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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการบริ จาคเงินหรือทรัพยสิ น
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หกระทํา ไดโ ดยอาศัยอํา นาจตามบทบัญ ญัติแ หง กฎหมาย จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ใหยกเวน ภาษีเงิน ไดตามสว น ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลัก ษณะ ๒
แหง ประมวลรัษฎากร สํา หรับการบริจ าคใหแ กก องทุน สงเสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายวาดว ยการสงเสริม การจัดสวัสดิก ารสังคม กองทุน คุม ครองเด็กตามกฎหมายวาดว ย
การคุ ม ครองเด็ก หรือ กองทุน พัฒ นากีฬ าแหง ชาติที ่จัด ตั ้ง ขึ ้น ตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื ่อ วัน ที่
๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้
(๑) สําหรับ บุคคลธรรมดา ใหยกเวน ภาษีเงิน ไดสํา หรับเงิน ไดพึงประเมิน หลัง จากหัก
คาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แหงประมวลรัษฎากร
เทาจํานวนเงินที่บริจาค แตเมื่อรวมกับเงิน บริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากรแลว
ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนนั้น
(๒) สํ า หรับ บริษ ัท หรือ หา งหุ น สว นนิต ิบ ุค คล ใหย กเวน ภาษีเ งิน ไดสํ า หรับ เงิน ได
เปน จํานวนเงิน หรือมูลคาของทรัพยสิน เทาที่บริจาค แตเมื่อรวมกับรายจายเพื่อการกุศ ลสาธารณะ
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกิน รอยละสองของกําไรสุทธิกอ นหัก
รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินที่บริจาคใหแกกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ แตเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวถูกยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติใหผูบริจาคนําเงินหรือทรัพยสินที่บริจาค
ใหแกกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปหักลดหยอนหรือยกเวนภาษีไดตามที่กฎหมายกําหนด
ดังนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมการยกเวนรัษฎากรใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฉบับใหม
เพื่ อส งเสริ มให ภ าคเอกชนมี ส ว นร ว มในการสนั บสนุน และช ว ยเหลื อคนพิ ก ารตอไป จึ งจํ าเป น ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

