เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สําหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนสนับสนุนการวิจัย
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา หรือกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๓ ให้ ย กเว้ น ภาษี เงิ น ได้ ต ามส่ ว น ๒ และส่ ว น ๓ หมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒
แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามกฎหมายว่าด้ วยการพั ฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุ นสนั บสนุ นการวิจั ยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาระบบ
มาตรวิท ยาแห่ งชาติ หรือ กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาระบบสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้ วยสถาบั น วิจัย
ระบบสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการบริจาคที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
(ก) สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนสองเท่า
ของจํ านวนเงินที่ บริจาค แต่ เมื่ อรวมกั บเงินได้ ที่ ได้ รับยกเว้นสํ าหรับการจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อสนั บสนุ น
การศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้
พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
(ข) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เป็นจํานวนสองเท่า
ของจํ านวนเงิน ที่ บ ริ จาค แต่ เมื่ อรวมกั บรายจ่ ายที่ จ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อสนั บ สนุ นการศึ กษาสํ าหรั บ
โครงการที่ กระทรวงศึ กษาธิ การให้ ความเห็ นชอบ และรายจ่ ายที่ จ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดสร้ างและ
การบํ ารุงรักษาสนามเด็ ก เล่ น สวนสาธารณะ หรือ สนามกี ฬ าของเอกชนที่ เปิ ด ให้ ป ระชาชนใช้ เป็ น
การทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
(๒) กรณีการบริจาคที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
(ก) สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร เท่าจํานวนเงิน
ที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ข) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เท่าจํานวนเงินที่บริจาค
แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓)
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิ
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนสนับสนุน
การวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการพั ฒ นาระบบมาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ หรือ กองทุ น เพื่ อการพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยสถาบั น วิจั ย ระบบสาธารณสุ ข เพื่ อ เป็ น การจู งใจให้ มี ก ารบริ จ าคเงิน ให้ แ ก่ ก องทุ น ดั งกล่ าวเพื่ อ ใช้
ในการดําเนินงานอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

