เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้
ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินในบางกรณี
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับใช้ก่อกาเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า
หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล
ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่ต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
“ระบบอัต โนมัติ ” หมายความว่า ระบบที่ทาให้เครื่องจักรตั้งแต่สองเครื่อ งขึ้นไปทางาน
ร่วมกันเองได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากการได้รับคาสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อข้อมูลกัน
ระหว่างเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจานวน
ที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๕ เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๔ ต้อง
(๑) เป็นเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
(๓) เป็ น เครื่ อ งจั ก รและโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ น ามาหั ก ค่ า สึ ก หรอและค่ า เสื่ อ มราคา
ของทรัพย์สินได้ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การ
ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) อยู่ในราชอาณาจักร
(๕) ไม่เป็นเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๖) ไม่เป็นเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นาไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

มาตรา ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะต้องจัดทาโครงการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรในระบบ
อัตโนมัติและแผนการจ่ายเงิน และแจ้งต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
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 ภา ษี เ งิ น ได้
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ และต่อมาไม่ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ต ามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๖ หรือ
เครื่องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา ๕ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิ
ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลง และบริษัทหรือห้า งหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
จะต้องนาเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงิ น ได้ ใ นรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ นั้ น เว้ น แต่ ก รณี ที่ มี ก ารขายเครื่ อ งจั ก รหรื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น หรือเครื่องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นถูกทาลายหรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ
ให้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นั้ น สิ้ น สุ ด ลงนั บ แต่ รอบระยะเวลาบั ญชี ที่ ไ ด้ข ายเครื่ อ งจั กรหรือ โปรแกรม
คอมพิว เตอร์ หรือเครื่องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นถูกทาลายหรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาเงิ นได้ที่ได้รับจากการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับแล้วไปรวมเป็นรายได้
ในการคานวณกาไรสุทธิอีก
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้
ให้ แก่ บริ ษั ทหรื อห้ างหุ้ นส่ ว นนิ ติ บุ คคล ส าหรั บเงิ นได้ เป็ นจ านวนร้ อยละหนึ่ งร้ อยของรายจ่ ายที่ ได้ จ่ า ยไป
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรตามโครงการลงทุน
ในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

