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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๗)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินได
ที่ไดจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๗) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเวน ภาษี เ งิน ได ต ามส ว น ๒ และส ว น ๓ หมวด ๓ ในลั กษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดที่ไดจายเปนคาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทวัสดุ อุปกรณ
หรือเครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน แตไมรวมถึงยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร
ที่ใชกับยานพาหนะ เปนจํานวนรอยละยี่สิบหาของคาใชจายนั้น ใหแก
(๑) บุคคลธรรมดา ในสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งตองเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๘ (๑) แหงประมวลรัษฎากร
(๒) บริษัทจํากัด
(๓) บริษัทมหาชนจํากัด
(๔) หางหุนสวนนิติบุคคล
คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ตองจายไปตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ทรัพยสินประเภทวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน
ตามมาตรา ๓ ตองเปนทรัพยสินที่ไมเคยผานการใชงานซึ่งไดซื้อมาและอยูในสภาพพรอมใชงานได
ตามประสงค ตั้ ง แต วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ มี ผ ลใชบั ง คั บ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยไดรับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานวาเปนวัสดุ อุปกรณ หรือ
เครื่องจักรที่มีผ ลตอการประหยัดพลังงาน ภายในวัน ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และตองไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนทรัพยสินที่ไดรับสิทธิประโยชนหรืออยูระหวางการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน
สนับสนุนจากสวนราชการ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อการสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงาน
(๒) เปนทรัพยสินที่นําไปใชในกิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
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(๓) เปนทรัพยสินที่เกิดจากรายจายซึ่งไดจายไปเปนคาจางเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหแ กหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) เปนทรัพยสินที่เกิดจากรายจายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากรและไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) เปนทรัพยสินประเภทเครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการซึ่งซื้อทดแทนเครื่องจักรเกา
และไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๓ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๕ ทรัพยสินประเภทวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน
ตามมาตรา ๓ ตองหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ทรัพยสินนั้น
อยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดตามประสงค
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดจาย
เปนคาใชจายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากร เพื่อการไดมาซึ่งทรั พยสินประเภทวัสดุ อุปกรณ
หรือเครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน อันเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการลงทุนเพื่อลดการใชพลังงาน
ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

