
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๗๑๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์   
ในบางกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๗๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๖๓



“สถานศึกษา”  หมายความว่า 
(๑) สถานศึกษาของรัฐ 
(๒) โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ  

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
(๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๔) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย

กับทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ 
“ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบที่ใช้สร้างและเก็บรักษาข้อมูลการบริจาค

ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   
แห่งประมวลรัษฎากร  ส าหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กระท า
ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับบุคคลธรรมดา  ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ 
หักลดหย่อนตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นจ านวน 
สองเท่าของจ านวนเงินที่บริจาค  เฉพาะการบริจาคเป็นเงินเท่านั้น 

(๒) ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้เป็นจ านวนสองเท่า 
ของรายจ่ายที่บริจาค  ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน 

การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
มาตรา ๕ การยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๑)  มารวมค านวณกับเงินได้ 

ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวน
สองเท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่ก าหนดไว้และไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจาก 
หักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แห่งประมวลรัษฎากร 

(๒) เมื่อรวมค านวณเงินได้ตาม  (๑)  แล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แห่งประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๖ การยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๖๓



(๑) ต้องน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๒)  มารวมค านวณกับรายจ่าย 
ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรก าหนดให้มีการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
เป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายและไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ 
หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์  และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  (ข)   
แห่งประมวลรัษฎากร 

(๒) เมื่อรวมค านวณรายจ่ายตาม  (๑)  แล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย
เพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์  และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา  
ตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามหมวด  ๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒   
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้ที่ได้รับ  
จากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า  หรือส าหรับการกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่
สถานศึกษาตามมาตรา  ๔  โดยผู้โอนจะต้องไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า  ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
ดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคล  ทั้งนี้  ส าหรับการบริจาคที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่   
๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธบิดปีระกาศก าหนด 

มาตรา ๘ บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได ้
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ต้องไม่น าเงินบริจาคที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวไปหักลดหย่อน  
เป็นเงินบริจาคตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  หรือต้องไม่น าเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่ ได้ ใช้สิทธิยกเว้นภาษี เ งิน ได้ดั งกล่ าวไปหัก เป็นรายจ่ ายเ พ่ือการกุ ศลสาธารณะหรือ เ พ่ือ 
การสาธารณประโยชน์ตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  (ข)   
แห่งประมวลรัษฎากร  หรือยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร   
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แล้วแต่กรณี  อีก 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๘๑)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการยกเว้น 
ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์  ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงิน 
หรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ  โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  แต่ไม่รวมถึงโรงเรียน 
นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชน  และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๙๑)   
พ.ศ.   ๒๕๖๓  ซึ่ งมี สาระส าคัญเป็ นการยกเว้ นภาษี เ งิ นได้   ภาษีมู ลค่ า เ พ่ิม  ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ   
และอากรแสตมป์  ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น  
ในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ   
ได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
สมควรยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์  ส าหรับการบริจาคเงิน  
หรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาในกรณีดังกล่าวต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๖๓


