พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 476)
พ.ศ. 2551
--------------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
เป็ นปี ที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผสู ้ นับสนุนการศึกษาสําหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาครู อาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา หรื อเป็ นทุนการศึกษา การประดิษฐ์การพัฒนา การค้นคว้า
หรื อการวิจยั สําหรับนักเรี ยน นิสิต หรื อนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อัน
เป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึนไว้ ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเรี ยกว่า "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้เพิม่ ความต่อไปนีเป็ น (3) ของวรรคสอง ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
“(3) จัดหาครู อาจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา หรื อเป็ นทุนการศึกษา การประดิษฐ์
การพัฒนา การค้นคว้า หรื อการวิจยั สําหรับนักเรี ยน นิ สิต หรื อนักศึกษาของสถานศึกษา ทังนี ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุ นทรเวช
นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี คือ โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผทู ้ ี่ให้การสนับสนุ นการศึกษาแก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชนที่ตงขึ
ั นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วนัน เพื่อส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการสนับสนุน
การศึกษามากยิง่ ขึน สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผสู ้ นับสนุนการศึกษา สําหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาครู อาจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา หรื อเป็ นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรื อ
การวิจยั จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ ม 125 ตอนที่ 92 ก วันที่ 6 สิ งหาคม 2551)
สรุปการเปลียนแปลงของข้
่ นแปลงของข้อกฎหมาย
ย

ั านาจตามมาตรา 3(1) แห่งประมวลร ัษฎากร
• อาศยอํ
- ลดอัตราหรือยกเว ้นเพือ
่ ให ้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท ้องทีบ
่ างแห่งหรือทัว่ ไป
้ า
ึ ษาสําหร ับเงินได้ทจ
• สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผส
ู ้ น ับสนุนการศก
ี่ า
่ ยเป็นค่าใชจ
่ ยในการจ ัดหาครู
ึ
ึ
อาจารย์หรือผูท
้ รงคุณวุฒท
ิ างการศกษา หรือเป็นทุนการศกษา การประดิษฐก
์ ารพ ัฒนา การค้นคว้า
ํ หร ับน ักเรียน นิสต
ิ หรือน ักศก
ึ ษา
หรือการวิจ ัย สา
• ข้อกฎหมายอ้างอิง
พรฎ. (ฉบ ับที่ 420) พ.ศ. 2547
มาตรา 3 ให ้ยกเว ้นภาษีเงินได ้ตามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได ้ที่
จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายเพือ
่ สนับสนุนการศึกษาให ้แก่สถานศึกษาของ ทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล
โรงเรียนเอกชนทีต
่ งั ้ ขึน
้ ตามกฎหมายว่าด ้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีต
่ งั ้ ขึน
้ ตามกฎหมายว่า
ด ้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) สํ า หรั บ บุค คลธรรมดา ให ้ยกเว ้นภาษี เงิน ได ้สํ า หรั บ เงิน ได ้พึง ประเมิน หลัง จากหักค่า ใช ้จ่า ยและหัก ค่า
ลดหย่อนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็ นจํานวนสองเท่าของรายจ่ายทีจ
่ ่าย
ไปเป็ นค่าใช ้จ่ายเพือ
่ สนับสนุนการศึกษา แต่ต ้องไม่เกินร ้อยละสิบของเงินได ้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช ้จ่ายและ
หักค่าลดหย่อนดังกล่าวนัน
้
(2) สําหรับบริษัทหรือห ้างหุ ้นส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล ให ้ยกเว ้นภาษี เงินได ้สําหรับเงินได ้เป็ นจํ านวนเงินหรือมูลค่าของ
ิ เป็ นจํ านวนสองเท่าของรายจ่ายทีจ
ทรัพย์สน
่ ่ายไปเป็ นค่าใช ้จ่ายเพือ
่ สนั บสนุนการศึกษา แต่ต ้องไม่เกินร ้อยละสิบ
ของกําไรสุทธิกอ
่ นหักรายจ่ายเพือ
่ การกุศลสาธารณะหรือเพือ
่ การสาธารณประโยชน์ และเพือ
่ การศึกษาหรือเพือ
่
การกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
เดิม
ใหม่
พรฎ. (ฉบ ับที่ 420) พ.ศ. 2547
เพิม
่ เติม : พรฎ. (ฉบ ับที่ 420) พ.ศ. 2547
มาตรา 3 วรรคสอง
มาตรา 3 วรรคสอง
ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ สนับสนุนการศึกษาตามวรรคหนึง่ ต ้อง
ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ สนับสนุนการศึกษาตามวรรคหนึง่ ต ้อง
เป็ นค่าใช ้จ่ายสําหรับโครงการทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการให ้
เป็ นค่าใช ้จ่ายสําหรับโครงการทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ
ความเห็นชอบ และเป็ นค่าใช ้จ่ายสําหรับรายการ
ให ้ความเห็นชอบ และเป็ นค่าใช ้จ่ายสําหรับรายการ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) จัดหาหรือจัดสร ้างอาคาร อาคารพร ้อมทีด
่ น
ิ หรือ
(1) จัดหาหรือจัดสร ้างอาคาร อาคารพร ้อมทีด
่ น
ิ หรือ
ทีด
่ น
ิ ให ้แก่สถานศึกษา เพือ
่ ใช ้ประโยชน์ทางการศึกษา
ทีด
่ น
ิ ให ้แก่สถานศึกษา เพือ
่ ใช ้ประโยชน์ทางการศึกษา
(2) จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์เพือ
่ การศึกษา แบบเรียน ตํารา
(2) จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์เพือ
่ การศึกษา แบบเรียน ตํารา
่ และเทคโนโลยีเพือ
่ และเทคโนโลยีเพือ
หนังสือทางวิชาการ สือ
่ การศึกษา
หนังสือทางวิชาการ สือ
่ การศึกษา
ตลอดจนวัสดุอป
ุ กรณ์อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการศึกษา
ตลอดจนวัสดุอป
ุ กรณ์อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการศึกษา
ให ้แก่สถานศึกษา ตามทีร่ ัฐมนตรีวา่ การ
ให ้แก่สถานศึกษา ตามทีร่ ัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนด
กระทรวงการคลังกําหนด
เพิม
่ (3) จัดหาครู อาจารย์ หรือผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ าง
การศึกษา หรือเป็ นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การ
ิ
พัฒนา การค ้นคว ้า หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน นิสต
หรือนักศึกษาของสถานศึกษา ทัง้ นี้ ให ้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขทีอ
่ ธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด

