แบบ กค .36 (1)
ส(วนของมหาวิทยาลัย

แบบแสดงความจํานงการบริจาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ(งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-4708117 Fax 02-4708118

วันที่ ................. เดือน ............................. พ.ศ. .......................
ขอมูลผูบริจาค
บุคคล ชื่อ ( นาย/นาง/นางสาว) .........................................สกุล..........................................วันเกิด........./............./....................
นิตบิ คุ คล ( บริษัท/หางหุนส(วน) .............................................ที่อยู( ............................................................................................
โทรศัพท; 02..........................มือถือ 08.................................. โทรสาร............................. e-mail.........................................................
มีความประสงค;บริจาคเงินให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน......................... บาท (.................................)
หน(วยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน/ภาควิชา................................................... จํานวน.........................บาท (.................................)
ทุกเดือน …….…..….…บาท(...........................) /เดือน
ทุก 3 เดือน .....................บาท(........................) / 3 เดือน
ทุก 6 เดือน ....................บาท(...........................) / 6 เดือน
ทุกปE……………………บาท(.......................) / ปE
บริจาคเปFนค(าใชจ(ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลดหย(อนภาษีเงินได 2 เท(า ( พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 616)
บริจาคเปFนค(าใชจ(ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลดหย(อนภาษีเงินได 2 เท(า ( พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 420)
วัตถุประสงค;บริจาค (Reference 1 ช(อง 6)
1. จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมทีด่ ิน หรือทีด่ ิน เพื่อใชประโยชน;ทางการศึกษา
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ;เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ;อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
3. จัดหาครู อาจารย; หรือผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ เปFนทุนการศึกษา การประดิษฐ; การพัฒนา การคนควา
หรือการวิจัยสําหรับนักเรียน นิสติ หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเปFนค(าใชจ(ายสําหรับทั้ง 3 รายการ
ลงชื่อ ................................................................... ผูบริจาค
(..................................................................)
** เพือ่ สิทธิประโยชน;ทางภาษีของท(าน โปรดส(งโทรสารหรือส(งสําเนาเอกสารการบริจาคเงิน พรอมแบบฟอร;มบริจาคฉบับนี้
ใหมหาวิทยาลัยฯ (ตามทีอ่ ยูด( านบน) เพือ่ ออกใบเสร็จรับเงินใหท(าน สําหรับเปFนหลักฐานนําไปหักลดหย(อนภาษีเงินไดประจําปE
ช(องทางการชําระเงิน (Payment Channel) เพือ่ เขาบัญชี “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – เงินรับบริจาค ”

ส(วนของธนาคาร

เคาน;เตอร;ธนาคาร / ATM / Internet Banking (โปรดเรียกเก็บค(าธรรมเนียมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา COMP. Code 50008
ธนาคารกรุงเทพ Service Code KMUTT001
ธนาคารกรุงไทย

COMP. Code 8933

ธนาคารกสิกรไทย COMP. Code 35195

ธนาคารไทยพาณิชย; COMP. Code 3328

ธนาคาร-สาขา/Drawee Bank-Branch
เงินสด/Cash

หมายเลขเช็ค /Chegue No.

จํานวนเงิน/Amount

ผูรับเงิน
ผูรับมอบอํานาจ

จํานวนเงินเปFนตัวหนังสือ/Amount in words
ช(อง 1 2 3 4 5 ระบุรหัสหน(วยงาน

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร

ช(อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ระบุหมายเลขโทรศัพท;
Reference 2 0

Reference 1 9 9 9 9

ช(อง 6 ระบุรหัสวัตถุประสงค;
Reference 1 ช(อง 1-5 ระบุรหัสหน(วยงานที่ประสงค;บริจาค โปรดดูที่ กค36 ( 3) ช(อง 6 ระบุรหัสวัตถุประสงค; โปรดดูดานบน
Reference 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท;ของท(าน

บริจาคเงินสด ไดที่สํานักงานคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี หรือ หน(วยประสานงานรับบริจาคของมหาวิทยาลัยฯ
บริจาคเปFน เช็ค/Cheque ธนาณัติ สั่งจ(ายในนาม “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – เงินรับบริจาค ”
บริจาคผ(านบัญชีเครดิตอัตโนมัติ หรือ บัญชีเงินฝากธนาคาร กรอกแบบฟอร;มบริจาค ดาวน;โหลด แบบ กค.36 (2)

แบบ กค.36 (2)

แบบฟอร;ม บริจาคผ(านบัญชีเครดิตอัตโนมัติ หรือ เงินฝากธนาคารบริจาคประจําต(อเนือ่ งรายงวด
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตัดบัญชีบัตรเครดิตหรือหักบัญชีเงินฝากธนาคารต(อเนื่องทุกเดือนจนกว(าจะแจงเปลีย่ นแปลง
เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต ธนาคาร ......................................................................................................... (โปรดระบุ)
VISA
MASTERCARD
AMEX
DINERS
หมายเลขบัตร
วันหมดอายุบัตร................/......................
ในกรณีที่ขาพเจาบริจาคใหมหาวิทยาลัยฯ ประจําต(อเนื่อง ขาพเจายินดีใหเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตอย(างต(อเนื่อง ตามที่
ระบุไวขางตน จนกว(าขาพเจาจะแจงยกเลิก หรือ แจงการเปลี่ยนแปลง
ชื่อเจาของบัตร.............................................................................. ลายมือชือ่ ผูถือบัตร..................................................
เรียกเก็บเงินจากบัญชีออมทรัพย;/สะสมทรัพย; (โปรดกรอกหนังสือยินยอมใหธนาคารหักบัญชีเงินฝาก )
ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.ไทยพาณิชย;
ธ.กรุงไทย
หนังสือยินยอมใหธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
วันที่..............................................................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)........................................................... เจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร....................................................................
สาขา............................................................................................... ชื่อบัญชี....................................................................................................
ประเภทบัญชี................................................................................. เลขที่บัญชี (10 หลัก).................................................................................
มีความประสงค;ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล(าวของขาพเจาเปFนจํานวนเงิน.................บาท (.......................................................)
ประจําทุกเดือน ตั้งแต(เดือน .............เปFนตนไป เพื่อบริจาคเงินใหมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการศึกษาเปFนค(าใชจ(ายสําหรับ..........................
ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงที่ธนาคารไดรับจากมหาวิทยาลัยฯและนําเงินดังกล(าวเขาบัญชีมหาวิทยาลัยฯ
ในกรณีหักเงินจากบัญชีของขาพเจาเพื่อบริจาคสนับสนุนการศึกษาเปFนค(าใชจ(ายสําหรับรายการต(างๆ ใหแก(มหาวิทยาลัยฯดังกล(าว
หากปรากฏในภายหลังว(าจํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยฯแจงแก(ธนาคารไม(ถกู ตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา
ตามที่ปรากฏในใบแจงเรียบรอย ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองจํานวนเงินดังกล(าวจากมหาวิทยาลัยฯ โดยตรง โดยทั้งนี้ขาพเจาขอ
สละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟ}องรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อบริจาคแก(มหาวิทยาลัยฯ
ตามใบแจงที่ธนาคารไดรับจากมหาวิทยาลัยฯ และขาพเจายอมรับว(า ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาไดต(อเมื่อเงินในบัญชีมี
เพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท(านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล(าว ขาพเจาไม(ประสงค;จะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแต(อย(างใด
เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกล(าวนั้น ไดจากสมุดคู(ฝาก/Statement ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล(าว ในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไม(ว(าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงิน
ฝากฉบับนี้ คงมีผลบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นไดทุกประการ
การใหหักบัญชีเงินฝากดังกล(าวขางตน ใหมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต(วันที่ทําหนังสือนี้ และใหมีผลบังคับต(อไปจนกว(าจะไดเพิกถอน โดย
ทําเปFนลายลักษณ;อักษรใหธนาคารและมหาวิทยาลัยฯ ทราบล(วงหนาอย(างนอย 1 เดือน
ลงชื่อ......................................................................................................................
ลายมือผูใหความยินยอม
(ลายมือชื่อผูมีสิทธิ์สั่งจ(ายตามที่ใหไวกับธนาคาร)
..........................................................................................................................................................................................................................
สําหรับธนาคาร Company code
ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงค;ของเจาของบัญชี
ธนาคารไม(สามารถดําเนินการได เนื่องจาก บัญชีป•ดแลว
ลายมือชื่อไม(ถูกตอง เลขที่บัญชีไม(ถูกตอง
อื่น ๆ
ลงชื่อ......................................................................................................
(...................................................... ..................................................)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา

ขอมูลเพื่อกรอกในตําแหน(ง Reference 1
แบบ กค .36 (3)
........................................................................................................................................................................................................................................

บรองลายมื
าหรับ เจาหนาที
ข่ องมหาวิ
ทยาลัยฯ ทรัยาลั
1.1 รหัสสํหมายเลขสํ
าหรับบริจาคเงิ
นเขาส(วนกลางของมหาวิ
ย-สํานักงานอชื่อผูใหความยินยอม
10000
20100
30000
10200

มจธ. บางมด
ลงชื่อ..............................................................................................................
มจธ. บางขุนเทียน
(..........................................................................................................)
ศูนย;บริการทางการศึ
กษาราชบุรี
วันที่ ....................................................................................
สํานักหอสมุด

1.2 รหัสหมายเลขคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

แบบ กค.36 (3)

รหัสหน(วยงานทีป่ ระสงค;บริจาค (Reference 1 ช(อง 1-5)
1.1 รหัสหมายเลขสําหรับบริจาคเงินเขาส(วนกลางของมหาวิทยาลัย-สํานักงาน
10000
มจธ.บางมด
20100
มจธ.บางขุนเทียน
30000
ศูนย;บริการทางการศึกษาราชบุรี
10200
สํานักหอสมุด
1.2 รหัสหมายเลขคณะ/ภาควิชา/สาขาวิขา
10700
คณะวิศวกรรมศาสตร;
10702
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
10703
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10704
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
10705
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ}า
10706
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
10707
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
10708
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครือ่ งมือวัด
10709
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งมือและวัสดุ
10710
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม
10711
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส;และโทรคมนาคม
10712
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร;
10800
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
20899

คณะครุศาสตร;อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร;เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร;ไฟฟ}า
ภาควิชาครุศาสตร;โยธา
ภาควิชาครุศาสตร;อตุ สาหการ
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ;และบรรจุภัณฑ;
สาขาครุศาสตร;คอมพิวเตอร;และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริหารร(วมหลักสูตรมีเดียอาตส;และเทคโนโลยีมเี ดีย

10900
10902
10903
10904
10905

คณะวิทยาศาสตร;
ภาควิชาฟ•สกิ ส;
ภาควิชาคณิตศาสตร;
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา

11300

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

11400
11404
11405
11406

คณะศิลปศาสตร;
สายวิชาสังคมศาสตร;และมนุษย;ศาสตร;
ศูนย;สารสนเทศและการเรียนรู
สายวิชาภาษา

13100

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

13400

สถาบันวิทยาการหุน( ยนต;ภาคสนาม

21100
21102
21103

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
สายวิชาเทคโนโลยีชวี เคมี

21104
21105

สายวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

21201

คณะสถาป•ตยกรรมศาสตร;และการออกแบบ

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 420)
พ.ศ. 2547
-------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547
เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแก
ผูสนับสนุนการศึกษาบางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ให ยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษา ของ ทางราชการ สถานศึกษา
ขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา เอกชน
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) สําหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและ
หักคา ลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เปนจํานวนสองเทาของรายจายที่
จายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและ
หักคา ลดหยอนดังกลาวนั้น
(2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเปนจํานวนเงินหรือ
มูลคาของทรัพยสินเปน จํานวนสองเทาของรายจายที่จายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอย
ละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือ เพื่อการสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษาหรือ
เพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด

คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนคาใชจายสําหรับโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ และเปนคาใชจายสําหรับรายการดังตอไปนี้
การศึกษา

(1) จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมที่ดิน หรือที่ดินใหแกสถานศึกษา เพื่อใชประโยชนทาง

(2) จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหแกสถานศึกษา ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
*(3) จัดหาครู อาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเปนทุนการศึกษา การประดิษฐ การ
พัฒนา การคนควา หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
(*แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป)

มาตรา 4 ให ยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามหมวด 4 ภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบุคคลธรรมดา
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา หรือสําหรับการ
กระทําตราสารอันเนื่องมาจากการดําเนินการสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความ
เห็นชอบตามมาตรา 3 โดยผูโอนจะตองไมนําตนทุนของทรัพยสินหรือสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีดัง กลาวมาหักเปน
คาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกผูสนับสนุนการศึกษาแก สถานศึกษาของทางราชการ
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวน
รวมในการสนับสนุนการศึกษา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต รา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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
แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๑) สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
ตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงิน
ที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสําหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย
และหักลดหย่อนนั้น
(๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เป็นจํานวนสองเท่าของรายจ่าย
ที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง
และการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป
โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน
หรือการขายสินค้า หรือสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามมาตรา ๓
โดยผู้ โอนจะต้ องไม่ นําต้นทุนของทรัพย์สิ นหรือสินค้า ซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี ดังกล่ าวมาหักเป็ นค่ าใช้จ่ า ย
ในการคํานวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ สําหรับการบริจาค
ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕ บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิในการยกเว้น
ภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องไม่ใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้น
ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงิน
หรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียน
นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่สถานศึกษาในกรณีดังกล่าวต่อไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

