
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๖๙๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๐  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้ 

ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินในบางกรณี 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และ 

มาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๙๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



“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  แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่ต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ  

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวล
รัษฎากร  ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่   
๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพ่ือการลงทุนในเครื่องจักร  แต่ไม่ใช่
เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  ตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๕)  แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นจ านวนร้อยละ
หนึ่งร้อยห้าสิบของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่า 
แบบลีสซิ่งและลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง 

มาตรา ๕ เครื่องจักรตามมาตรา  ๔  ต้อง 
(๑) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
(๒) เป็นเครื่องจักรที่น ามาหกัคา่สึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินไดต้ามมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๒)  

แห่งประมวลรัษฎากร  โดยต้องไดม้าและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามประสงค์ภายในวนัที่  ๓๑  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๓) อยู่ในราชอาณาจักร 
(๔) ไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
(๕) ไม่เป็นเครื่องจักรที่น าไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศส าหรบั
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

มาตรา ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกานี้  
จะต้องจัดท าโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน  และแจ้งต่ออธิบดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไข  และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



มาตรา ๗ กรณีบ ริ ษั ทหรื อห้ า งหุ้ น ส่ วนนิ ติ บุ คคล ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ยก เ ว้ นภาษี เ งิ น ได้ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้   และต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๔  หรือมาตรา  ๖  หรือ
เครื่องจักรไม่เข้าลักษณะตามมาตรา  ๕  ในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลง  และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องน าเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น  เว้นแต่กรณีที่มีการขายเครื่องจักรนัน้  หรือเครื่องจักรนั้นถูกท าลายหรือสูญหายหรอื
สิ้นสภาพ  ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายเครื่องจักรห รือ
เครื่องจักรนั้นถูกท าลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องน าเงินได้ที่ได้รับจาก  
การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิอีก 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

  

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของรายจ่ายที่เป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในเครื่องจักร  แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่    
๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



根据《税法典》颁布的税收减免法令 

第 690号 

译文概述 

2020年 1月 18日 

本法令对 “机械设备”定义如下：由多个部分组成的机械设备，用于动力供给；改变，转换或传送

动力能源。该动力可源自水能，蒸气能，燃力能，风能，电能等等，可为其中一种或混合多种。

机械设备涵盖机械滑轮，滑轮带，机械轴，机械齿轮及其他相关部件。 但不包括根据车辆法进行

登记注册的车辆。 

第 4条：根据《税法典》第 2篇第 3章第 2节之规定于 2020年 1月 31日至 2020年 12月 31日
期间，企业投资机械设备的支出（非因维持机械设备原有性能而发生的支出），可就此支出的

150%在所得税计算时做加计扣除。 

本规定不适用于从事设备融资租赁和投资机械设备用于相关融资租赁经营活动的企业。 

第 5条：第四条内所述机械设备需满足以下条件： 

1.此前从未使用； 

2. 该设备按照《税法典》第 65条相关规定进行折旧计提且于 2020年 12月 31前取得并达到可使
用状态。； 

3.该资产位于泰国境内； 

4. 未部分或整体享受过其他税收优惠； 

5. 未部分或整体均不是在根据促进投资法、针对目标产业提高国家竞争力或关于东北经济走廊的

项目中获得免征企业所得税的企业中使用机械设备。 

第 6条：欲根据本法令申请获得所得税减免的企业需按总干事宣布的规定编制相关的投资项目和
注资计划书且在规定时间内向税务局进行提交申请。 

第 7条：企业根据本法令获得所得税减免权后，若在此后未按第四条，第六条规定行使权利。，
或相关资产在任意会计期间违反第五条规定。企业必须将已享有所得税免税额的收入加回所扣除

期间的应纳税所得额，进行纳税申报。若享有本税收优惠的资产在此后存在，如出售；报损；遗

失或报废的情况，该优惠在发生如上行为当期终止且无需对往期无影响。 

 

 


