เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๕)
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน 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 และ
มาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๕) พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับใช้ก่อกาเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า
หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล
ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่ต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
มาตรา ๔ ให้ ยกเว้น ภาษีเงินได้ต ามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการลงทุนในเครื่องจักร แต่ไม่ใช่
เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวนร้อยละ
หนึ่งร้อยห้าสิบของรายจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
ความในวรรคหนึ่ งไม่ใ ช้ บังคับ แก่บริษั ทหรือห้า งหุ้นส่ วนนิติบุคคลที่ ประกอบกิจ การให้เช่า
แบบลีสซิ่งและลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง
มาตรา ๕ เครื่องจักรตามมาตรา ๔ ต้อง
(๑) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
(๒) เป็นเครื่องจักรที่นามาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒)
แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) อยู่ในราชอาณาจักร
(๔) ไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๕) ไม่เป็น เครื่องจักรที่นาไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะต้องจัดทาโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน และแจ้งต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

มาตรา ๗ กร ณี บ ริ ษั ท ห รื อห้ างหุ้ น ส่ ว น นิ ติ บุ ค คลไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ และต่อมาไม่ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ต ามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๖ หรือ
เครื่องจักรไม่เข้าลักษณะตามมาตรา ๕ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลง และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องนาเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็ นรายได้ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น เว้นแต่กรณีที่มีการขายเครื่องจักรนัน้ หรือเครื่องจักรนั้นถูกทาลายหรือสูญหายหรือ
สิ้น สภาพ ให้ สิทธิยกเว้น ภาษีเงิน ได้นั้ น สิ้นสุด ลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายเครื่องจักรห รือ
เครื่ อ งจั กรนั้ น ถูก ทาลายหรือ สูญ หายหรื อสิ้ นสภาพ แล้ ว แต่ก รณี โดยไม่ต้อ งนาเงิ นได้ที่ ได้รับจาก
การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคานวณกาไรสุทธิอีก
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิ ติบุ คคล สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของรายจ่ายที่ เป็น
ค่าใช้จ่ ายเพื่ อ การลงทุน ในเครื่ อ งจั กร แต่ไม่ใช่เป็นการซ่ อมแซมให้ ค งสภาพเดิม ที่ได้จ่ายไปตั้ งแต่ วั น ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

