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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“จังหวัดท่องเที่ยวรอง” หมายความว่า เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร
จั งหวัด แม่ ฮ่ อ งสอน จั งหวัด ยโสธร จั งหวัด ยะลา จั งหวัด ร้อ ยเอ็ ด จั งหวัด ระนอง จั งหวั ด ราชบุ รี
จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
“โฮมสเตย์ไทย” หมายความว่า สถานที่พักชั่วคราวซึ่งเจ้าของบ้านนําพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน
มาดัดแปลงเป็นห้องพักและจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร โดยเรียกค่าตอบแทนจากผู้พัก
อัน มีลั กษณะเป็ นการประกอบกิ จการเพื่ อ หารายได้ เสริม และมี จํานวนไม่เกิน สี่ห้ อ ง มี ผู้พั กรวมกั น
ไม่เกินยี่สิบคน และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อ ๒ กํ า หนดให้ เงิ น ได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น เงิ น ได้ ที่ ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งนํ า มารวมคํ า นวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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(๑) เงินได้เท่ าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้ แก่ผู้ประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวตามกฎหมาย
ว่าด้ ว ยธุรกิ จ นํ าเที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ สํ าหรับ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในท้ อ งที่ ใดท้ อ งที่ ห นึ่ งในจั งหวั ด
ท่ องเที่ ยวรอง หรือ ในเขตพื้ น ที่ ท่ องเที่ ยวอื่ นใดที่ อ ธิบ ดีประกาศกําหนดโดยคํ าแนะนําของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
(๒) เงินได้เท่ าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้ แก่ผู้ประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
ร่ วมกั บท้ องที่ ในเขตจั งหวั ดอื่ น ซึ่ งเป็ นเส้ นทางท่ องเที่ ยวที่ ได้ รั บการรั บรองจากกระทรวงการท่ องเที่ ยว
และกีฬา
(๓) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่
ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ใดที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศกํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า ของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าให้ แ ก่
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อ ๓ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๒ ให้ได้รับยกเว้นตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกัน
ทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยกําหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการ
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนํ าเที่ ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุ เทศก์ หรือที่ ได้จ่ายเป็นค่าที่พั ก
ในโรงแรมให้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือค่ าที่พั กในโฮมสเตย์ ไทยที่ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สําหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับ
ท้ องที่ ในเขตจั งหวัด อื่ น ซึ่ งเป็ น เส้ น ทางท่ องเที่ ย วที่ ได้ รับ การรับ รองจากกระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า
ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

