เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๗)
พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ในบางกรณี
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๗) พ.ศ. ๒๕๖๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึง
โรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับใช้ก่อกาเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า
หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล
ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่ต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร สาหรับเงิน ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจานวนเท่ากับรายจ่ายที่ได้ บริจาค
เป็นทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา
ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และต้องเป็น
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เครื่ อ งจั ก ร ส่ ว นประกอบ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ระบบอั ต โนมั ติ ส าหรั บ
อุตสาหกรรม ๔.๐
(๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพื่อระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรม ๔.๐
การได้ รั บ ยกเว้ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บดี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษี เงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร สาหรับเงิน ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจานวนเท่ากับรายจ่ายที่ได้บริจาค
เป็นทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา
เพิ่มขึ้นจากการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔
มาตรา ๖ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร สาหรับเงิน ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจานวนเท่ากับรายจ่ายที่ได้บริจาค
เป็นทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพิ่มขึ้นจากการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๕ แต่ไม่เกินส่วนต่างระหว่างอัตราส่วนของรายได้และ
การยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๕
อัตราส่วนของรายได้ตามวรรคหนึ่งให้ถือเอาอัตราส่วนของรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก
กิจการที่ต้องนามารวมคานวณกาไรสุทธิตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่บริจาคตามลาดับต่อไปนี้
(๑) ร้อยละหกสิบ ของรายได้เฉพาะส่วนของรายได้ที่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท
(๒) ร้อยละเก้า ของรายได้เฉพาะส่วนของรายได้ที่เกินห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท
(๓) ร้อยละหก ของรายได้เฉพาะส่วนของรายได้ที่เกินสองร้อยล้านบาท
มาตรา ๗ การได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖
เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจานวนดังต่อไปนี้ แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า
(๑) กาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร
กาหนดให้มีการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจานวนหนึ่งเท่าหรือสองเท่าของรายจ่ายและไม่เกินร้อยละสิบ
ของกาไรสุทธิก่อนหั กรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่บริจาค หรือ
(๒) หนึ่งร้อยล้านบาท
มาตรา ๘ ให้ ยกเว้น ภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔
ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ ได้รับจาก
การโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า อันเนื่องมาจากการบริจาคตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยบริษัทหรือ
ห้ างหุ้ น ส่ว นนิ ติบุคคลจะต้องไม่น าต้น ทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหัก
เป็นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุ คคล ทั้งนี้ สาหรับการบริจาคที่ได้
กระทาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๙ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ภาษี อ ากร
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

(๑) ไม่นารายจ่ายที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร
(๒) ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ฉบับอื่น หรือสิทธิยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย
ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกฎหมาย
ว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่บริจาคไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของประเทศไทยมี ก ลไกสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและ
เตรียมกาลังคนสาหรับอุตสาหกรรม ๔.๐ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการบริจาค
ทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกรณีดังกล่าวต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

