เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
1. ชื่อเรื่อง : ข้ อแตกต่ างในการหักลดหย่ อนระหว่ างการบริจาคเงินสนับสนุนเพือ่ การศึกษาและเงินบริจาค
คําถาม : ใบอนุโมทนาบัตรเขียนว่า “มอบเงินเพื่อเป็ นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรและถวายทุนการศึกษา” ของโรงเรี ยนวัดรัฐบาล ถือเป็ นเงินบริ จาคหรื อสนับสนุนเพื่อ
การศึกษา
คําตอบ : ถือว่าเป็ นเงินบริ จาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาต้องเป็ นการจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและเป็ นค่าใช้จ่ายตามที่กาํ หนดไว้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547

2. ชื่อเรื่อง : ภริยามีเงินได้ ในระหว่ างปี ภาษีบริจาคเงินไว้ และยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 รวมกับสามี
คําถาม : สามีมีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินได้ประเภทอื่น ซึ่ งสามารถเลือกนํา มาคํานวณภาษีได้ และภริ ยามีเงินได้หลายอย่าง รวมทั้งมีเงินได้จากเงินฝาก
ธนาคารและเงินปันผลด้วย และสามีและภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินบริ จาค ในการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ของสามีระบุวา่ คู่สมรสมีเงินได้รวมคํานวณ จะหักลดหย่อนเงินบริ จาค
อย่างไร
คําตอบ : การหักลดหย่อนเงินบริ จาค กฎหมายกําหนดให้ผมู้ ีเงินได้มีสิทธินาํ เงินบริ จาคมาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(7)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร กรณี สามีและ
ภริ ยามีเงินได้ท้งั สองฝ่ าย กฎหมายกําหนดให้ถือว่า เงินได้ของภริ ยาเป็ นเงินได้ของสามี และสามีเป็ นผูม้ ีหน้าที่และความรับผิดในการยืน่ รายการและเสี ยภาษี โดยถือว่าสามี
และภริ ยาเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน ดังนั้น ในส่วนของเงินบริ จาคไม่วา่ จะเป็ นการบริ จาคในนามของสามีหรื อภริ ยา สามีมีสิทธินาํ เงินบริ จาคทั้งในส่วนของตนเองและในส่วน
ของภริ ยามาหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
อย่างไรก็ตาม หากสามีใช้สิทธิเลือกไม่นาํ เงินได้ในส่วนของตนทั้งหมดมารวมเป็ นฐานภาษีในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามีไม่มีสิทธิ์นําเงิน
บริ จาคในส่วนของตนเองมาหักลดหย่อน แต่มีสิทธิ์นําเงินบริ จาคเฉพาะส่วนของภริ ยามาหักลดหย่อนได้เท่านั้น

3. ชื่อเรื่อง : การบริจาคเงินให้ โบสถ์ ทางคริสต์ ศาสนา หรือมัสยิดตามศาสนาอิสลาม และวัดทีก่ ่ อตั้งขึน้ ในต่ างประเทศ
คําถาม : บริ จาคเงินให้วดั วาอาราม รวมถึงวัดในต่างแดน และทุกศาสนา นํามาหักค่าลดหย่อนได้หรื อไม่
คําตอบ : การบริ จาคให้วดั ที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศ ผูบ้ ริ จาคไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนเงินบริ จาคได้ ส่วนการบริ จาคให้วดั (ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505) โบสถ์ทางคริ สต์ศาสนา หรื อมัสยิดตามศาสนาอิสลาม ที่ต้งั ในไทย สามารถหักลดหย่อนได้ ได้ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร

4. ชื่อเรื่อง : การบริจาคเงินเพือ่ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ให้ แก่ โครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําถาม : บุคคลธรรมดาบริ จาคเงินเพื่อซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่โครงการพัฒนาเด็กไทยด้วย ICT ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มี
สิ ทธิหกั ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้หรื อไม่
คําตอบ : ผูม้ ีเงินได้มีสิทธิหกั ลดหย่อนบริ จาคได้เท่าจํานวนที่บริ จาค แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
อื่นๆ แล้ว เพราะถือเป็ นการบริ จาคเงินให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ หรื อสถานศึกษาที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถานศึกษาที่เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

5. ชื่อเรื่อง : บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพย์ สินให้ แก่ สถานศึกษา
คําถาม : บุคคลธรรมดาบริ จาคทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ให้แก่สถานศึกษา สามารถนํามูลค่าของทรัพย์สินที่บริ จาคมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรื อไม่
คําตอบ : บุคคลธรรมดาบริ จาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา ไม่สามารถนํามูลค่าของทรัพย์สินมาหักลดหย่อนได้ แต่หากบริ จาคเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์
ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชนที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่า
ด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก็มีสิทธิหกั ลดหย่อนได้เท่าจํานวนที่บริ จาค แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
อื่นๆ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว และหากเป็ นการบริ จาคให้แก่โครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาํ หนด
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 จะได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็ นจํานวน 2 เท่า แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวแล้ว

6. ชื่อเรื่อง : บุคคลธรรมดาบริจาคเงินทําบุญทอดกฐิ น
คําถาม : บุคคลธรรมดาบริ จาคเงินทําบุญทอดกฐินที่วดั สามารถนําหลักฐานการบริ จาคที่วดั ออกให้มาหักลดหย่อนภาษีได้หรื อไม่
คําตอบ : หากบุคคลธรรมดาบริ จาคเงินทําบุญทอดกฐินที่วดั ที่จดั ตั้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และได้รับการประกาศตั้งเป็ นวัดในพระพุทธศาสนาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก็มีสิทธินาํ เงินบริ จาคดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ตอ้ ง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว

7. ชื่อเรื่อง : คณะบุคคลบริจาคเงินภาษีให้ แก่ พรรคการเมืองไม่ ได้
คําถาม : คณะบุคคลยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีตอ้ งชําระ จํานวน 500 บาท สามารถแสดงความประสงค์บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้หรื อไม่
คําตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ สี ยภาษีที่สามารถแสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ตอ้ งเป็ นบุคคลธรรมดา และมีสญ
ั ชาติไทย ตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176)

8. ชื่อเรื่อง : ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 แสดงความประสงค์ บริจาคเงินภาษีให้ แก่ พรรคการเมืองแล้ วเปลีย่ นแปลงไม่ ได้
คําถาม : นาย ก. ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีตอ้ งชําระ จํานวน 500 บาท แสดงความประสงค์บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ต่อมาต้องการเปลี่ยนพรรค
การเมืองที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ สามารถยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 เพิ่มเติม เพื่อแจ้งความประสงค์บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใหม่ได้หรื อไม่
คําตอบ : ไม่ได้ เมื่อผูเ้ สี ยภาษีแสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176)
อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ สี ยภาษียนื่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 ฉบับปกติ ไม่ได้แสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใด ต่อมาผูเ้ สี ยภาษีมีความประสงค์
จะแสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ผูเ้ สี ยภาษีสามารถยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติม เพื่อแจ้งความประสงค์บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้

9.ชื่อเรื่อง : บุคคลหลายคนบริจาคเงินร่ วมกัน
คําถาม : ผูม้ ีเงินได้ร่วมกันบริ จาคเงิน โดยระบุชื่อบุคคลหลายคนในใบเสร็จรับเงินบริ จาค แต่ไม่ได้แยกจํานวนเงินไว้ หากผูบ้ ริ จาคทุกคนมีเงินได้จะสามารถนําไปลดหย่อน
เงินบริ จาคได้คนละเท่าไร
คําตอบ : ถือว่าบริ จาคคนละเท่า ๆ กัน

10.ชื่อเรื่อง : บริจาคร่ วม 2 คน ไม่ ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเงินบริจาค 1 คน
คําถาม : นาย ก และ นาย ข บริ จาคเงินให้วดั ได้รับใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผูบ้ ริ จาคร่ วม แต่นาย ก ไม่ใช้สิทธิหกั ลดหย่อนเงินบริ จาค สามารถให้นาย ข นําไปใช้สิทธิหกั
ลดหย่อนเงินบริ จาคทั้งจํานวนได้หรื อไม่
คําตอบ :

ไม่ได้ นาย ก และนาย ข มีสิทธิ หกั ลดหย่อนเงินบริ จาคคนละครึ่ งหนึ่ง ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร

11.ชื่อเรื่อง : รู ปแบบใบอนุโมทนาบัตรทีม่ สี ิ ทธินําไปหักเป็ นค่ าลดหย่ อนในการคํานวณเงินได้
คําถาม : วัด ก. ได้รับประกาศตั้งเป็ นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2542 ขอทราบรู ปแบบใบอนุโมทนา
บัตรที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)
คําตอบ : ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวมิได้มีการกําหนดตัวอย่างรู ปแบบของใบอนุโมทนาบัตรไว้ แต่ควรมีขอ้ ความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูอ้ อกใบรับ
2. ชื่อหรื อยีห่ อ้ ของผูอ้ อกใบรับ
3. เลขลําดับของเล่มและของใบรับ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ

5. จํานวนเงินที่รับ
ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

12.ชื่อเรื่อง : ค้ นหารายชื่อมูลนิธิสมาคมทีไ่ ด้ รับการประกาศเป็ นองค์ การสาธารณกุศล
คําถาม : จะค้นหารายชื่อมูลนิธิสมาคมที่ลดหย่อนภาษีได้จากเว็บไซต์ใด
คําตอบ : ที่ www.rd.go.th => เมนูบริ การข้อมูล => รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริ จาคได้

