เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๑)
พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรยกเว้น ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริ ษั ท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๔ ก

มาตรา

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๕”
มาตรา

๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
มาตรา

๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบที่ใช้สร้างและเก็บรักษาข้อมูลการบริจาค
ในรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานประกอบการใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากร
ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา

๔ ให้ ยกเว้น ภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒

แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ส าหรั บ การบริ จ าคผ่ า นระบบบริ จ าคอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ แ ก่ ส านั ก งาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ได้กระทา
ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสาหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร เท่าจานวน
เงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
(๒) สาหรับ บริษัทหรือห้ างหุ้ น ส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสาหรับเงินได้เท่าจานวนเงินหรือ
ราคาทรัพย์สินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกาไรสุทธิ
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
มาตรา

๕ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร

ให้แก่ผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าให้แก่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
มาตรา

๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีการระบาด
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งขยายระยะเวลาการใช้ม าตรการภาษี ดั ง กล่ า วออกไปอี ก ระยะหนึ่ง
เพื่อจูงใจให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับยับยั้ง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคลธรรมดา
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

