
                                                           

แบบแสดงความจาํนงการบรจิาค 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�าธนบรุ ี

             126 ถนนประชาอทุศิ แขวงบางมด เขตทุ(งคร ุ กรงุเทพฯ 10140 โทร.02-4708117 Fax 02-4708118 
 

ข�อมลูผู�บรจิาค                                                                วันท่ี ................. เดือน ............................. พ.ศ.  ....................... 
        บคุคล ช่ือ ( นาย/นาง/นางสาว) .........................................สกุล..........................................วันเกิด........./............./.................... 
        นติบิคุคล ( บริษัท/ห�างหุ�นส(วน) .............................................ท่ีอยู( ............................................................................................ 
โทรศัพท; ,,..........................มือถือ ,,,,.................................. โทรสาร............................. e-mail.........................................................  
มีความประสงค;บริจาคเงินให�        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 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(าใช�จ(ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ลดหย(อนภาษเีงนิได� 2 เท(า ( พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 616)   
       บริจาคเปFนค(าใช�จ(ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ลดหย(อนภาษเีงนิได� 2 เท(า ( พระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 420)  
  

       วัตถุประสงค;บริจาค (Reference 1 ช(อง 6)  
              1. จัดหาหรือจัดสร�างอาคาร  อาคารพร�อมท่ีดิน  หรือท่ีดิน เพ่ือใช�ประโยชน;ทางการศึกษา 
              2. จัดหาวัสดุอุปกรณ;เพ่ือการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ;อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา 
              3. จัดหาครู  อาจารย;  หรือผู�ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ เปFนทุนการศึกษา การประดษิฐ; การพัฒนา  การค�นคว�า  
                  หรือการวิจัยสําหรบันักเรียน  นิสติ หรือนักศึกษาของสถานศึกษา  
              4. เพ่ือสนับสนุนการศึกษาเปFนค(าใช�จ(ายสําหรับท้ัง 3 รายการ               
   

     ลงช่ือ ................................................................... ผู�บริจาค 
      (..................................................................)  

** เพือ่สทิธปิระโยชน;ทางภาษขีองท(าน โปรดส(งโทรสารหรอืส(งสาํเนาเอกสารการบรจิาคเงนิ พร�อมแบบฟอร;มบรจิาคฉบบันี ้
ให�มหาวทิยาลยัฯ (ตามทีอ่ยู(ด�านบน) เพือ่ออกใบเสรจ็รบัเงนิให�ท(าน สาํหรบัเปFนหลกัฐานนาํไปหกัลดหย(อนภาษเีงินได�ประจาํปE  

�                                                                                                                   
     ช(องทางการชาํระเงนิ (Payment Channel)   เพือ่เข�าบญัช ี  “ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�าธนบรุ ี– เงนิรบับรจิาค ”   

   เคาน;เตอร;ธนาคาร / ATM / Internet Banking    (โปรดเรียกเก็บค(าธรรมเนียมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี)  
                    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  หมายเลขเช็ค /Chegue No.             จํานวนเงิน/Amount สําหรับเจ�าหน�าท่ีธนาคาร 
   ผู�รับเงิน 
    เงินสด/Cash  จํานวนเงินเปFนตัวหนังสือ/Amount in words ผู�รับมอบอํานาจ 

 

 
  

Reference 1 ช(อง 1-5 ระบุรหัสหน(วยงานท่ีประสงค;บริจาค โปรดดูท่ี กค36 ( 3) ช(อง 6 ระบุรหัสวัตถุประสงค; โปรดดูด�านบน  
Reference 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท;ของท(าน 
 

บริจาคเงินสด ได�ท่ีสํานักงานคลังมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี  หรือ หน(วยประสานงานรับบริจาคของมหาวิทยาลัยฯ 
บริจาคเปFน เช็ค/Cheque   ธนาณัติ สั่งจ(ายในนาม  “ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�าธนบรุ ี– เงนิรบับรจิาค ” 
บริจาคผ(านบัญชีเครดิตอัตโนมตัิ หรือ บัญชีเงินฝากธนาคาร   กรอกแบบฟอร;มบรจิาค ดาวน;โหลด แบบ กค.36 (2)   
 

 ส(วนของมหาวทิยาลยั 

 ส(วนของธนาคาร 

9 9 9 9

ช(อง 1  2  3  4  5 ระบรุหสัหน(วยงาน 
 

ช(อง 6 ระบรุหสัวตัถปุระสงค; 
 

0 

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

 
Reference 2 

 

  แบบ กค .36 (1) 
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แบบฟอร;ม บรจิาคผ(านบญัชเีครดติอตัโนมตั ิหรอื เงนิฝากธนาคารบรจิาคประจาํต(อเนือ่งรายงวด 
   มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตดับัญชีบัตรเครดิตหรือหักบัญชีเงินฝากธนาคารต(อเน่ืองทุกเดือนจนกว(าจะแจ�งเปลีย่นแปลง  
    
      เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต ธนาคาร .........................................................................................................    (โปรดระบุ) 
                   VISA                          MASTERCARD                 AMEX                       DINERS 
หมายเลขบัตร                          วันหมดอายุบัตร................/......................  
    
           ในกรณีท่ีข�าพเจ�าบริจาคให�มหาวิทยาลัยฯ ประจําต(อเน่ือง   ข�าพเจ�ายินดีให�เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตอย(างต(อเน่ือง ตามท่ี 
ระบุไว�ข�างต�น   จนกว(าข�าพเจ�าจะแจ�งยกเลิก  หรือ แจ�งการเปล่ียนแปลง 
                 ชื่อเจ�าของบตัร.............................................................................. ลายมอืชือ่ผู�ถอืบัตร..................................................  
      เรียกเก็บเงินจากบัญชีออมทรัพย;/สะสมทรัพย;    (โปรดกรอกหนังสือยินยอมให�ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก  ) 
            ธ.กรุงเทพ              ธ.กรุงศรีอยุธยา                ธ.กสิกรไทย                 ธ.ไทยพาณิชย;              ธ.กรุงไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ข�อมลูเพื่อกรอกในตําแหน(ง Reference 1            แบบ กค .36 (3)                                          

 
1.1 รหสัหมายเลขสาํหรบับรจิาคเงินเข�าส(วนกลางของมหาวทิยาลยั-สํานกังาน  

 
10000 มจธ. บางมด 
 20100 มจธ. บางขุนเทียน 
30000 ศูนย;บริการทางการศึกษาราชบุรี 
10200 สํานักหอสมุด 

 
1.2 รหสัหมายเลขคณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา 

หนงัสอืยินยอมให�ธนาคารหกับญัชเีงนิฝาก 
                        วันท่ี.............................................................. 
ข�าพเจ�า(นาย/นาง/นางสาว)........................................................... เจ�าของบัญชีเงินฝากธนาคาร.................................................................... 
สาขา............................................................................................... ช่ือบัญชี.................................................................................................... 
ประเภทบัญชี................................................................................. เลขท่ีบัญชี (10 หลัก)................................................................................. 
มีความประสงค;ให�ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล(าวของข�าพเจ�าเปFนจํานวนเงิน.................บาท (.......................................................) 
ประจําทุกเดือน ต้ังแต(เดือน .............เปFนต�นไป  เพ่ือบริจาคเงินให�มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการศึกษาเปFนค(าใช�จ(ายสําหรับ.......................... 
ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ�งท่ีธนาคารได�รับจากมหาวิทยาลัยฯและนําเงินดังกล(าวเข�าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ 
       ในกรณีหักเงินจากบัญชีของข�าพเจ�าเพ่ือบริจาคสนับสนุนการศึกษาเปFนค(าใช�จ(ายสําหรับรายการต(างๆ ให�แก(มหาวิทยาลัยฯดังกล(าว 
หากปรากฏในภายหลังว(าจํานวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยฯแจ�งแก(ธนาคารไม(ถูกต�อง และธนาคารได�ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข�าพเจ�า
ตามท่ีปรากฏในใบแจ�งเรียบร�อย ข�าพเจ�าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร�องจํานวนเงินดังกล(าวจากมหาวิทยาลัยฯ โดยตรง โดยท้ังน้ีข�าพเจ�าขอ
สละสิทธ์ิในการเรียกร�องหรือฟ}องร�องให�ธนาคารชดใช�เงินท่ีธนาคารได�หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข�าพเจ�าเพ่ือบริจาคแก(มหาวิทยาลัยฯ
ตามใบแจ�งท่ีธนาคารได�รับจากมหาวิทยาลัยฯ และข�าพเจ�ายอมรับว(า ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข�าพเจ�าได�ต(อเม่ือเงินในบัญชีมี
เพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเท(าน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล(าว ข�าพเจ�าไม(ประสงค;จะให�ธนาคารแจ�งการหักบัญชีแต(อย(างใด 
เน่ืองจากข�าพเจ�าสามารถทราบรายการดังกล(าวน้ัน ได�จากสมุดคู(ฝาก/Statement ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ 
     ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกล(าว ในวรรคข�างต�นได�เปล่ียนแปลงไปไม(ว(าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอให�หักบัญชีเงิน
ฝากฉบับน้ี คงมีผลบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีได�เปล่ียนแปลงน้ันได�ทุกประการ 
       การให�หักบัญชีเงินฝากดังกล(าวข�างต�น ให�มีผลบังคับทันทีนับต้ังแต(วันท่ีทําหนังสือน้ี และให�มีผลบังคับต(อไปจนกว(าจะได�เพิกถอน โดย
ทําเปFนลายลักษณ;อักษรให�ธนาคารและมหาวิทยาลัยฯ ทราบล(วงหน�าอย(างน�อย 1 เดือน 
 
       ลงช่ือ...................................................................................................................... 

ลายมือผู�ให�ความยินยอม 
(ลายมือช่ือผู�มีสิทธ์ิส่ังจ(ายตามท่ีให�ไว�กับธนาคาร) 

.......................................................................................................................................................................................................................... 
          สําหรับธนาคาร  Company code                                                                       
       ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงค;ของเจ�าของบัญชี                            
       ธนาคารไม(สามารถดําเนินการได� เน่ืองจาก      บัญชีป�ดแล�ว       ลายมือช่ือไม(ถูกต�อง      เลขท่ีบัญชีไม(ถูกต�อง       อื่น ๆ 
 

ลงช่ือ...................................................................................................... 
(...................................................... ..................................................) 

ลายมือช่ือผู�รับมอบอํานาจสาขา 
........................................................................................................................................................................................................................................  
       สําหรบั เจ�าหน�าทีข่องมหาวิทยาลยัฯ     รับรองลายมือช่ือผู�ให�ความยินยอม 
 

ลงช่ือ.............................................................................................................. 
(..........................................................................................................) 

วันท่ี .................................................................................... 
 

แบบ กค.36 (2) 
 



รหสัหน(วยงานทีป่ระสงค;บรจิาค (Reference 1 ช(อง 1-5) 
1.1 รหัสหมายเลขสาํหรับบรจิาคเงินเข�าส(วนกลางของมหาวทิยาลยั-สํานกังาน 

10000 มจธ.บางมด 
20100 มจธ.บางขนุเทยีน 
30000 ศนูย;บริการทางการศกึษาราชบรุ ี
10200 สาํนกัหอสมดุ 

 

1.2 รหัสหมายเลขคณะ/ภาควิชา/สาขาวขิา 
10700 คณะวศิวกรรมศาสตร; 
10702 ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
10703 ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 
10704 ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
10705 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ}า 
10706 ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
10707 ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร 
10708 ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคมุและเครือ่งมอืวดั 
10709 ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งมอืและวสัด ุ
10710 ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล�อม 
10711 ภาควชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส;และโทรคมนาคม 
10712 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร; 

 

10800 คณะครศุาสตร;อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี
10802 ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
10803 ภาควชิาครศุาสตร;เครื่องกล 
10804 ภาควชิาครศุาสตร;ไฟฟ}า 
10805 ภาควชิาครศุาสตร;โยธา 
10806 ภาควชิาครศุาสตร;อตุสาหการ 
10807 ภาควชิาเทคโนโลยกีารพมิพ;และบรรจภุัณฑ; 
10808 สาขาครศุาสตร;คอมพวิเตอร;และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
20899 โครงการบรหิารร(วมหลกัสตูรมเีดยีอาตส;และเทคโนโลยมีเีดยี 

 

10900 คณะวทิยาศาสตร; 
10902 ภาควชิาฟ�สกิส; 
10903 ภาควชิาคณติศาสตร; 
10904 ภาควชิาเคม ี
10905 ภาควชิาจลุชวีวทิยา 

 

11300 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

11400 คณะศลิปศาสตร; 
11404 สายวชิาสงัคมศาสตร;และมนษุย;ศาสตร; 
11405 ศนูย;สารสนเทศและการเรยีนรู� 
11406 สายวชิาภาษา 

 

13100 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
 

13400 สถาบนัวทิยาการหุ(นยนต;ภาคสนาม 
 

21100 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี
21102 สายวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 
21103 สายวชิาเทคโนโลยชีวีเคม ี

 

21104 สายวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
21105 สายวชิาการจดัการทรัพยากรชวีภาพ 

 

 21201 คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร;และการออกแบบ 

แบบ กค.36 (3) 
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Admin
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พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 420) 

พ.ศ. 2547 

-------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547  

เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบัน 

                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
 
                 โดยท่ีเปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแก
ผูสนับสนุนการศึกษาบางกรณ ี 
 
                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2496 จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไวดังตอไปน้ี  
 
                 มาตรา  1   พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 420) พ.ศ. 2547”  
 
                 มาตรา  2   พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
                 มาตรา  3   ให ยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับเงินไดท่ีจายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษา ของ ทางราชการ สถานศึกษา
ขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา เอกชน
ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังน้ี  
 
                      (1) สําหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและ
หักคา ลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เปนจํานวนสองเทาของรายจายท่ี
จายไปเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและ
หักคา ลดหยอนดังกลาวน้ัน  
 
                      (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเปนจํานวนเงินหรือ
มูลคาของทรัพยสินเปน จํานวนสองเทาของรายจายท่ีจายไปเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอย
ละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือ เพ่ือการสาธารณประโยชน และเพ่ือการศึกษาหรือ
เพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตร ี(3) แหงประมวลรัษฎากร  
 
                            ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
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                            คาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามวรรคหน่ึง ตองเปนคาใชจายสําหรับโครงการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ และเปนคาใชจายสําหรับรายการดังตอไปน้ี  
 
                      (1) จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมท่ีดิน หรือท่ีดินใหแกสถานศึกษา เพ่ือใชประโยชนทาง
การศึกษา  
 
                      (2) จัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาใหแกสถานศึกษา ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด  
 
                      *(3) จัดหาครู อาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเปนทุนการศึกษา การประดิษฐ การ
พัฒนา การคนควา หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
         (*แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 ใชบังคับต้ังแตวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป) 

 
                 มาตรา  4   ให ยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามหมวด 4 ภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบุคคลธรรมดา 
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดท่ีไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา หรือสําหรับการ
กระทําตราสารอันเน่ืองมาจากการดําเนินการสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหความ
เห็นชอบตามมาตรา 3 โดยผูโอนจะตองไมนําตนทุนของทรัพยสินหรือสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีดัง กลาวมาหักเปน
คาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
 
                 มาตรา  5   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกผูสนับสนุนการศึกษาแก สถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย วาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวน
รวมในการสนับสนุนการศึกษา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  

 

 

 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๗   ก 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 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์   

บางกรณี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   
แห่งประมวลรัษฎากร  สําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา  ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) สําหรับบุคคลธรรมดา  ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
ตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงิน 
ที่บริจาค  แต่เม่ือรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสําหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย
และหักลดหย่อนนั้น 

(๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เป็นจํานวนสองเท่าของรายจ่าย
ที่บริจาค  ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน  แต่เม่ือรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง 
และการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น  สวนสาธารณะ  หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป
โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ  หรือสนามเด็กเล่น  สวนสาธารณะ  หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์  และรายจ่าย
เพื่อการศึกษา  หรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๓)  แห่งประมวลรัษฎากร 

การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
“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  
โดยผู้โอนจะต้องไม่นําต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า  ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการคํานวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ทั้งนี้  สําหรับการบริจาค
ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๕ บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิในการยกเว้น
ภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกานี้  ต้องไม่ใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

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


	Text1: 
	Check Box2: Off
	Check Box1: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Group3: Off
	Text12: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text18: 
	TextObject: -
	Text17: 
	TextCENo: .............


