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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับ
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน บางกรณี
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึง ทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน
หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่
เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวนร้อยละ
หนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง และต้องเป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี
(๑) เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง
และเฟอร์นิเจอร์
(๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(๓) ยานพาหนะที่จดทะเบีย นในราชอาณาจั กรตามกฎหมายว่า ด้ว ย
ยานพาหนะนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่มิใช่ได้มาเพื่อนาออกให้เช่า
(๔) อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
รายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามวรรคหนึ่ง ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด

๒

““เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับ
ใช้ก่อกาเนิด พลังงาน เปลี่ยน หรือแปลงสภาพพลังงาน หรือ ส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า
เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันและหมายความ
รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน แต่ไม่รวมถึง
ยานพาหนะที่จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้นๆ””
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 643) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ 10 กรกฎาคม 2560)

มาตรา ๔ ทรัพย์สินตามมาตรา ๓ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี
(1) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
“(2) เป็นทรัพย์สินที่นามาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ได้ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร โดยทรัพย์สินนั้นต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การ
ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เว้นแต่ทรัพย์สินเฉพาะเครื่องจักรตามมาตรา ๓ (๑)
และอาคารถาวร ตามมาตรา ๓ (๔) ที่อาจได้มาหรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้การตามประสงค์ภายหลัง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็ได้”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 622) พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ 11 สิงหาคม 2559)

(3) ต้องอยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ยานพาหนะตามมาตรา ๓ (๓)
(4) ไม่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพย์สินนั้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๕) ไม่เป็นทรัพย์สินที่นาไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการนาไปใช้ใน
โครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่มีการลงทุนจริงและเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์นั้น
มาตรา 5 การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ตามมาตรา ๓ สาหรับทรัพย์สิน
แต่ละประเภทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 6 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต าม
พระราชกฤษฎีกานี้และต่อมาไม่ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต ามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุด ลง
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องนาเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวม
เป็นรายได้ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น เว้นแต่
กรณีที่มีการขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินถูกทาลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ ให้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินนั้นถูกทา ลายหรือ
สูญหายหรือสิ้นสภาพ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาเงินได้ที่ได้รับจากการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ที่ได้รับแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคานวณกาไรสุทธิอีก
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์จนั ทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศของผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคล เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นเพิ่มขึ้น
รวมทั้งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

