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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับเงินได้
เท่ าที่ จ่า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่า ยเพื่ อการได้ม าซึ่ง ทรั พ ย์สิ น ประเภทวัส ดุ อุป กรณ์ หรือ เครื่ องจัก รที่มี ผลต่ อ
การประหยัดพลังงาน บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญ ญั ติ ใ ห้ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมาย จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามส่ ว น ๒ และส่ ว น ๓ หมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒
แห่งประมวลรัษฎากร สํา หรับเงิน ได้เท่า ที่จ่ายเป็น ค่าใช้ จ่ายเพื่อการได้ มาซึ่ง ทรัพ ย์สิน ประเภทวัส ดุ
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน แต่ไม่ร วมถึงยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่ใช้กับยานพาหนะ เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายนั้น ให้แก่
(๑) บุคคลธรรมดา ในส่ว นที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
(๒) บริษัทจํากัด
(๓) บริษัทมหาชนจํากัด
(๔) ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งจ่ า ยไปตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึ ง วั น ที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ตามมาตรา ๓ ต้องเป็น ทรัพ ย์สินที่ไม่เคยผ่านการใช้งานซึ่งได้ซื้อมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ง านได้
ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับ
การรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล
ต่อการประหยัด พลังงาน ภายในวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น ทรั พ ย์สิ น ที่ ได้รั บสิ ท ธิป ระโยชน์ห รืออยู่ร ะหว่ างการพิจ ารณาขอรับ สิท ธิประโยชน์
สนับสนุนจากส่วนราชการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน
(๒) เป็น ทรัพ ย์ สิน ที่ นําไปใช้ ในกิ จการที่ไ ด้รับ การยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิติ บุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๓) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนตามพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙
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(๔) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากรและได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๕ ทรัพ ย์สิน ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน
ตามมาตรา ๓ ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้น
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ เนื่อ งจากการยกเว้นภาษีเ งินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีผลใช้บังคับ
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่โดยที่มาตรการดังกล่าวเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย สมควรกําหนดการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวต่อไปเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

