ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 356)
เรื่อง กาหนดวิธกี ารและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ
ที่ได้รบั ความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก

อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2562) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงิน ได้ สาหรับเงิ น ได้เท่ าที่ไ ด้จ่ ายเป็น ค่าซ่อมแซมหรือ ค่าวัสดุ หรืออุป กรณ์ในการซ่อ มแซมรถ
หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุ ปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก
ซึ่งได้จ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามจานวนที่จ่ายจริง
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินสามหมื่นบาท ให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) รถที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก โดยรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถนั้นได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก
ในขณะที่รถดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2) ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ต้องมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล
ผู้มีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ หรือกรณีที่
ผู้มีเงินได้เป็นผู้เช่าซือ้ ต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าซือ้ รถ ซึ่งเป็นรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก
ตาม (1) ดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ ได้แก่ หนังสือสัญญาซื้อขายรถ ใบคู่มือ
จดทะเบียนรถซึ่งมีชื่อผู้มีเงิน ได้เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ เอกสารตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถ
หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงได้ว่าผู้มีเงินได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ
(ข) กรณีที่ผมู้ ีเงินได้เป็นผู้เช่าซื้อรถ ได้แก่ หนังสือสัญญาเช่าซื้อ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่า
ผู้มีเงินได้เป็นผู้เช่าซื้อรถ
/ (ค) กรณีที่ ...

-2(ค) กรณี ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ มี ส ามี ห รื อ ภริ ย าและเป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นรถที่ ส ามี ห รื อ ภริ ย า
ได้กรรมสิทธิ์มาระหว่างสมรสและเป็นสินสมรส โดยผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นสามีหรือภริยาไม่มีชื่อในเอกสาร
ที่แ สดงความเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ หลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ ได้แ ก่
หลักฐานตาม (ก) ที่มีชื่อของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ประกอบกับใบทะเบียนสมรส
(3) กรณีที่ผู้มีเงินได้ตาม (2) เป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ
หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึกตาม (1)
ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผู้มีเงินได้คนเดียว จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในรถหนึ่งคัน ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
(ข) กรณีที่ผู้มีเงินได้มากกว่าหนึ่งคน จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในรถหนึ่งคัน ให้ผู้มีเงินได้ทุกคน
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ โดยเฉลี่ยการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ผู้มีเงินได้
แต่ละคนได้จ่ายไปในการซ่อมแซมรถนั้น แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นบาท
(ค) กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในรถมากกว่าหนึ่งคัน ไม่ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สาหรับรถแต่ละคันจะเข้าลักษณะตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามจานวนที่จ่ายจริง เมื่อรวมทุกคันแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นบาท
(4) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
ในรถตาม (3) รวมถึงค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ระบบแอร์ ระบบเครื่องยนต์
ระบบช่วงล่างรถยนต์ สี เบาะ วิทยุ
(5) กรณีที่สามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ไม่ว่าสามีหรือภริยาเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุ
หรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ ที่ได้รับความเสียหาย
จากพายุโซนร้อนปาบึกตาม (1) ให้สามีหรือภริยาผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์
ใน (2) (3) และ (4)
(6) กรณีที่สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้มีเงินได้ และต่างฝ่ายต่างจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุ
หรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ ที่ได้รับความเสียหาย
จากพายุโซนร้อนปาบึกตาม (1) ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์
ใน (2) (3) และ (4)
ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1 ต้องจัดทาแบบแสดงการใช้สิทธิยกเว้ น
ภาษีเงินได้ โดยมีข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายประกาศนี้และต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
(1) เอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์
หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ ที่เสียหายเนื่องจากพายุโซนร้อนปาบึกที่แสดงชื่อพร้อมที่อยู่และลายมือชื่อ
ของผู้รับเงิน ชื่อของผู้จ่ายเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่าย รายการที่จ่าย และจานวนเงินที่จ่าย หรือหลักฐานอื่น
ที่พิสูจน์หรือแสดงได้ว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ
หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถนั้น
/ (2) เอกสาร ...

-3(2) เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 (2)
ผู้มีเงินได้จะยื่นแบบแสดงการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้และภาพถ่ายเอกสารตาม (1) และ (2)
พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ได้
ข้อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้ต ามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ไปคานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ
ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแสดงรายการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถ
ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก
๑. ข้าพเจ้า (ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้)…............................................... เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร −
−
−
−
ที่อยู่.........................................................................................................................................................................................................................…….
................................................................................................................................................................................................................................……
สถานะ โสด
จดทะเบียนสมรสและคูส่ มรสมีเงินได้
จดทะเบียนสมรสและคูส่ มรสไม่มเี งินได้
เป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก
และได้จ่ายระหว่างและได้จ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แต่รวมกันแล้วไม่เกินสามหมื่นบาท
รถคันที่ 1 ข้าพเจ้าในฐานะเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ
ผู้เช่าซื้อรถ
ประเภทรถ (ระบุ) ..................................................... เลขทะเบียนรถ ............................ จังหวัดที่จดทะเบียนรถ ...................................
รถได้รบั ความเสียหายจากการถูกน้าท่วม ณ สถานที่ (ระบุสถานที่ทรี่ ถถูกน้าท่วม) ......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะความเสียหายของรถที่ถูกน้าท่วม (ระบุ) ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
และ ข้าพเจ้าจ่ายค่าซ่อมแซมฯ คนเดียว เป็นจานวนเงิน ............................................................................... บาท หรือ
มีบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ได้จา่ ยค่าซ่อมแซมฯ ร่วมกับข้าพเจ้าด้วย (รวมถึงสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย) จานวน ....... คน ดังนี้
(1) ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………..………… จานวนเงิน …………………………………….… บาท
(2) ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………..……… จานวนเงิน ………………………………………. บาท
และข้าพเจ้าได้จ่ายค่าซ่อมแซมฯ ไป จานวน .......................................................................................................................... บาท
รถคันที่ 2 ข้าพเจ้าในฐานะเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ
ผู้เช่าซื้อรถ
ประเภทรถ (ระบุ) ....................................................... เลขทะเบียนรถ ......................... จังหวัดที่จดทะเบียนรถ ...................................
รถได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก ณ สถานที่ (ระบุ) ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะความเสียหายของรถจากพายุโซนร้อนปาบึก (ระบุ) .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
และ จ่ายค่าซ่อมแซมฯ คนเดียว เป็นจานวนเงิน ............................................................................................ บาท หรือ
มีบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมฯ ร่วมกับข้าพเจ้าด้วย (รวมถึงสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย) จานวน ....... คน ดังนี้
(1) ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………...….… จานวนเงิน ……………………………………… บาท
(2) ชื่อ–สกุล ……………………………………………………………………………………………… จานวนเงิน ………………….………………….. บาท
และข้าพเจ้าได้จ่ายค่าซ่อมแซมฯ ไป จานวน ............................................................................................................................. บาท
(ถ้ามีรถมากกว่า 2 คัน ให้จัดทารายละเอียดเช่นเดียวกับรถคันที่ 1 และคันที่ 2 แนบเพิ่มเติม)

2. ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ............................................................................... บาท (ไม่เกินสามหมื่นบาท)
3. หลักฐานที่แสดงเพื่อการใช้สิทธิยกเว้นภาษี
3.1 กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ
ใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งมีชื่อผู้มเี งินได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เอกสารตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารอื่น (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………...............
3.2 กรณีเป็นผู้เช่าซื้อรถ
สัญญาเช่าซื้อรถ เอกสารอื่น (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………….
3.3 ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นซึง่ แสดงการจ่ายค่าซ่อมแซม โดยมีชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงินและชื่อผูจ้ ่ายเงิน
3.4 สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีคสู่ มรสของผู้มีเงินได้ไม่มีเงินได้และเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมรถที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ / กรณีสามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้มีชื่อในเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของฝ่ายเดียว
3.5 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี
.............../......................./.................... (วันเดือนปีที่รับรอง)

