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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญั ติ ใ ห้ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมาย จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี้ ให้ ใช้ บั งคั บตั้ งแต่ วั นถั ดจากวั น ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามส่ ว น ๒ และส่ ว น ๓ หมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร สํ า หรั บ การบริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ที่ ไ ด้ ก ระทํ า ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
(๑) สํา หรั บบุ คคลธรรมดา ให้ ย กเว้ น สํา หรั บเงิน ได้ พึง ประเมิ น หลัง จากหัก ค่า ใช้ จ่า ยและ
หักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากรเป็นจํานวน
ร้อยละห้า สิบ ของเงิน ที่บ ริจ าค โดยคิ ด คํ านวณเพิ่ มขึ้น จากจํ านวนเงิ น บริจ าคตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินบริจาคที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามข้อ ๒ (๗๐)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือเงินบริจาคตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ ว แต่ ก รณี
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงิน บริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน ร้อยละสิบ
ของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
(๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบ
ของเงิน หรือราคาทรัพ ย์สิน ที่บริจาค โดยคิด คํานวณเพิ่มขึ้น จากรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรื อ
การสาธารณประโยชน์ต ามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงิน หรือราคาทรัพย์สิน
ที่บริจาคตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หรือการสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสอง
ของกําไรสุทธิ
มาตรา ๔ การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมาตรา ๓ ต้องเป็นการบริจาค
(๑) แก่ส่วนราชการ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวล
รัษฎากร หรือ
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(๒) ที่เป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓)
แห่งประมวลรัษฎากร หรือ
(๓) ที่มีบริษัท หรือห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่บริจาคตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีอุท กภัยร้ายแรงเกิดขึ้ น
ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทําให้ประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนในการดํารงชีพเป็นอย่างมากและ
จําเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือในด้านความเป็ นอยู่และเยี ยวยาฟื้นฟูในด้านต่ าง ๆ เพื่ อสนับ สนุนให้มีการ
ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่จะนําไปใช้ ในการนี้ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว
ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

