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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้
ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซม
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ให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของรายจ่าย
ตามจํานวนที่จ่ายจริง และต้องเป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
(๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(๓) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึง
รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ที่มิใช่ได้มาเพื่อนําออกให้เช่า
(๔) อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
รายจ่ า ยที่ ไ ด้ จ่ า ยไปตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งจ่ า ยไปตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึง วัน ที ่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั ้ง นี ้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื ่อ นไขที ่อ ธิบ ดี
ประกาศกําหนด
“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสําหรับใช้ก่อกําเนิด พลังงาน เปลี่ยน
หรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือ
พลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันและหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล
สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
มาตรา ๔ ทรัพย์สินตามมาตรา ๓ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
(๒) เป็นทรัพย์สินที่นํามาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒)
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร โดยทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต้ อ งได้ ม าและอยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ก ารตามประสงค์ ภ ายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นแต่ทรัพย์สินเฉพาะเครื่องจักรตามมาตรา ๓ (๑) และอาคารถาวร
ตามมาตรา ๓ (๔) ที่อาจได้มาหรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้การตามประสงค์ภายหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้
(๓) ต้องอยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ยานพาหนะตามมาตรา ๓ (๓)
(๔) ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕) ไม่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ นํ า ไปใช้ ใ นกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการนําไปใช้ในโครงการตามมาตรการเร่งรัด
การลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน ที่ยังไม่มีการลงทุนจริงและเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์นั้น
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มาตรา ๕ บริษ ัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลที ่จ ะใช้ส ิท ธิย กเว้น ภาษีเ งิน ได้ต าม
พระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน และแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดลงทุน หรือ ต่อ เติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก
หรื อ ทํา ให้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ การ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น การซ่ อ มแซมให้ ค งสภาพเดิ ม
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว แต่การจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุนดังกล่าว ยังไม่ได้จ่ายให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ตกลงกันไว้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
จะต้องแจ้งแผนการจ่ายเงินที่จะจ่ายระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยไม่จําต้องแจ้งโครงการลงทุนตาม (๑) ก็ได้
มาตรา ๖ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้ตามมาตรา ๓ สําหรับทรัพย์สิน
แต่ละประเภทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๗ กรณี บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต าม
พระราชกฤษฎีกานี้ และต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลงและ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องนําเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นรายได้
ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น เว้นแต่กรณีที่มีการขาย
ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินถูกทําลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินนั้นถูกทําลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ แล้วแต่กรณี
โดยไม่ต้องนําเงินได้ที่ได้รับจากการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคํานวณ
กําไรสุทธิอีก
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศของผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวตามเป้าหมาย สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

