http://excelaccount.blogspot.com

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๒ ก

๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ ๔๗๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักคาสึกหรอ
และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๖๕
ทวิ (๒) แห งประมวลรั ษฎากร ซึ่ งแกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติแก ไขเพิ่ มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ ๔๗๓) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ จัตวา แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการหักคาสึกหรอและ
คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ ๓๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔ จัตวา การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทคอมพิวเตอร
ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซื้อ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือไดมาซึ่งสิทธิการใช แลวแตกรณี
เพื่อมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินที่ไดมาและอยูในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงคตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหหักไดดังตอไปนี้
(๑) ภายในสามรอบระยะเวลาบัญชีนับแตวันที่ไดทรัพยสินนั้นมา ในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชี
ใดไมเต็ม สิบสองเดือน ใหเฉลี่ยตามสวนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยจะเลือกใชวิธีการ
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได
(๒) กรณี บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี สิ น ทรั พ ย ถ าวรซึ่ ง ไม ร วมที่ ดิ น ไม เ กิ น
สองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตน
ในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละสี่สิบของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหัก
ตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไวใน (๑)
ทรัพยสนิ ประเภทคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง หมายความวา เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ
ทําหนาที่เสมือนสมองกลใชสําหรับ แกปญหาตาง ๆ ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตร
ตลอดจนอุ ปกรณ ของคอมพิ วเตอร อั นได แก เครื่ องมื อ เครื่ องใช เครื่ องช วยหรื อเครื่ องประกอบกั บ
คอมพิวเตอร รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหคอมพิวเตอรใชงานไดตามวัตถุประสงค”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔ อัฏฐ และมาตรา ๔ นว แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ ๑๔๕)
พ.ศ. ๒๕๒๗
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“มาตรา ๔ อัฏฐ การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ประเภทเครื่องจักรและ
อุปกรณของเครื่องจักรที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตน ในวัน ที่ไดทรัพยสิน นั้น มา
ในอัตรารอยละสี่สิบของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตน ทุน สวนที่เหลือใหหักตามเงื่อ นไขและอัตรา
ที่กําหนดไวในมาตรา ๔ ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินที่ไดมาและอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
จะต อ งไม ใ ช สิท ธิ ย กเว น ภาษีเ งิ น ไดต ามมาตรา ๓ (๑) แหง พระราชกฤษฎี ก าออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๔ นว การหั ก ค า สึ ก หรอและค า เสื่ อ มราคาของทรั พ ย สิ น ประเภททรั พ ย สิ น
อยางอื่นตามมาตรา ๔ (๕) ที่บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่มีทรัพยสิน ถาวร ซึ่งไมรวมที่ดิน
ไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน ซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไว
ในการประกอบกิจการของตนเอง ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตรารอยละหนึ่งรอยของมูลคา
ตน ทุน ของทรัพ ยสิ น ที่ ได มาในระหว างรอบระยะเวลาบั ญชี ซึ่ง มีมู ลค ารวมกัน ไม เกิ น ห าแสนบาท
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา ๔ ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสิน ที่ไดมาและอยูในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงคตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบงั คับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุนและฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักร รวมทั้งทรัพยสินอยางอื่น เพื่อใชในการประกอบกิจการของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้น สามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ดังกลาวได อัน เปนการ
บรรเทาภาระทางภาษีใหแกผูประกอบการและกระตุนใหมีการลงทุนซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

