหรือภริยาไมมีชื่อในเอกสาร
ที่แ สดงความเปน เจาของกรรมสิทธิ์ในรถ หลักฐานที่แ สดงไดวาเปน เจาของกรรมสิทธิ์ในรถ ไดแ ก
หลักฐานตาม (ก) ที่มีชื่อของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ประกอบกับใบทะเบียนสมรส
(๓) กรณีที่ผูมีเงินไดตาม (๒) เปนผูจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ
หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ ที่ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ
หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใตตาม (๑) ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได ดังตอไปนี้
(ก) กรณีที่ผูมีเงินไดคนเดียว จายคาใชจายดังกลาวในรถหนึ่งคัน ใหไดรับสิทธิ
ยกเวนภาษีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินสามหมื่นบาท
(ข) กรณี ที่ ผู มี เ งิ น ได ม ากกว า หนึ่ ง คน จ า ยค า ใช จ า ยดั ง กล า วในรถหนึ่ ง คั น
ให ผู มี เ งิ น ได ทุ ก คนได รั บ สิ ท ธิ ย กเว น ภาษี เ งิ น ได โดยเฉลี่ ย การได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได ต ามส ว น
ของคาใชจายดังกลาวที่ผูมีเงินไดแตละคนไดจายไปในการซอมแซมรถนั้น แตรวมกันแลวตองไมเกิน
สามหมื่นบาท
(ค) กรณีที่ผูมีเงินไดจายคาใชจายดังกลาวในรถมากกวาหนึ่งคัน ไมวาคาใชจายดังกลาว
สําหรับรถแตละคันจะเขาลักษณะตาม (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี ใหผูมีเงินไดไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได
ตามจํานวนที่จายจริง เมื่อรวมทุกคันแลวตองไมเกินสามหมื่นบาท
(๔) คาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในรถตาม (๓) รวมถึงคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณดงั ตอไปนี้ ระบบแอร ระบบเครื่องยนต
ระบบชวงลางรถยนต สี เบาะ วิทยุ
(๕) กรณีที่สามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ไมวาสามีหรือภริยาเปนผูจายคาซอมแซม
หรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ไดรับความเสียหาย
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จากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใตตาม (๑) ใหสามีหรือภริยา
ผูมีเงินไดไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามหลักเกณฑใน (๒) (๓) และ (๔)
(๖) กรณีที่สามีและภริยาตางฝายตางเปนผูมีเงินได และตางฝายตางจายคาซอมแซม
หรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ไดรับความเสียหาย
จากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใตตาม (๑) ใหสามีและภริยา
ตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามหลักเกณฑใน (๒) (๓) และ (๔)
ขอ ๒ ผูมี เ งิ น ได ที่ ใ ชสิ ท ธิ ย กเว น ภาษี เ งิ น ได ต ามข อ ๑ ต อ งจั ด ทํ า แบบแสดงการใช สิ ท ธิ
ยกเวนภาษีเงินได โดยมีขอความอยางนอยตามแบบแนบทายประกาศนี้และตองมีเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปนี้ พรอมใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(๑) เอกสารการจ า ยเงิ น ค า ซ อ มแซมหรื อ ค า วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ ใ นการซ อ มแซมรถ
หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ ที่เสียหายเนื่องจากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ
หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่แสดงชื่อพรอมที่อยูและลายมือชื่อของผูรับเงิน ชื่อของผูจายเงิน วัน เดือน ป
ที่ จ า ย รายการที่ จ า ย และจํ า นวนเงิ น ที่ จ า ย หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ที่ พิ สู จ น ห รื อ แสดงได ว า ผู มี เ งิ น ได
เปนผูจายเงินคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ในรถนั้น
(๒) เอกสารหลักฐานตามขอ ๑ (๒)
ผูมีเงินไดจะยื่นแบบแสดงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดและภาพถายเอกสารตาม (๑) และ (๒)
พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็ได
ขอ ๓ การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี
ไปคํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ
ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแสดงรายการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณ
ในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ
ที่ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต
๑. ขาพเจา (ชือ่ - ชื่อสกุล ผูมีเงินได)….................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ที่อยู...............................................................................................................................................................................................................……....
.......................................................................................................................................................................................................................……
สถานะ โสด จดทะเบียนสมรสและคูสมรสมีเงินได จดทะเบียนสมรสและคูสมรสไมมีเงินได
เป นผู จ ายเงิ นค าซ อมแซมหรื อค าวั สดุ หรื ออุ ปกรณ ในการซ อมแซมรถหรื ออุ ปกรณ หรื อสิ่ งอํ านวยความสะดวกในรถที่ ได รั บความเสี ยหาย
จากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใตและไดจายระหวางและไดจายระหวางวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แตรวมกันแลวไมเกินสามหมื่นบาท
รถคันที่ 1 ขาพเจาในฐานะเปน เจาของกรรมสิทธิ์ในรถ ผูเชาซื้อรถ
ประเภทรถ (ระบุ) .............................................. เลขทะเบียนรถ ............................จังหวัดที่จดทะเบียนรถ ...................................
รถไดรับความเสียหายจากการถูกน้ําทวม ณ สถานที่ (ระบุสถานที่ที่รถถูกน้ําทวม) .............................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะความเสียหายของรถที่ถูกน้ําทวม (ระบุ) ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
และ ขาพเจาจายคาซอมแซมฯ คนเดียว เปนจํานวนเงิน ............................................................................... บาท
หรือ มีบุคคลอื่นซึ่งเปนผูใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไดจายคาซอมแซมฯ รวมกับขาพเจาดวย (รวมถึงสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย) จํานวน .......คน ดังนี้
(1) ชื่อ - สกุล ……………………………………………………………………….…………จํานวนเงิน……………….......…………………….…บาท
(๒) ชื่อ - สกุล ……………………………………………………………………….…………จํานวนเงิน……………….......…………………….…บาท
และขาพเจาไดจายคาซอมแซมฯ ไป จํานวน ...................................................................................................................บาท
รถคันที่ 2 ขาพเจาในฐานะเปน เจาของกรรมสิทธิ์ในรถ ผูเชาซื้อรถ
ประเภทรถ (ระบุ) .................................................... เลขทะเบียนรถ .....................จังหวัดที่จดทะเบียนรถ ..................................
รถไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ณ สถานที่ (ระบุ) ..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะความเสียหายของรถจากพายุโซนรอนโพดุล พายุโซนรอนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ระบุ) .....................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
และ จายคาซอมแซมฯ คนเดียว เปนจํานวนเงิน ............................................................................................ บาท
หรือ มีบุคคลอื่นซึ่งเปนผูใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไดจายคาซอมแซมฯ รวมกับขาพเจาดวย (รวมถึงสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย) จํานวน .......คน ดังนี้
(1) ชื่อ - สกุล ……………………………………………………………………….…………จํานวนเงิน……………….......…………………….…บาท
(๒) ชื่อ - สกุล ……………………………………………………………………….…………จํานวนเงิน……………….......…………………….…บาท
และขาพเจาไดจายคาซอมแซมฯ ไป จํานวน ...................................................................................................................บาท
(ถามีรถมากกวา 2 คัน ใหจัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับรถคันที่ 1 และคันที่ 2 แนบเพิ่มเติม)

2. ขาพเจาขอใชสิทธิยกเวนภาษีรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ......................................................................................บาท (ไมเกินสามหมื่นบาท)
3. หลักฐานที่แสดงเพื่อการใชสิทธิยกเวนภาษี
3.1 กรณีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ ใบคูมือจดทะเบียนรถซึ่งมีชื่อผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เอกสารตารางกรมธรรมประกันภัย
เอกสารอื่น (ระบุ) ………………………………………………………………………………………..............................
3.2 กรณีเปนผูเชาซื้อรถ สัญญาเชาซื้อรถ เอกสารอื่น (ระบุ) ………………………………………………………………………………………….............
3.3 ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงการจายคาซอมแซม โดยมีชื่อและที่อยูของผูรับเงินและชื่อผูจายเงิน
3.4 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีคูสมรสของผูมีเงินไดไมมีเงินไดและเปนผูจายคาซอมแซมรถที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์/กรณีสามีหรือภริยา
ของผูมีเงินไดมีชื่อในเอกสารที่แสดงความเปนเจาของฝายเดียว
3.5 อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา รายการที่แสดงไวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................ ผูมีเงินไดที่ใชสิทธิยกเวนภาษี
.............../....................../................ (วันเดือนปที่รับรอง)

