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ให้หกัเบีย้ประกนัสขุภาพ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่334 ไดอ้อกมาเพื่อให้หกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัการประกนัสุขภาพในการค านวณภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดาส าหรบัเบีย้ประกนัภยัทีจ่่ายตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยใหห้กัไดต้ามจ านวนทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 
15,000 บาทในปีภาษี แต่เมื่อรวมกบัค่าลดหย่อนส าหรบัเบีย้ประกนัชวีติตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 
ตอ้งไม่เกนิ 100,000 บาท 
 
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจดัตัง้สถานศึกษา 
คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัมิาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการบรจิาคใหแ้ก่สถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยตามสญัญา
ระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาต ิสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

- ใหบุ้คคลธรรมดาทีบ่รจิาคเงนิใหแ้ก่สถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยตามสญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการ
ช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาต ิสามารถน ามาหกัเป็นค่าลดหย่อนไดเ้ป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงนิทีบ่รจิาค แต่
เมื่อรวมกบัการจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพื่อสนบัสนุนการศกึษาส าหรบัโครงการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบ
แลว้ตอ้งไม่เกนิ 10% ของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แลว้  
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- ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีบ่รจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิใหแ้ก่สถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยตามสญัญา
ระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาตสิามารถน ามาหกัเป็นรายจ่ายไดเ้ป็นจ านวนสองเท่า
ของรายจ่ายทีบ่รจิาค แต่เมื่อรวมกบัรายจ่ายทีจ่่ายไปเป็นค่าใชจ้า่ยเพื่อสนบัสนุนการศกึษาส าหรบัโครงการที่
กระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบ และรายจ่ายเพื่อสาธารณะบางประเภทแลว้ตอ้งไม่เกนิ  10% ของก าไรสทุธิ
ก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ 

- ยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้กบุ่คคลธรรมดาหรอืบรษิทัส าหรบัเงนิไดท้ี่
ไดร้บัจากการโอนทรพัยส์นิหรอืการขายสนิคา้ หรอืส าหรบัการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการบรจิาคใหแ้ก่
สถานศกึษาขา้งตน้  
 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนโครงการสานพลงัประชารฐั 
คณะรฐัมนตรีอนุมตัิมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลงัประชารัฐ โดยให้บริษัทที่จ่ายเงินเพื่อ
สนับสนุนโครงการสานพลงัประชารฐัหรอืเพื่อด าเนินการภายใต้โครงการสานพลงัประชารฐัสามารถน าค่าใชจ้่ายดงักล่าว
มาหกัไดต้ามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 5% ของก าไรสุทธหิลงัจากทีไ่ดห้กัรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายทีจ่่ายไปเป็น
ค่าใชจ้่ายเพื่อสนับสนุนการศกึษาฯ โดยต้องไม่เกนิ 10% ของก าไรสุทธกิ่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ ส าหรบั
ค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ยกเว้นภาษีส าหรบัการฝากเงินตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษสี าหรบัการฝากเงนิตามหลกัการศาสนาอสิลามดงันี้ 
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการรบัฝากเงนิตามหลกัการของศาสนาอสิลามกบั

ธนาคารในราชอาณาจกัร ซึง่จะต้องฝากเงนิเป็นรายไดเ้ดอืนตดิต่อกนั มรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดอืนนับแต่วนัที่
เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากนั แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และรวมแล้วทัง้หมดต้องไม่เกนิ 
600,000 บาท ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 

- เพิม่เติมการยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรบัผลตอบแทนที่ได้รบัจากการฝากเงนิตามหลกัการของศาสนา
อสิลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัรทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนักบัเงนิฝากประเภทออมทรพัย ์และเงนิฝากประจ า 

 

การบริจาคภาษีให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่างพระราชบญัญตักิองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษาโดยก าหนดใหม้กีองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศกึษาซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์โดยให้ผู้เสยีภาษีเงินได้มีสทิธิแสดง
เจตนาใหร้ฐัน าเงนิทีต่นไดเ้สยีภาษไีวไ้ปอุดหนุนกองทุนไดปี้ละไม่เกนิ 5,000 บาท และผูบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่กองทุนมสีทิธนิ า
จ านวนเงนิทีบ่รจิาคไปหกัเป็นค่าลดหย่อนหรอืรายจ่ายเพื่อการบรจิาคตามทีก่ าหนดในประมวลรษัฎากรไดเ้ป็นจ านวนสอง
เท่าของจ านวนเงนิบรจิาค ในอตัราไม่เกนิ 10% ของเงนิได้พงึประเมนิเฉพาะส่วนที่ไม่เกนิ 500,000 บาทส าหรบับุคคล
ธรรมดาและไม่เกนิ 2% ของก าไรสทุธสิ าหรบันิตบิุคคล 
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