
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๗๓๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๗๓๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบที่ใช้สร้างและเก็บรักษาข้อมูลการบริจาค

ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ตามประมวลรัษฎากร  

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ส าหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา  ที่ได้กระท าตัง้แต่วนัที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖   

ดังต่อไปนี้  

(๑) ส าหรับบุคคลธรรมดา  ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ 

หักลดหย่อนตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นจ านวน 

สองเท่าของจ านวนเงินที่บริจาค  

(๒) ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้เป็นจ านวนสองเท่า 

ของรายจ่ายที่บริจาค  ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน  

มาตรา ๕ การยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๑)  มารวมค านวณกับเงินได้ที่ได้มี

พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวน  

สองเท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่ก าหนดไว้และไม่เกินร้อยละสิบของเงิ นได้พึงประเมินหลังจาก 

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

(๒) เมื่อรวมค านวณเงินไดต้าม  (๑)  แล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินไดพึ้งประเมินหลังจาก

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

(๓) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๖ การยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  (๒)  มารวมค านวณกับรายจ่าย 

ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรก าหนดให้มีการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  

้หนา   ๑๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายและไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ 

หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์  และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  (ข)   

แห่งประมวลรัษฎากร 

(๒) เมื่อรวมค านวณรายจ่ายตาม  (๑)  แล้วต้องไม่เกนิร้อยละสิบของก าไรสุทธกิ่อนหักรายจา่ย 

เพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์  และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา  

ตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร 

(๓) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรการภาษีส าหรับการบริจาค 
ให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล  
รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๘๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีผลใช้บังคับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แต่เพ่ือจูงใจให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้  
ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาอันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษาของประชาชน  สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิ นผ่านระบบบริจาค 
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔


