หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๓๔)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาทีไ่ ดจาย
เปนคาบริการหรือคาที่พักสําหรับการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวรอง
หรือในเขตพื้นที่ทองเที่ยวอืน่ ใดที่อธิบดีประกาศกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาบริการหรือคาที่พักสําหรับ
การเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ทองเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนด
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเพิ่มบทนิยามดังตอไปนี้ ตอจากคําวา “ผูประกอบกิจการโฮมสเตยไทย” ในขอ ๑
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๒๒) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่ อนไขเพื่ อการยกเว น ภาษี เงิน ได สํา หรั บ เงิน ได เท าที่ ไ ด จา ยเป น ค าบริก ารหรื อค าที่ พัก สํา หรั บ
การเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ทองเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนด
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
“ผูประกอบกิจการสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรม” หมายความวา ผูประกอบกิจการ
ใหบริการที่พักในสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
“สถานที่พักที่ไมเปนโรงแรม” หมายความวา สถานที่พักที่มีจํานวนหองพักในอาคาร
เดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกินสี่หอ งและมีจํานวนผูพักรวมกันทั้งหมดไมเกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึน้
เพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการ
เพื่อหารายไดเสริม และไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตามขอ ๑ แหงกฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑
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“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และไดทําบันทึกขอตกลงกับกรมสรรพากร ซึ่งเปนขอตกลง
การรับสงขอมูลการรับชําระคาบริการทองเที่ยวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่รับชําระคาบริการโดย QR Code
สําหรับ การเดิน ทางทองเที่ยวในจัง หวัด ทองเที่ย วรองหรือในเขตพื้น ที่ต ามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของประกาศอธิบ ดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงิน ได
(ฉบับที่ ๓๒๒) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาบริการหรือคาที่พักสําหรับการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขต
พื้นที่ทองเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนด ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ การไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ผูมีเงินไดไดจายเปนคาบริการ
หรือคาที่พัก สําหรับการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร ที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) เปนการจายคาบริการใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว สําหรับ
(ก) การเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ทองเที่ยวอื่นใด
ที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(ข) การเดินทางทองเที่ยวในทองที่ใดทองที่หนึง่ ในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่
ทองเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับทองที่
ในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเปนเสนทางทองเที่ยวที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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(๒) เปนการจายคาที่พักในทองที่ใดทองที่หนึ่งในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่
ทองเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดังนี้
(ก) คาที่พักในโรงแรม ที่ไดจายใหแกผูประกอบธุรกิจโรงแรม
(ข) คาที่พักโฮมสเตยไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยจากกรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ไดจายใหแกผูประกอบกิจการโฮมสเตยไทย
(ค) คาที่พักในสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรม ที่ไดจายใหแกผูประกอบกิจการสถานที่พกั
ที่ไมเปนโรงแรม
(๓) เปนผูมีเงินไดซงึ่ มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุน สวนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใชนติ ิบคุ คล และใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามจํานวนที่ไดจายจริง แตรวมกันทั้งหมดแลว
ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๔) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกสามีหรือภริยา
ซึ่งเปนผูมีเงินไดตามจํานวนที่ผูมีเงินไดไดจายจริง แตรวมกันทั้งหมดแลวไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๕) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได
(ก) ถาตางฝายตางยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินที่ตนไดรับ หรือแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร โดยไมถือ
เปนเงินไดของอีกฝายหนึ่ง ตามมาตรา ๕๗ ฉ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ข) ถาสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยถือเอาเงินไดพึงประเมิน
ของตนเปนเงินไดของสามีหรือภริยาอีกฝายหนึ่ง ตามมาตรา ๕๗ ฉ แหงประมวลรัษฎากร ใหผูมีเงินได
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามจํานวนที่ไดจายจริง เฉพาะสวนที่ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดสวนของสามีหรือภริยาไดตามจํานวนที่ไดจายจริง แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของประกาศอธิบ ดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงิน ได
(ฉบับที่ ๓๒๒) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาบริการหรือคาที่พักสําหรับการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวรองหรือในเขต
พื้นที่ทองเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนด ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
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“ขอ ๔ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานการรับเงินจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ผูประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ผูประกอบกิจการโฮมสเตยไทย หรือผูประกอบกิจการสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรม โดยหลักฐาน
ดังกลาวตองระบุชื่อของผูมีเงินได จํานวนเงิน วัน เดือน ป ที่จายเงิน ทองที่ในจังหวัดทองเที่ยวรอง
หรือเขตพื้นที่ทองเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และสําหรับ
(๑) หลักฐานการรับชําระคาบริการตามขอ ๒ (๑) (ข) ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตองระบุลําดับที่ของเสนทางทองเที่ยวที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในหลักฐาน
การรับเงินดวย
(๒) หลักฐานการรับชําระคาที่พักตามขอ ๒ (๒) (ค) ผูประกอบกิจการสถานที่พัก
ที่ไ มเปน โรงแรม ตองระบุเลขที่รับ แจง และจัง หวัด ตามหนัง สือรับ แจง สถานที่พักที่ไ มเปน โรงแรม
ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงมหาดไทยดวย
กรณีที่ผูมีเงินไดไดชําระคาบริการสําหรับการเดินทางทองเที่ยวตามขอ ๒ (๑) (ก) และ (ข)
ใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผานธนาคารโดย QR Code และผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวดังกลาว
ไดมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรตั้งตัวแทน และมอบอํานาจใหธนาคารสงขอมูลการรั บชําระ
คาบริการนั้นใหกรมสรรพากร โดยกําหนดใหธนาคารจัดสงขอมูลการรับชําระคาบริการใหกรมสรรพากร
ภายในวันที่ ๗ มกราคม ของปถัดไป ตามรูปแบบและวิธีการนําสงขอมูลที่ธนาคารทําไวกับกรมสรรพากร
ขอมูลการรับชําระคาบริการที่ธนาคารสงใหกรมสรรพากรดังกลาว ถือเปนหลักฐานการใชสิทธิยกเวน
ภาษีเงินไดของผูมีเงินไดตามประกาศนี้ โดยไมตองแสดงหลักฐานการรับเงินตามวรรคหนึ่งตอเจาพนักงานประเมิน”
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

