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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๐๔)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
สําหรับเงินไดที่ไดจายเพื่อการลงทุนหรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก
หรือทําใหดขี ึ้นซึ่งทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๕ (๑) และมาตรา ๖
แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาด วยการยกเวนรั ษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับเงินไดที่ไดจายเพื่อการลงทุนหรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน
แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเว น ภาษี เ งิ น ได ใ ห แ ก บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลตามมาตรา ๓
แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาด วยการยกเวนรั ษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตองเปนเงินไดที่ไดจายไปเพื่อการลงทุนหรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดี
ขึ้นซึ่งทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เครื่ อ งจั ก ร ส ว นประกอบ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช เครื่ อ งตกแต ง
และเฟอรนิเจอร
(๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร
(๓) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ
แตไมรวมถึงรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน ๑๐ คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตที่มิใชไดมาเพื่อนําออกใหเชา
(๔) อาคารถาวร แตไมรวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใชเพื่อการอยูอาศัย
ขอ ๒ ทรัพยสินตามขอ ๑ (๑) (๒) และ (๓) ที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตองเปนไปตาม
หลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
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(๑) ตองเกิดจากการลงทุน หรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้น
ซึ่งทรั พย สิ นที่ เกิ ดขึ้ นจากสั ญญา ใบสั่ งซื้ อ ใบสั่ งจ าง หรื อข อตกลงในลั กษณะทํ านองเดียวกั นทั้ งสิ้ น
แลวแตกรณี ที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ
(๒) ตองเปนทรัพยสินที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรั ษฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ แต ก ารจ า ยเงิ น
เพื่อการลงทุนยังไมไดจายใหครบถวนตามจํานวนที่ตกลงกันไว
ขอ ๓ ทรัพยสินตามขอ ๑ (๔) ที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตองเปนไปตามหลักเกณฑ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตองเกิดจากการลงทุน หรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้น
ซึ่งทรัพยสิน ดังนี้
(ก) ตองขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมวาจะมีการขอตออายุใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารนั้นหรือไมก็ตาม
ตองมีการทําสัญญาจาง ใบสั่งจางหรือขอตกลงในลักษณะทํานองเดียวกันทั้งสิ้นตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตองไมมีการลงทุน หรือตอเติม เปลี่ยนแปลง
ขยายออก หรื อ ทํ า ให ดี ขึ้ น ซึ่ ง ทรั พ ย สิ น ตามใบอนุ ญ าตดั ง กล าวไม ว าทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นก อ นวั น ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ
(ข) ตองแจงกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตั้งแต วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ก ร ณี แ จ ง ก อส ร าง ห รื อ ดั ด แ ป ล งอ า คา ร ต า ม ม าต ร า ๓ ๙ ท วิ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตองมีการทําสัญญาจาง ใบสั่งจางหรือขอตกลงในลักษณะทํานองเดียวกันทั้งสิ้นตั้งแตวันที่
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๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตองไมมีการลงทุน หรือตอเติม
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสินตามการแจงดังกลาวไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ
(ค) กรณี ที่ ไ ม ถื อ เป น การดั ด แปลงอาคารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะตองเกิดจากสัญญาจาง ใบสั่งจางหรือขอตกลงในลักษณะทํานองเดียวกันทั้งสิ้นที่ได
กระทําตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ
(๒) ตองเปนทรัพยสินที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรั ษฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ แต ก ารจ า ยเงิ น
เพื่อการลงทุนยังไมไดจายใหครบถวนตามจํานวนที่ตกลงกันไว
การลงทุนในทรัพยสินตามขอ ๑ (๔) ไมรวมถึงการลงทุนในทรัพยสินโดยการซื้อ
หรือเชาซื้อ ทรัพยสินนั้นมา
ขอ ๔ ให บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ล งทุ น ในทรั พ ย สิ น ตามหลั ก เกณฑ ข องข อ ๒
และขอ ๓ ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินไดเทากับรายจายที่ไดจายไปเพื่อการลงทุน
หรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากร เปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายตามจํานวนที่ได
จายไปจริงตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลตามประเภทของทรัพยสินตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาดังนี้
(๑) ทรัพยสินตามขอ ๑ (๑) ใหยกเวนตามสวนเฉลี่ยเปนจํานวนเทากันของจํานวนเงินได
ที่ไดรับยกเวนสําหรับระยะเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
(๒) ทรัพยสินตามขอ ๑ (๒) ใหยกเวนตามสวนเฉลี่ยเปนจํานวนเทากันของจํานวนเงินได
ที่ไดรับยกเวนสําหรับระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
(๓) ทรัพยสินตามขอ ๑ (๓) ใหยกเวนตามสวนเฉลี่ยเปนจํานวนเทากันของจํานวนเงินได
ที่ไดรับยกเวนสําหรับระยะเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
(๔) ทรัพยสินตามขอ ๑ (๔) ใหยกเวนตามสวนเฉลี่ยเปนจํานวนเทากันของจํานวนเงินได
ที่ไดรับยกเวนสําหรับระยะเวลายี่สิบรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
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ขอ ๕ ภายใตบังคับของขอ ๖ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามขอ ๔ เริ่มใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังนี้
(๑) กรณีการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑของขอ ๒ (๑) ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินตามมาตรา ๖๕
ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร
(๒) กรณีการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑของขอ ๒ (๒) ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลดังนี้
(ก) กรณีการลงทุนในทรัพยสินที่ไมใชเครื่องจักร ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบั ญชี ที่มี การจ ายเงินเพื่ อการลงทุ นตามจํ านวนที่ไดจ ายไปจริงในระหวางวั นที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการจายเงินนั้นจายในรอบระยะเวลาบัญชีใด
ใหเริ่มตนใชสิทธิยกเวนตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(ข) กรณีการลงทุนในทรัพยสินที่เปนเครื่องจักร ใหเริ่มใชสิทธิยกเวน ดังนี้
๑) กรณีเครื่องจักรนั้นไดเริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา ๖๕
ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร มาแลวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนตั้งแต
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินเพื่อการลงทุนตามจํานวนที่ไดจายไปจริงในระหวางวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการจายเงินนั้นจายในรอบระยะเวลาบัญชีใด
ใหเริ่มตนใชสิทธิยกเวนตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
๒) กรณีเครื่องจักรนั้นยังไมไดเริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา
๖๕ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แหงประมวล
รัษฎากร
(๓) กรณี การลงทุ น ในทรั พย สิ น ที่ เป น อาคารเป น ไปตามหลั กเกณฑ ของข อ ๓ (๑)
ให เริ่ มใช สิ ทธิ ยกเว นตั้ งแต ร อบระยะเวลาบั ญชี ที่ เ ริ่ มต น หั กค าสึ กหรอและค าเสื่ อมราคาของทรั พย สิ น
ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร
(๔) กรณี การลงทุ น ในทรั พย สิ น ที่ เป น อาคารเป น ไปตามหลั กเกณฑ ของข อ ๓ (๒)
ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนดังนี้

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ก) กรณีอาคารนั้นไดเริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒)
แหงประมวลรัษฎากร มาแลวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจายเงินเพื่อการลงทุนตามจํานวนที่ไดจายไปจริงในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการจายเงินนั้นจายในรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหเริ่มตนใชสิทธิ
ยกเวนตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(ข) กรณีอาคารนั้นยังไมไดเริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา ๖๕
ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แหงประมวล
รัษฎากร
ขอ ๖ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ ๔
ที่นําทรัพยสินตามขอ ๑ ไปใชในโครงการที่มีสิ ทธิไดรับสิทธิ ประโยชนตามมาตรการเรงรัดการลงทุ น
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนที่ยังไมมี
การลงทุนจริงและเลือกที่จะไมใชสิทธิประโยชนนั้น ใหเริ่มใชสิทธิยกเวนตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีถัดจาก
รอบระยะเวลาบัญชีที่สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนสิ้นสุดลง
ขอ ๗ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ ๓ ขอ ๔
ขอ ๕ และขอ ๖ ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเปนการลงทุนในทรัพยสินตามหลักเกณฑขอ ๒ (๑) และขอ ๓ (๑) ใหจัดทํา
โครงการลงทุนและแผนการลงทุนตามแบบแจงโครงการลงทุนและแผนการจายเงินตามที่แนบทายประกาศนี้
ผานระบบเครื อข ายอิ นเทอรเน็ตทางเว็ บไซต (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) กรณีเปนการลงทุนในทรัพยสินตามหลักเกณฑขอ ๒ (๒) และขอ ๓ (๒) ใหแจง
แผนการจายเงินตามแบบแจงโครงการลงทุนและแผนการจายเงินตามที่แนบทายประกาศนี้ ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) จัดทํารายงานแสดงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชสิทธิยกเวนนั้น โดยตองมีรายการ
และขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกลาว รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงรายการในรายงานไว ณ สถานประกอบการ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะตองมีอยูในทะเบียนทรัพยสินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือเอกสารอื่นใดในทํานองเดียวกันที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดจัดทําขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแจงโครงการลงทุนและแผนการจายเงิน
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
ประเภทการลงทุน
ลงทุนใหม : ระบุรายละเอียดตามตารางที่ 1
ลงทุนตอเนื่อง (ลงทุนตอเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 : ระบุรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1
ลําดับ
มูลคาทรัพยสิน
รายการทรัพยสิน
ที่
(บาท)
1

ประเภททรัพยสิน

แผนการจายเงินประจําป 2560
(บาท)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวมยอดจาย
ป 2560

ชื่อทรัพยสิน
2

ประเภททรัพยสิน
ชื่อทรัพยสิน

หมายเหตุ : จํานวนเงินตามแผนการจายเงินในแตละเดือนตามตารางขางตน อาจเปนการประมาณการที่บริษัทฯ คาดวาจะจาย ซึ่งอาจจะไมตรงกับจํานวนเงินที่จายจริง
ที่จะใชสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 ก็ได

ตารางที่ 2
มูลคาทรัพยสินที่ มูลคา
มูลคา
ชําระแลว
ทรัพยสิน
ลําดับ
รายการทรัพยสิน ทรัพยสิน
ภายในวันที่ 31 คงเหลือ
ที่
(บาท)
ธันวาคม 2559 (บาท)
1 ประเภททรัพยสิน

แผนการจายเงินประจําป 2560
(บาท)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวมยอดจาย
ป 2560

ชื่อทรัพยสิน
2

ประเภททรัพยสิน
ชื่อทรัพยสิน

หมายเหตุ : จํานวนเงินตามแผนการจายเงินในแตละเดือนตามตารางขางตน อาจเปนการประมาณการที่บริษัทฯ คาดวาจะจาย ซึ่งอาจจะไมตรงกับจํานวนเงินที่จายจริง
ที่จะใชสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 ก็ได

รายงานแสดงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชสิทธิตามมาตรา 3
แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
ชื่อผูมีหนาที่เสียภาษี ......................................................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร .......................................................
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
ไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยเปนทรัพยสินทีใ่ ชในกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนเทานั้น
ลําดับที่

2
3
เอกสารที่กอใหเกิด
รายละเอียดทรัพยสนิ
หลักฐานการจายเงิน
1
การลงทุนฯ
(การจายเงินตัง้ แตวันที่ 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
ชื่อเอกสาร
วัน เดือน ป
ชื่อเอกสาร /
วัน เดือน ป จํานวนเงิน
ที่จัดทําเอกสาร
เลขที่เอกสาร (ถามี) / ที่จายเงิน 4
(บาท)
วัน เดือน ป

หมายเหตุ
1

สถานที่ตงั้ ทรัพยสนิ /
5
สถานทีน่ ําทรัพยสินไปใช

วันที่ทรัพยสนิ
อยูในสภาพพรอม
ใชงานได
6
ตามประสงค

หมายเหตุ

เอกสารที่กอใหเกิดการลงทุน หรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน เชน หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง หรือขอตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถาการลงทุนฯ นั้น
เกิดจากเอกสารมากกวาหนึ่งชุด เชน มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจาง ตองระบุใหครบ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดตองเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2
รายละเอียดทรัพยสิน หมายถึง ประเภทของทรัพยสินไดแก เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร ยานพาหนะ และอาคารถาวร (กรณีเปนสังหาริมทรัพยใหระบุชื่อ ยื่หอ รุน ขนาด หรือ
คุณลักษณะจําเพาะ (Specification) (ถามี) ดวย และกรณีที่เปนการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน ใหระบุรายละเอียดทรัพยสินที่มีการตอเติม เปลี่ยนแปลง
ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นดวย)
3
หลักฐานการจายเงิน หมายถึง หลักฐานการจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจายเงิน (เชน เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปที่จายเงิน กรณีเปนการจายดวยเช็คใหถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ใหถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ใหระบุที่อยูของสถานที่ที่ทรัพยสินตั้งอยูหรือสถานที่ที่นําทรัพยสินนั้นไปใช หากไมมีเลขที่ ใหระบุตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน
6
วันที่ทรัพยสินอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามประสงค หมายถึง วันที่เริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
7
กรณีที่มีการขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ ใหระบุวัน เดือน ป ที่ขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ พรอมเก็บเอกสารที่แสดง
เปนหลักฐานการขาย การทําลาย การสูญหาย หรือการสิ้นสภาพไวเพื่อประโยชนตอการตรวจสอบดวย

7

รายงานแสดงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชสิทธิตามมาตรา 3
แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560

กิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนที่นําทรัพยสินไปใชในโครงการที่ไดรับสิทธิตามมาตรการเรงรัดการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
แตเลือกที่จะไมใชสิทธิประโยชนนั้น
ชื่อผูมีหนาที่เสียภาษี ......................................................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร .......................................................
ลําดับที่

2
3
เอกสารที่กอใหเกิด
รายละเอียดทรัพยสนิ
หลักฐานการจายเงิน
1
การลงทุนฯ
(การจายเงินตัง้ แตวันที่ 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
ชื่อเอกสาร
วัน เดือน ป
ชื่อเอกสาร /
วัน เดือน ป จํานวนเงิน
ที่จัดทําเอกสาร
เลขที่เอกสาร (ถามี) / ที่จายเงิน 4
(บาท)
วัน เดือน ป

หมายเหตุ
1

สถานที่ตงั้ ทรัพยสนิ /
5
สถานทีน่ ําทรัพยสินไปใช

วันที่ทรัพยสนิ
อยูในสภาพพรอม
ใชงานได
6
ตามประสงค

หมายเหตุ

เอกสารที่กอใหเกิดการลงทุน หรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน เชน หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง หรือขอตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถาการลงทุนฯ นั้น
เกิดจากเอกสารมากกวาหนึ่งชุด เชน มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจาง ตองระบุใหครบ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดตองเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2
รายละเอียดทรัพยสิน หมายถึง ประเภทของทรัพยสินไดแก เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร ยานพาหนะ และอาคารถาวรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและมีสิทธิเขารวม
มาตรการเรงรัดการลงทุนตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด (กรณีเปนสังหาริมทรัพยใหระบุชื่อ ยื่หอ รุน ขนาด หรือคุณลักษณะจําเพาะ (Specification) (ถามี) ดวย
และกรณีที่เปนการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน ใหระบุรายละเอียดทรัพยสินที่มีการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดขี ึ้นดวย)
3
หลักฐานการจายเงิน หมายถึง หลักฐานการจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจายเงิน (เชน เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปที่จายเงิน กรณีเปนการจายดวยเช็คใหถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ใหถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ใหระบุที่อยูของสถานที่ที่ทรัพยสินตั้งอยูหรือสถานที่ที่นําทรัพยสินนั้นไปใช หากไมมีเลขที่ ใหระบุตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน
6
วันที่ทรัพยสินอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามประสงค หมายถึง วันที่เริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
7
กรณีที่มีการขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ ใหระบุวัน เดือน ป ที่ขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ พรอมเก็บเอกสารที่แสดง
เปนหลักฐานการขาย การทําลาย การสูญหาย หรือการสิ้นสภาพไวเพื่อประโยชนตอการตรวจสอบดวย
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