
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๖๙๐) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้ที่จ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในทรัพย์สิน  บางกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)   

แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๙๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“เครื่องจักร”  หมายความว่า  สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส าหรับใช้ก่อก าเนิดพลังงาน  

เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือส่งพลังงาน  ทั้งนี้  ด้วยก าลังน้ า  ไอน้ า  เชื้อเพลิง  ลม  ก๊าซ  ไฟฟ้า  

หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์  ไฟลวีล  

ปุลเล  สายพาน  เพลา  เกียร์  หรือสิ่งอื่นที่ท างานสนองกัน  แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่จดทะเบียน 

ตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ  

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  

ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  

พ.ศ.  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือการลงทุนในเครื่องจักร  แต่ ไม่ใช่เป็น 

การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  ตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๕)  แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นจ านวนร้อยละห้าสิบ

ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

และลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง 

มาตรา ๕ เครื่องจักรตามมาตรา  ๔  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

(๒) เป็นเครื่องจักรที่น ามาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ตามมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๒)  

แห่งประมวลรัษฎากร  โดยต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การตามประสงค์ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๓) ต้องอยู่ในราชอาณาจักร 

(๔) ไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๕) ไม่เป็นเครื่องจักรที่น าไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



มาตรา ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎกีานี้  

จะต้องจัดท าโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน  และแจ้งต่ออธิบดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  

และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๗ กรณีบ ริ ษั ทหรื อห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ คคล ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ยก เ ว้ นภาษี เ งิ น ไ ด้    

ตามพระราชกฤษฎีกานี้   และต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕   

และมาตรา  ๖  ในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกานี้  

สิ้นสุดลง  และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องน าเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว 

ไปรวมเป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น   

เว้นแต่กรณีที่มีการขายเครื่องจักรนั้น  หรือเครื่องจักรนั้นถูกท าลายหรือสู ญหายหรือสิ้นสภาพ   

ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายเครื่องจักรหรือเครื่องจักรนั้น  

ถูกท าลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องน าเงินได้ที่ ได้รับจากการใช้สิทธิ 

ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิอีก 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุน
ในเครื่องจักร  แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓


