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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๙๙)
เรื่อง กําหนดวิธีการและเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาทีไ่ ดจา ย
เปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิง่ อํานวยความสะดวกในรถ
ที่ไดรบั ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดวิธีการและเงื่อนไข
เพื่ อ การยกเว น ภาษี เ งิ น ได สํ า หรั บ เงิ น ได เ ท า ที่ ไ ด จ า ยเป น ค า ซ อ มแซมหรื อ ค า วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ
ในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณ
ในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
แตรวมกันทั้งหมดแลวไมเกินสามหมื่นบาทใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) รถที่ไ ดรับ ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยซึ่งไดรับ การซอมแซมตองเปน รถตามกฎหมาย
วาดวยรถยนตหรือตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก โดยรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ในรถนั้ น ได รับ ความเสี ย หายจากเหตุ อุท กภัย ในระหว า งวั น ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึ งวั น ที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยูในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศใหเปนพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
พื้นที่ที่ทางราชการประกาศใหเปนพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พื้นที่ที่ไดรับ
การประกาศเปนพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทด
รองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กรณีในกรุงเทพมหานครเปนไปตามประกาศของอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกรณีในจังหวัดอื่นเปนไปตามประกาศของผูวาราชการจังหวัด
(๒) ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานที่แสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ หรือกรณีผูมีเงินไดเปน
ผูเชาซื้อตองมีหลักฐานแสดงการเชาซื้อรถ ซึ่งเปนรถที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ดังนี้

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๑ ง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ก) กรณี ผู มี เ งิ น ได เ ป น เจ า ของกรรมสิ ทธิ์ ใ นรถ ได แ ก หนั ง สื อ สั ญ ญาซื้ อขายรถ ใบคู มื อ
จดทะเบี ยนรถซึ่ ง มีชื่ อ ผูมี เ งิ น ได เป น เจ า ของกรรมสิท ธิ์ ในรถ เอกสารตารางกรมธรรม ป ระกั น ภั ย รถ
หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงไดวาผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ
(ข) กรณีผูมีเงินไดเปนผูเชาซื้อรถ ไดแก หนังสือสัญญาเชาซื้อ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงไดวา
ผูมีเงินไดเปนผูเชาซื้อรถ
(ค) กรณี ผูมี เ งิน ได มีส ามีห รื อ ภริ ย า รถที่ ส ามี ภ ริ ยาไดก รรมสิ ท ธิ์ม าระหว างสมรสและเป น
สินสมรสซึ่งสามีภริยาตางฝายตางเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยผูมีเงินไดซึ่งเปนสามีหรือภริยาไมมีชื่อ
ในเอกสารที่แสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ หลักฐานที่แสดงไดวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ
ไดแก หลักฐานตาม (ก) ที่มีชื่อของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ประกอบกับใบทะเบียนสมรส
(๓) กรณีผูมีเงินไดตาม (๒) เปนผูจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ
หรืออุป กรณห รือสิ่ง อํานวยความสะดวกในรถหนึ่งคัน ที่ไ ดรับ ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑)
ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินสามหมื่นบาท
กรณีผูมีเงินไดตาม (๒) จายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถหรืออุปกรณ
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถหนึ่งคันซึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) มากกวาหนึ่งคน
ให ผู มี เ งิ น ได ทุ ก คนซึ่ ง ใช สิ ท ธิ ย กเว น ภาษี เ งิ น ได สํ า หรั บ การจ า ยค า ซ อ มแซมหรื อ ค า วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ
ในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถนั้นไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดโดยใหเฉลี่ย
การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามสวนของคาซอมแซม คาวัสดุและอุปกรณในการซอมแซมรถ และอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ผูมีเงินไดซึ่งใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการซอมแซมนั้นไดจายไป
ในการซอมแซม แตรวมกันแลวตองไมเกินสามหมื่นบาท
กรณีผูมีเงินไดตาม (๒) จายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถหรืออุปกรณ
หรื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในรถที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากเหตุ อุ ท กภั ย ตาม (๑) มากกว า หนึ่ ง คั น
ใหผูมีเงินไดไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการ
ซอ มแซมรถหรื อ อุป กรณ ห รือ สิ่ ง อํ านวยความสะดวกในรถนั้ น แต ละคัน ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง
แลวแตกรณี แตเมื่อรวมทุกคันแลวตองไมเกินสามหมื่นบาท
(๔) การจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในรถหนึ่งคันตาม (๓) หมายความวา ผูมีเงินไดไดจายคาซอมแซมและคาวัสดุและอุปกรณที่
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ใชในการซอมแซมรถ และอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ ซึ่ง เปนรถที่ไดรับความเสียหาย
จากเหตุอุทกภัยตาม (๑) เชน ระบบแอร ระบบเครื่องยนต ระบบชวงลางรถยนต สี เบาะ วิทยุ
เปนตน
(๕) กรณีส ามีห รื อภริ ยามี เงิ น ได ฝ ายเดีย ว โดยสามี ห รือ ภริย าจา ยคา ซ อมแซมหรือ ค าวั ส ดุ
หรืออุปกรณที่ใชในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ไดรับความเสียหาย
จากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ที่สามีและภริยาตางฝายตางเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถนั้น ใหสามีหรือภริยา
ผูมีเงินไดไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณที่ใชในการซอมแซมรถ
หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่สามีหรือภริยาไดจายไปนั้น ตามหลักเกณฑตาม (๒) (๓)
และ (๔)
(๖) กรณีสามีและภริยาตางฝายตางเปนผูมีเงินได และตางฝายตางจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุ
หรืออุปกรณในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ไดรับความเสียหายจาก
เหตุอุทกภัยตาม (๑) ใหสามีและภริยาตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามหลักเกณฑตาม (๒) (๓)
และ (๔)
ขอ ๒ ผูมีเงินไดที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๑ ตองจัดทําแบบแสดงการใชสิทธิยกเวน
ภาษีเงินได โดยมีขอความอยางนอยตามแบบแนบทายประกาศนี้และตองมีเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
พรอมใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(๑) เอกสารการจายเงินคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถหรืออุปกรณ
หรือสิ่ง อํานวยความสะดวกในรถที่เสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่แ สดงชื่อพรอมที่อยูแ ละลายมือชื่อ
ของผูรับเงิน ชื่อของผูจายเงิน วัน เดือน ป ที่จาย รายการที่จาย และจํานวนเงินที่จาย หรือหลักฐาน
อื่นที่พิสูจนหรือแสดงไดวาผูมีเงินไดเปนผูจายเงินคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ
หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถนั้น
(๒) เอกสารหลักฐานตามขอ ๑ (๒)
ผูมีเงินไดจะยื่นแบบแสดงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดและภาพถายเอกสารตาม (๑) และ (๒)
พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็ได
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ขอ ๓ การได รับ ยกเว น ภาษีเ งิ น ได ต ามประกาศนี้ใ หผู มี เงิ น ได นํ าเงิ น ได ที่ไ ด รับ ยกเว น ภาษี
ไปคํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ
ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ ๔ ผูมีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีในปที่ไดจายคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการ
ซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถตามขอ ๑ โดยใหใชสิทธิไดในปภาษี ๒๕๕๙
และปภาษี ๒๕๖๐ และหากผูมีเงินไดจายเงินคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถ
หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถทั้งสองปภาษีใหไดรับยกเวนตามที่ไดจายจริงในแตละปภาษี
แตรวมกันสองปภาษีแลวตองไมเกินสามหมื่นบาท
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแสดงรายการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณ
ในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ
ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
๑. ขาพเจา (ชื่อ - ชื่อสกุล ผูมีเงินได)…............................................... เลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากร −
−
−
−
ที่อยู.........................................................................................................................................................................................................................…….
................................................................................................................................................................................................................................……
สถานะ โสด
จดทะเบียนสมรสและคูส มรสมีเงินได
จดทะเบียนสมรสและคูส มรสไมมเี งินได
เปนผูจายเงินคาซอมแซมหรือคาวัสดุหรืออุปกรณในการซอมแซมรถหรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถที่ไดรับความเสียหายจากการถูกน้ําทวม
เนื่องจากอุทกภัยระหวางวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 แตรวมกันแลวไมเกินสามหมื่นบาท
รถคันที่ 1 ขาพเจาในฐานะเปน เจาของกรรมสิทธิใ์ นรถ
ผูเชาซื้อรถ
ประเภทรถ (ระบุ) ..................................................... เลขทะเบียนรถ ............................ จังหวัดที่จดทะเบียนรถ ...................................
รถไดรบั ความเสียหายจากการถูกน้ําทวม ณ สถานที่ (ระบุสถานที่ทรี่ ถถูกน้ําทวม) ......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะความเสียหายของรถที่ถูกน้ําทวม (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
รถคันที่ 2 ขาพเจาในฐานะเปน เจาของกรรมสิทธิใ์ นรถ
ผูเชาซื้อรถ
ประเภทรถ (ระบุ) ....................................................... เลขทะเบียนรถ ......................... จังหวัดที่จดทะเบียนรถ ...................................
รถไดรับความเสียหายจากการถูกน้ําทวม ณ สถานที่ (ระบุ) ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะความเสียหายของรถที่ถูกน้ําทวม (ระบุ) ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
และ จายคาซอมแซมฯ คนเดียว เปนจํานวนเงิน ............................................................................................ บาท หรือ
มีบุคคลอื่นซึ่งเปนผูใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดไดจายคาซอมแซมฯ รวมกับขาพเจาดวย (รวมถึงสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย) จํานวน ....... คน ดังนี้
(1) ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………...….… จํานวนเงิน ……………………………………… บาท
(2) ชื่อ–สกุล ……………………………………………………………………………………………… จํานวนเงิน ………………….………………….. บาท
และขาพเจาไดจายคาซอมแซมฯ ไป จํานวน ............................................................................................................................. บาท
(ถามีรถมากกวา 2 คัน ใหจัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับรถคันที่ 1 และคันที่ 2 แนบเพิ่มเติม)

2. ขาพเจาขอใชสิทธิยกเวนภาษีรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ........................................................................................................................ บาท
3. หลักฐานที่แสดงเพื่อการใชสิทธิยกเวนภาษี
3.1 กรณีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ
ใบคูมือจดทะเบียนรถซึ่งมีชื่อผูมเี งินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เอกสารตารางกรมธรรมประกันภัย
เอกสารอื่น (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………...............
3.2 กรณีเปนผูเชาซื้อรถ สัญญาเชาซื้อรถ เอกสารอื่น (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………….
3.3 ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นซึง่ แสดงการจายคาซอมแซม โดยมีชื่อและที่อยูของผูรับเงินและชื่อผูจ ายเงิน
3.4 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีคสู มรสของผูมีเงินไดไมมีเงินไดและเปนผูจายคาซอมแซมรถที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์/กรณีสามีหรือภริยาของ
ผูมีเงินไดมีชื่อในเอกสารที่แสดงความเปนเจาของฝายเดียว
3.5 อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวารายการที่แสดงไวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผูมีเงินไดที่ใชสิทธิยกเวนภาษี
.............../......................./.................... (วันเดือนปที่รับรอง)

