เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 782)
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล
สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจที่จะประกาศกําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล
สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2508 และมาตรา 3 (4) (ข)
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239)
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมในการพิจารณา
กําหนดดังกล่าว จึงปรับปรุงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติขององค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก ความข้ อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยภาษี เ งิ น ได้ แ ละ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 704) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล
สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓
(๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 3 มู ล นิ ธิที่ ประสงค์จ ะขอให้พิ จ ารณาประกาศเป็นองค์การหรือ สถานสาธารณกุศล
จะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล และยื่นคําขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเสนอกระทรวงการคลัง
ตามแบบคําขอให้พิจารณาเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล (แบบ อ.ส.ก.) ที่กําหนดบนเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แบบคําขอให้พิจารณาเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล (แบบ อ.ส.ก.)
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
1. ชื่อผู้ยื่นคําขอ มูลนิธิ
สมาคม
อื่น ๆ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ
โทรศัพท์
e-mail
2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๓. วัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคําขอตามที่ปรากฏในข้อบังคับ/ตราสาร
๓.1 เพื่อการกุศลสาธารณะ
ในประเทศไทย
ต่างประเทศ
(กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ทําเครื่องหมาย √ ทั้ง 2 ช่อง)

๓.2 เพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มี
๔. งบดุล งบรายได้รายจ่ายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
๕. รายได้ของผู้ยื่นคําขอ ได้แก่
เงินบริจาค
ดอกเบี้ย
รายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
อื่น ๆ (ระบุ)
๖. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของผู้ยื่นคําขอมีลักษณะดังต่อไปนี้
๖.1 มีลักษณะ
กระจายเป็นการทั่วไป
จ่ายไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
๖.2 มีสัดส่วนต่อรายได้ทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา
มากกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งสิ้น
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งสิ้น
๖.3 มีสัดส่วนต่อรายจ่ายทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา
มากกว่าร้อยละ 75 ของรายจ่ายทั้งสิ้น
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายจ่ายทั้งสิ้น
๖.4 มีสัดส่วนต่อรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตาม 6.3
มากกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
๗. การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation )
ไม่มี
มี (เลขที่
)
๘. เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.3) / ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.4)
งบดุล งบรายได้รายจ่าย และรายละเอียดประกอบงบรายจ่ายย้อนหลัง 3 รอบระยะเวลาบัญชี
เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามที่ปรากฏในงบรายได้รายจ่ายย้อนหลัง 3 รอบระยะเวลาบัญชีของผู้ยื่นคําขอ
ภาพถ่ายข้อบังคับของผู้ยื่นคําขอ
รายงานผลการดําเนินงานของมูลนิธิ/สมาคมของผู้ยื่นคําขอ
รายงานผู้สอบบัญชีตามงบดุล งบรายได้รายจ่ายย้อนหลัง 3 รอบระยะเวลาบัญชีของผู้ยื่นคําขอ
หลักฐานพิสูจน์รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจให้ยื่นคําขอ)
สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจให้ยื่นคําขอ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................ประธาน / กรรมการ / เลขาฯ /ผู้รับมอบอํานาจ
(....................................................................)
วันที่.............................................................

