
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา และสนับสนุนการกีฬา จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
โดยสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาค มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 

 1.หักลดหย่อนได้เป็น
จำนวน 2 เท่า แต่เมื่อ
รวมการบริจาคทุกราย
การแล้วต้อง ไม่ เกิ น
ร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังจากหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว

  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล 
โรงเรียนเอกชน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษ า เ อกชนที่ ตั้ ง ขึ้ น ต า ม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ตามโครงการที่กระทรวง
ศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการดังต่อไปนี้

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 420)

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา

บุคคลธรรมดา 

(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา แบบเรียน ตำรา 
หนังสือทางวิชาการ สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่
สถานศึกษา

(1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร 
อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้
แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ



สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

(3) จัดหาครู อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
ห รื อ เ ป็ น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
การประดิษฐ์  การพัฒนา 
การค้นคว้าหรือการวิจัย 
สำหรับนักเรียน นิสิต หรือ
นักศึกษาของสถานศึกษา   

บริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ
ห รื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ พื่ อ
ส่งเสริมการอ่านให้แก่สถานศึกษา
ของทางราชการ สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล โรง เรียน
เอกชนที่ ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่ า
ด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบัน
อุ ดมศึ กษ า เ อกชนที่ ตั้ ง ขึ้ น ต าม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ส ถ า บั น อุ ด ม
ศึกษาเอกชน

      
พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับที่ 515)

บริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัด
ตั้งขึ้น

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 520)

บริจาคเงินให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือสนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่  526)



สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

เฉพาะการบรจิาค
ระหวา่งวนัที่ 

1 มกราคม 2556
ถงึวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558
(อยรู่ะหวา่งการออก
กฎหมายบงัคบัใช)้

NewNew

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 541)

บริจาคเงินให้แก่โครงการฝึกอบรม
อาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยว
ข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและ
สงเคราะห์ เด็กและ เยาวชนของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
แล ะ เยาวชน ในกรมพินิ จ  แล ะ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวง
ยุติธรรม

บริ จ า ค เ งิ น ใ ห้ แ ก่ ส ถ านศึ กษ า
ของทางราชการ สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล โรงเรียน
เอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บริจาคเงินให้แก่
      (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมการกีฬา
      (2) คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 
      (3) กรมพลศึกษา
      (4) สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
กีฬาแห่งประเทศไทย
  (5) กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
  

เฉพาะการบรจิาค
ระหวา่งวนัที่ 

1 มกราคม 2556
ถงึวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558
(อยรู่ะหวา่งการออก
กฎหมายบงัคบัใช)้

NewNew



2.หักลดหย่อนได้เท่า
จำนวนที่บริจาค แต่
เมื่อรวมการบริจาคทุก
รายการแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังจากหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 428)

      มาตรา 47 (7) 
แห่ง

ประมวลรัษฎากร

บริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนา
กีฬาแห่งชาต ิ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

บริจาคเงินให้สถานศึกษา



บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือสนับสนุนการกีฬา จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมา
หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 

1.หักรายจ่ายได้ 2 เท่า
ของจำนวนเงินหรือ
มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ที่
บ ริ จ า ค แ ต่ เ มื่ อ ร ว ม
การบริจาคทุกรายการ
แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
1 0  ข อ ง ก ำ ไ ร สุ ท ธิ 
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อ
ก า ร กุ ศ ลส า ธ า รณ ะ 
หรือ เพื่อการสาธารณะ
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ พื่ อ
การศึกษา หรือ เพื่ อ
การกีฬา

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 420)

บริ จ าค เงิ นหรือทรัพย์สิ น เพื่ อ
สนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา
ของทางราชการ สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล โรงเรียน
เอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับรายการดังต่อไปน ี้

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

   (2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ
ศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาให้แก่สถานศึกษา

(1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร 
อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้
แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา



(3 ) จัดหาครู อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาหรือ
เป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ 
การพัฒนา การค้นคว้า หรือ
การวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต 
หรือนักศึกษาของสถานศึกษา

บริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาครู 
คณาจารย์  แล ะบุคลากรทาง
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งขึ้น

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อใช้
ใ นก ารจั ดห าหนั งสื อหรื อสื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิกส์  เพื่ อส่ ง เสริ ม
การอ่าน ให้แก่สถานศึกษาของ
ทางราชการ สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล โรงเรียน
เอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

      พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 515)

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 520)

บริ จ าค เงิ นหรือทรัพย์สิ น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 526)



บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
โครงการฝึกอบรมอาชีพและการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นการจั ดสร้ า ง แล ะ
การบำรุงรักษาสนามเด็ก เล่น 
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา
ของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็น
การทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ 
หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
หรือสนามกีฬาของทางราชการ

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 541)

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 428)

บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
สถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององค์การของ
รัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เฉพาะการบรจิาค
ระหวา่งวนัที่ 

1 มกราคม 2556
ถงึวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558
(อยรู่ะหวา่งการออก
กฎหมายบงัคบัใช)้

NewNew



บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
     

NewNew

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

(1) การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อ
ส่งเสริมการกีฬา
   (2) คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
   (3) กรมพลศึกษา
  (4) สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
กีฬาแห่งประเทศไทย
   (5) กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

เฉพาะการบรจิาค
ระหวา่งวนัที่ 

1 มกราคม 2556
ถงึวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558
(อยรู่ะหวา่งการออก
กฎหมายบงัคบัใช)้

2. หักเป็นรายจ่ายเพื่อ
การศึกษา หรือเพื่อการ
กีฬา ได้ เท่ าจำนวนที่
บริจาคแต่เมื่อรวมการ
บริจาคทุกรายการแล้ว 
ต้องไม่ เกินร้อยละ 2 
ของกำไรสุทธิ

บริจาคทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
กิจการให้ แก่ส่วนราชการ เพื่อ
บริจาคให้แก่สถานศึกษาของทาง
ราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่

       มาตรา 65 ตรี (3) 
แห่งประมวลรัษฎากร

ประกอบประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

(ฉบับที่ 44)

(1) สถานศึกษา หอสมุดหรือ
ห้องสมุด หรือสถาบันวิจัย 
ทั้งนี้ เฉพาะของทางราชการ
   (2) การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาเป็นการทั่วไป
   (3) กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือองค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้าง
สถานศึกษา หอสมุด หรือห้อง
สมุดของทางราชการ

       มาตรา 65 ตรี (3) 
แห่งประมวลรัษฎากร

ประกอบประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

(ฉบับที่ 44)



สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ
  
  (4) สถานศึกษาที่ตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน-
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และ
สถานศึกษาที่ เป็นสถาบันอุดม
ศึ กษา เอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บริจาค เงินหรือทรัพย์สิน ให้ แก่
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้ง
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  

บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
(1) การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อ
ส่งเสริมการกีฬา
   (2) คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อ
ส่งเสริมกีฬาในจังหวัด
  (3) กรมพลศึกษาเพื่อการจัด
การแข่งขันกีฬานักเรียน
   (4) สมาคมกีฬาสมัครเล่นที่ได้รับ
อนุญาตจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

       มาตรา 65 ตรี (3) 
แห่งประมวลรัษฎากร

ประกอบประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

(ฉบับที่ 44)

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 428)



สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ได้รับการยกเว้นภาษี

กรณีบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ดังนี้

       มาตรา 79 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
ประกอบประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ฉบับที่ 40)

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 239)     

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 420)     

บริจาคทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
กิจการ ให้ แก่ส่ วนราชการตาม
โครงการของทางราชการ เพื่อให้
แ ก่ ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง ร า ช ก า ร 
สถาบันอุดมศึกษา เอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือสถานศึ กษาตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

บริจาคสินค้าให้แก่ สถานพยาบาล 
และสถานศึกษาของทางราชการ

บริจาคทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการ
ศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทาง
ราชการสถานศึกษาขององค์การ
ของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้
ความเห็นชอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับรายการดังต่อไปนี้



 

การนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการ
ศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานที่
กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่และวัตถุ
ประสงค์เพื่อการศึกษาและการวิจัย
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งได้
รั บ ก า ร รั บ รองจ ากกร ะ ท รวง
ศึกษาธิการ

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

(1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร 
อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่
สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา

(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ
ศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาให้แก่สถานศึกษา

(3) จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรง
คุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็น
ทุ น ก า รศึ ก ษ า  ก า รปร ะ ดิ ษ ฐ์ 
การพัฒนา การค้นคว้า หรือ
การวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต 
หรือนักศึกษาของสถานศึกษา

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 422)     



ภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการศึกษา

กรณีบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ดังนี้

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ

บริ จ าคอสั งห าริ มทรัพย์ ใ ห้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่มี
ค่าตอบแทนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

      พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 427)     
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