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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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 สําหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้
กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
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(๑) สํ าหรั บ บุ ค คลธรรมดา ให้ ย กเว้ น สํ าหรั บ เงิ น ได้ พึ งประเมิ น หลั งจากหั ก ค่ าใช้ จ่ ายและ
หั กลดหย่ อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่ งประมวลรัษฎากร เป็ นจํ านวน
ร้ อยละห้ า สิ บ ของเงิน ที่ บ ริ จ าค โดยคิ ด คํ า นวณเพิ่ ม ขึ้ น จากจํ า นวนเงิ น บริ จ าคตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินบริจาคที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามข้อ ๒ (๗๐)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร หรื อ เงิ น บริ จ าคตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าออกตามความ
ในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่ กรณี ทั้ งนี้
เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
(๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบ
ของเงิน หรือ ราคาทรัพ ย์ สิ น ที่ บ ริจาค โดยคิ ด คํ านวณเพิ่ ม ขึ้น จากรายจ่ายเพื่ อ การกุ ศ ลสาธารณะหรือ
การสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินหรือราคาทรัพ ย์สิน
ที่บริจาคตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบั บ ที่ ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ งนี้ เมื่ อ รวมกั บ รายจ่ ายเพื่ อ การกุ ศ ลสาธารณะหรื อ
การสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่ งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้อ งไม่เกินร้อยละสอง
ของกําไรสุทธิ
มาตรา ๔ การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมาตรา ๓ ต้องเป็นการบริจาค
(๑) แก่ส่วนราชการ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวล
รัษฎากร หรือ
(๒) ที่เป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓)
แห่งประมวลรัษฎากร หรือ
(๓) ที่มีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่บริจาคตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากอุทกภัยดังกล่าวยังคงมีอยู่และส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง สมควรขยาย
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีดังกล่าวต่อไปอีก โดยกําหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

