พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ าด้ วยการหักค่ าสึ กหรอและค่ าเสื อมราคาของทรัพย์ สิน (ฉบับที 473)
พ.ศ.2551
------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
เป็ นปี ที 63 ในรัชกาลปั จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที#เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ#มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข และอัตราการหักค่า
สึ กหรอและค่าเสื# อมราคาของทรัพย์สิน บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา 65 ทวิ (2) แห่ งประมวลรั ษฎากรซึ# งแก้ไขเพิ#มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ#มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที# 25) พ.ศ. 2525 อันเป็ นกฎหมายที#มีบทบัญญัติบางประการเกี#ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุ คคล ซึ# งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึDนไว้ ดังต่อไปนีD
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีD เรี ยกว่า "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคา ของทรัพย์สิน (ฉบับที# 473) พ.ศ. 2551"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีD ให้ใช้บงั คับตัDงแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 จัตวา แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึ กหรอและ ค่าเสื# อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที# 145) พ.ศ. 2527 ซึ# ง
แก้ไขเพิ#มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึ กหรอ และค่า

เสื# อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที# 395) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนีDแทน
“มาตรา 4 จั ตวา การหักค่ าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคาของทรั พ ย์สิ นประเภท
คอมพิวเตอร์ ที#บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลซืD อ ได้รับโอนกรรมสิ ทธิH หรื อได้มาซึ# งสิ ทธิ การใช้
แล้วแต่กรณี เพื#อมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ทัDงนีD เฉพาะทรัพย์สินที#ได้มาและอยู่ในสภาพ
พร้อมที#จะใช้ได้ตามประสงค์ตD งั แต่วนั ที#พระราชกฤษฎีกานีD มีผลใช้บงั คับ ให้หักได้ดงั ต่อไปนีD
(1) ภายในสามรอบระยะเวลาบัญชี นับแต่วนั ที#ได้ทรั พย์สินนัDนมา
ในกรณี ที#รอบระยะเวลาบัญชีใดไม่เต็มสิ บสองเดือน ให้เฉลี#ยตามส่ วนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนD ัน
โดยจะเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที#รับรองทัว# ไปวิธีใดก็ได้
(2) กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที#มีสินทรัพย์ถาวรซึ# งไม่
รวมที#ดินไม่ เกิ นสองร้ อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิ นสองร้ อยคน ให้หักค่าสึ กหรอและค่า
เสื# อมราคาเบืDองต้นในวันที#ได้ทรัพย์สินนัDนมาในอัตราร้อยละสี# สิบของมูลค่าต้นทุน สําหรับมูลค่าต้นทุน
ส่ วนที#เหลือให้หักตามเงื#อนไขและอัตราที#กาํ หนดไว้ใน (1)
ทรั พย์สินประเภทคอมพิ วเตอร์ ตามวรรคหนึ# งหมายความว่า เครื# องอิเล็กทรอนิ กส์
แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที# เสมือนสมองกลใช้สําหรั บแก้ปัญหาต่างๆ ทัDงที# ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทาง
คณิ ตศาสตร์ ตลอดจนอุ ปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ อนั ได้แก่ เครื# องมื อ เครื# องใช้ เครื# องช่ วยหรื อเครื# อง
ประกอบกับ คอมพิ ว เตอร์ รวมทัDง โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื# อ ให้ คอมพิ ว เตอร์ ใช้ง านได้ต าม
วัตถุประสงค์”
มาตรา 4 ให้เพิ#มความต่อไปนีD เป็ นมาตรา 4 อัฏฐ และมาตรา 4 นว แห่ งพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคาของทรัพย์สิน
(ฉบับที# 145) พ.ศ. 2527
มาตรา 4 อัฏฐ การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื# องจักร
และอุปกรณ์ของเครื# องจักรที#บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลซืD อหรื อได้รับโอนกรรมสิ ทธิHเพื#อมีไว้ใน
การประกอบกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคาเบืDองต้นในวันที#ได้ทรัพย์สินนัDนมาใน
อัตราร้ อยละสี# สิ บของมูลค่าต้นทุ น สําหรั บมูล ค่าต้นทุ นส่ วนที#เหลื อให้หักตามเงื# อนไขและอัตราที#
กําหนดไว้ในมาตรา 4 ทัDงนีD เฉพาะทรัพย์สินที#ได้มาและอยูใ่ นสภาพพร้อมที#จะใช้ได้ตามประสงค์ตD งั แต่
วันที#พระราชกฤษฎีกานีDมีผลใช้บงั คับจนถึงวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที#หักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคาของทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ# งจะต้องไม่ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3(1) แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที# 460) พ.ศ. 2549
มาตรา 4 นว การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคาของทรัพย์สินประเภททรัพย์สินอย่าง
อื#นตามมาตรา 4(5) ที#บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที#มีทรั พย์สินถาวร ซึ# งไม่รวมที#ดินไม่เกินสอง
ร้ อยล้านบาทและมี การจ้างแรงงานไม่เกินสองร้ อยคน ซืD อหรื อได้รับโอนกรรมสิ ทธิH เพื#อมีไว้ในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคาในอัตราร้อยละหนึ# งร้อยของมูลค่าต้นทุน
ของทรัพย์สินที#ได้มาในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีซ# ึ งมีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าแสนบาทตามเงื#อนไขที#
กําหนดในมาตรา 4 ทัDงนีD เฉพาะทรัพย์สินที#ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมที#จะใช้ได้ตามประสงค์ตD งั แต่
วันที#พระราชกฤษฎีกานีDมีผลใช้บงั คับจนถึงวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553”
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุ นทรเวช
นายกรัฐมนตรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนีD คือ เนื# องจากรั ฐบาลมีนโยบายในการ
กระตุน้ และฟืD นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรกําหนดให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลที#ได้ลงทุน
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื# องจักรและอุปกรณ์ของเครื# องจักร รวมทัDงทรัพย์สินอย่างอื#น เพื#อใช้ใน
การประกอบกิจการของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลนัDน สามารถหักค่าสึ กหรอและค่าเสื# อมราคา
ของทรัพย์สินดังกล่าวได้ อันเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผปู ้ ระกอบการและกระตุน้ ให้มีการลงทุ น
ซึ#งจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ#มขึDน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานีD
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ ม 125 ตอนที 92 ก วันที 6 สิ งหาคม 2551)

