
เงนิสนับสนุนการศึกษาและเงนิบริจาค   

  
1. ช่ือเร่ือง : ข้อแตกต่างในการหักลดหย่อนระหว่างการบริจาคเงนิสนับสนุนเพือ่การศึกษาและเงนิบริจาค 

 
คาํถาม :   ใบอนุโมทนาบตัรเขียนวา่ “มอบเงินเพ่ือเป็นเจา้ภาพบรรพชาสามเณรและถวายทุนการศึกษา” ของโรงเรียนวดัรัฐบาล ถือเป็นเงินบริจาคหรือสนบัสนุนเพ่ือ
การศึกษา 
  
คาํตอบ :   ถือวา่เป็นเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร เน่ืองจากเงินสนบัสนุนเพ่ือการศึกษาตอ้งเป็นการจ่ายเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาตามโครงการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบและเป็นค่าใชจ่้ายตามท่ีกาํหนดไว ้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ.2547  
  

2. ช่ือเร่ือง : ภริยามเีงนิได้ ในระหว่างปีภาษบีริจาคเงนิไว้ และยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 รวมกบัสาม ี 
  
คาํถาม :   สามีมีเงินไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและเงินไดป้ระเภทอ่ืน ซ่ึงสามารถเลือกนาํ มาคาํนวณภาษีได ้และภริยามีเงินไดห้ลายอยา่ง รวมทั้งมีเงินไดจ้ากเงินฝาก
ธนาคารและเงินปันผลดว้ย และสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินบริจาค ในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 ของสามีระบุวา่ คู่สมรสมีเงินไดร้วมคาํนวณ จะหกัลดหยอ่นเงินบริจาค
อยา่งไร 

คาํตอบ :   การหกัลดหยอ่นเงินบริจาค กฎหมายกาํหนดใหผู้มี้เงินไดมี้สิทธินาํเงินบริจาคมาหกัลดหยอ่นได ้ตามมาตรา 47(7)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีสามีและ
ภริยามีเงินไดท้ั้งสองฝ่าย กฎหมายกาํหนดใหถื้อวา่ เงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี และสามีเป็นผูมี้หนา้ท่ีและความรับผดิในการยืน่รายการและเสียภาษี โดยถือวา่สามี
และภริยาเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั ดงันั้น ในส่วนของเงินบริจาคไม่วา่จะเป็นการบริจาคในนามของสามีหรือภริยา สามีมีสิทธินาํเงินบริจาคทั้งในส่วนของตนเองและในส่วน
ของภริยามาหกัลดหยอ่นในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้
                 อยา่งไรกต็าม  หากสามีใชสิ้ทธิเลือกไม่นาํเงินไดใ้นส่วนของตนทั้งหมดมารวมเป็นฐานภาษีในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สามีไม่มีสิทธ์ินาํเงิน
บริจาคในส่วนของตนเองมาหกัลดหยอ่น แต่มีสิทธ์ินาํเงินบริจาคเฉพาะส่วนของภริยามาหกัลดหยอ่นไดเ้ท่านั้น 

3. ช่ือเร่ือง : การบริจาคเงนิให้โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา หรือมสัยดิตามศาสนาอสิลาม และวดัทีก่่อตั้งขึน้ในต่างประเทศ 

  
คาํถาม :   บริจาคเงินใหว้ดัวาอาราม รวมถึงวดัในต่างแดน และทุกศาสนา นาํมาหกัค่าลดหยอ่นไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   การบริจาคใหว้ดัท่ีก่อตั้งข้ึนในต่างประเทศ ผูบ้ริจาคไม่สามารถนาํมาหกัลดหยอ่นเงินบริจาคได ้ส่วนการบริจาคใหว้ดั (ตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.
2505) โบสถท์างคริสตศ์าสนา หรือมสัยดิตามศาสนาอิสลาม ท่ีตั้งในไทย สามารถหกัลดหยอ่นได ้ได ้ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร 

 4. ช่ือเร่ือง : การบริจาคเงนิเพือ่ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่โครงการของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คาํถาม :   บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหแ้ก่โครงการพฒันาเดก็ไทยดว้ย ICT ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มี
สิทธิหกัลดหยอ่นในการคาํนวณภาษีเงินไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   ผูมี้เงินไดมี้สิทธิหกัลดหยอ่นบริจาคไดเ้ท่าจาํนวนท่ีบริจาค แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีเหลือจากหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น
อ่ืนๆ แลว้ เพราะถือเป็นการบริจาคเงินใหแ้ก่สถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน หรือสถานศึกษาท่ีเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
  

5. ช่ือเร่ือง : บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา 

คาํถาม :   บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพยสิ์น เช่น คอมพิวเตอร์ ใหแ้ก่สถานศึกษา สามารถนาํมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีบริจาคมาลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดห้รือไม่ 

คาํตอบ :   บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพยสิ์นใหแ้ก่สถานศึกษา ไม่สามารถนาํมูลค่าของทรัพยสิ์นมาหกัลดหยอ่นได ้แต่หากบริจาคเงินเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ใหแ้ก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององคก์ารรัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่
ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กมี็สิทธิหกัลดหยอ่นไดเ้ท่าจาํนวนท่ีบริจาค แต่ตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดพึ้งประเมินท่ีเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น
อ่ืนๆ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แลว้ และหากเป็นการบริจาคใหแ้ก่โครงการท่ีกระทรวงศึกษาใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการท่ีกาํหนด 
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ.2547 จะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวน 2 เท่า แต่ตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดพึ้งประเมินหลงัหกั
ค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นดงักล่าวแลว้ 



6. ช่ือเร่ือง : บุคคลธรรมดาบริจาคเงนิทาํบุญทอดกฐิน 

  
คาํถาม :   บุคคลธรรมดาบริจาคเงินทาํบุญทอดกฐินท่ีวดั สามารถนาํหลกัฐานการบริจาคท่ีวดัออกใหม้าหกัลดหยอ่นภาษีไดห้รือไม่  

คาํตอบ :   หากบุคคลธรรมดาบริจาคเงินทาํบุญทอดกฐินท่ีวดัท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.2505 และไดรั้บการประกาศตั้งเป็นวดัในพระพุทธศาสนาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กมี็สิทธินาํเงินบริจาคดงักล่าวไปหกัลดหยอ่นในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ตอ้ง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดพึ้งประเมินหลงัหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นอ่ืนๆ แลว้  

7. ช่ือเร่ือง : คณะบุคคลบริจาคเงนิภาษใีห้แก่พรรคการเมอืงไม่ได้ 

คาํถาม :   คณะบุคคลยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีตอ้งชาํระ จาํนวน 500 บาท สามารถแสดงความประสงคบ์ริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองไดห้รือไม่ 

คาํตอบ :   ไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้สียภาษีท่ีสามารถแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองไดต้อ้งเป็นบุคคลธรรมดา และมีสญัชาติไทย ตามขอ้ 1 ของประกาศอธิบดีฯ 
ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 176)  

8. ช่ือเร่ือง : ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90/91 แสดงความประสงค์บริจาคเงนิภาษใีห้แก่พรรคการเมอืงแล้วเปลีย่นแปลงไม่ได้ 

คาํถาม :   นาย ก. ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีตอ้งชาํระ จาํนวน 500 บาท แสดงความประสงคบ์ริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองพรรคหน่ึง ต่อมาตอ้งการเปล่ียนพรรค
การเมืองท่ีไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้สามารถยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 เพ่ิมเติม เพ่ือแจง้ความประสงคบ์ริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองใหม่ไดห้รือไม่ 

คาํตอบ :   ไม่ได ้ เม่ือผูเ้สียภาษีแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองใดแลว้ หา้มเปล่ียนแปลง ตามขอ้ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 176)  
                   อยา่งไรกต็าม  หากผูเ้สียภาษียืน่แบบ ภ.ง.ด.90/91 ฉบบัปกติ ไม่ไดแ้สดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองใด ต่อมาผูเ้สียภาษีมีความประสงค์
จะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมือง ผูเ้สียภาษีสามารถยืน่แบบ ภ.ง.ด.90/91 เพ่ิมเติม เพ่ือแจง้ความประสงคบ์ริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองได ้

9.ช่ือเร่ือง   : บุคคลหลายคนบริจาคเงนิร่วมกนั 

คาํถาม :   ผูมี้เงินไดร่้วมกนับริจาคเงิน โดยระบุช่ือบุคคลหลายคนในใบเสร็จรับเงินบริจาค แต่ไม่ไดแ้ยกจาํนวนเงินไว ้หากผูบ้ริจาคทุกคนมีเงินไดจ้ะสามารถนาํไปลดหยอ่น
เงินบริจาคไดค้นละเท่าไร 

คาํตอบ :   ถือวา่บริจาคคนละเท่า ๆ กนั   

10.ช่ือเร่ือง : บริจาคร่วม 2 คน ไม่ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงนิบริจาค 1 คน  

คาํถาม :   นาย ก และ นาย ข บริจาคเงินใหว้ดัไดรั้บใบอนุโมทนาบตัรระบุช่ือผูบ้ริจาคร่วม แต่นาย ก ไม่ใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นเงินบริจาค สามารถใหน้าย ข นาํไปใชสิ้ทธิหกั
ลดหยอ่นเงินบริจาคทั้งจาํนวนไดห้รือไม่ 

คาํตอบ :     ไม่ได ้นาย ก และนาย ข มีสิทธิหกัลดหยอ่นเงินบริจาคคนละคร่ึงหน่ึง ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร  

11.ช่ือเร่ือง :  รูปแบบใบอนุโมทนาบตัรทีม่สิีทธินําไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคาํนวณเงนิได้  

คาํถาม :   วดั ก. ไดรั้บประกาศตั้งเป็นวดัข้ึนในพระพุทธศาสนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัลงวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2542 ขอทราบรูปแบบใบอนุโมทนา
บตัรท่ีถูกตอ้งตามประกาศกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 2)  

คาํตอบ :   ประกาศกระทรวงการคลงัฉบบัดงักล่าวมิไดมี้การกาํหนดตวัอยา่งรูปแบบของใบอนุโมทนาบตัรไว ้ แต่ควรมีขอ้ความอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี  
                    1. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูอ้อกใบรับ  
                    2. ช่ือหรือยีห่อ้ของผูอ้อกใบรับ  
                    3. เลขลาํดบัของเล่มและของใบรับ  
                    4. วนั เดือน ปีท่ีออกใบรับ  



                    5. จาํนวนเงินท่ีรับ  
                    ทั้งน้ี ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

12.ช่ือเร่ือง : ค้นหารายช่ือมูลนิธิสมาคมทีไ่ด้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล 

คาํถาม :   จะคน้หารายช่ือมูลนิธิสมาคมท่ีลดหยอ่นภาษีไดจ้ากเวบ็ไซตใ์ด  

คาํตอบ :   ท่ี www.rd.go.th => เมนูบริการขอ้มูล => รายช่ือมูลนิธิ สถานสาธารณกศุล ท่ีสามารถหกัลดหยอ่นเงินบริจาคได ้ 

 


