พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการหักค่ าสึ กหรอและค่ าเสื่ อมราคาของทรัพย์ สิน (ฉบับที่ 473)
พ.ศ.2531
------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
เป็ นปี ที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อม
ราคาของทรัพย์สิน บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ทวิ (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อัน
เป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึนไว้ ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเรี ยกว่า "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
หักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคา ของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 473) พ.ศ. 2551"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการหักค่าสึ กหรอและ ค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึ กหรอ และค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่
395) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา 4 จัตวา การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ที่บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซือ ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ หรื อได้มาซึ่งสิ ทธิการใช้ แล้วแต่กรณี เพื่อมีไว้ในการประกอบ
กิจการของตนเอง ทังนี เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาและอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ตงแต่
ั วนั ที่พระราช
กฤษฎีกานีมีผลใช้บงั คับ ให้หกั ได้ดงั ต่อไปนี
(1) ภายในสามรอบระยะเวลาบัญชีนบั แต่วนั ที่ได้ทรัพย์สินนันมา ในกรณี ที่รอบระยะเวลา
บัญชีใดไม่เต็มสิ บสองเดือน ให้เฉลี่ยตามส่ วนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั โดยจะเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปวิธีใดก็ได้

(2) กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อย
ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน ให้หกั ค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาเบืองต้นในวันที่ได้
ทรัพย์สินนันมาในอัตราร้อยละสี่ สิบของมูลค่าต้นทุน สําหรับมูลค่าต้นทุนส่ วนที่เหลือให้หกั ตามเงื่อนไขและ
อัตราที่กาํ หนดไว้ใน (1)
ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งหมายความว่า เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทํา
หน้าที่เสมือนสมองกลใช้สาํ หรับแก้ปัญหาต่างๆ ทังที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิ ตศาสตร์ตลอดจนอุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์อนั ได้แก่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องช่วยหรื อเครื่ องประกอบกับคอมพิวเตอร์ รวมทังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์”
มาตรา 4 ให้เพิม่ ความต่อไปนีเป็ นมาตรา 4 อัฏฐ และมาตรา 4 นว แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
มาตรา 4 อัฏฐ การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ
เครื่ องจักรที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลซือหรื อได้รับโอนกรรมสิ ทธิเพื่อมีไว้ในการประกอบกิจการของ
ตนเอง ให้หกั ค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาเบืองต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนันมาในอัตราร้อยละสี่ สิบของมูลค่า
ต้นทุน สําหรับมูลค่าต้นทุนส่ วนที่เหลือให้หกั ตามเงื่อนไขและอัตราที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 4 ทังนี เฉพาะ
ทรัพย์สินที่ได้มาและอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ตงแต่
ั วนั ที่พระราชกฤษฎีกานีมีผลใช้บงั คับจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่หกั ค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549
มาตรา 4 นว การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินประเภททรัพย์สินอย่างอื่นตามมาตรา
4(5) ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่วนนิติบุคคลที่มีทรัพย์สินถาวร ซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้าง
แรงงานไม่เกินสองร้อยคน ซือหรื อได้รับโอนกรรมสิ ทธิเพื่อมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ให้หกั ค่าสึ ก
หรอและค่าเสื่ อมราคาในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างรอบระยะเวลา
บัญชีซ่ ึงมีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าแสนบาทตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในมาตรา 4 ทังนี เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาและอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ตงแต่
ั วนั ที่พระราชกฤษฎีกานีมีผลใช้บงั คับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553”
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุ นทรเวช
นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการ
กระตุน้ และฟื นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรกําหนดให้บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ได้ลงทุนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของเครื่ องจักร รวมทังทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลนัน สามารถหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าว
ได้ อันเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผปู ้ ระกอบการและกระตุน้ ให้มีการลงทุนซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัว
เพิ่มขึน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 92 ก วันที่ 6 สิ งหาคม 2551)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี คือ โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ ผูท้ ี่ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชนที่ตงขึ
ั นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนหรื อสถาบันอุดมศึกษา เอกชน
ที่ตงขึ
ั นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วนัน เพื่อส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
สนับสนุนการศึกษามากยิง่ ขึน สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผสู ้ นับสนุนการศึกษา สําหรับเงินได้ที่จ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครู อาจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา หรื อเป็ นทุนการศึกษาการประดิษฐ์ การ
พัฒนาการค้นคว้า หรื อการวิจยั จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 92 ก วันที่ 6 สิ งหาคม 2551)

