เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๖)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อั น เป็ นกฎหมายที่ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากัดสิทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๕”

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แ ก่บริ ษัท หรือ ห้างหุ้น ส่ว นนิติ บุคคลซึ่ งอยู่ในพื้น ที่ที่ท างราชการประกาศให้เป็น พื้ น ที่ที่เกิ ด อุท กภั ย
และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับเงิน ได้เท่าที่จ่ายในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าเป็นจํานวนร้อยละยี่สิบห้า
ของค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่ได้มา
ตามมาตรา ๓ ต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์สนับสนุน
จากส่วนราชการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน
(๒) เป็นทรัพย์สินที่นําไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๓) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ให้แ ก่หน่ว ยงานของรัฐหรื อเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากรและได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากรและได้รับ
ยกเว้ น ภาษีเ งิ น ได้ต ามมาตรา ๓ แห่ ง พระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากรว่ าด้ ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

มาตรา ๕ ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า
ที่ได้มาตามมาตรา ๓ ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วัน ที่
ทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพืน้ ที่หลายจังหวัด
ของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทําให้มีผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย
เป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยให้สามารถกลับมาดําเนินกิจการได้ตามปกติ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สําหรับ เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ การได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่อ งจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าในระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

