
พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับท่ี 145) 
พ.ศ. 2527 

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2527 
เป็นปีท่ี 39 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
 
                    โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่า
เสื่อมราคาของทรัพย์สิน 
 
                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 65 
ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) 
พ.ศ. 2525 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 
(ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527” 
 
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 ให้ใช้บังคับในการค านวณภาษีเงินได้ของ
บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป 
 
                    มาตรา 3  ในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
อัตราที่จะหักอย่างใด แล้วให้ใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่จะหักอย่างใด แล้วให้ใช้วิธีการทาง
บัญชีและอัตรานั้นตลอดไป เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัตินั้น 
 
                    มาตรา 4  การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้ค านวณหักตามระยะเวลาที่ได้
ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่รอบระยะเวลาใดไม่เต็มสิบสองเดือนให้เฉลี่ยตามส่วน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้  ไม่เกินอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทของทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้                      



(1) อาคาร  
    อาคารถาวร ร้อยละ 5 
    อาคารชั่วคราว ร้อยละ 100 
(2) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได้ ร้อยละ 5 
(3) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า  
     กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่า หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่มีข้อก าหนดให้ต่อ
อายุการเช่าได้ โดยเงื่อนไขในการต่ออายุนั้นเปิดโอกาสให้ต่ออายุการเช่ากัน
ได้ต่อ ๆ ไป                    

 
 
ร้อยละ 10 

     กรณีมีหนังสือสัญญาเช่าที่ไม่มีข้อก าหนดให้ต่ออายุการเช่าได้หรือมีข้อ
ก าหนดให้ต่ออายุการเช่าได้เพียงระยะเวลาอันจ ากัดแน่นอน 

 
ร้อยละ 100  
หารด้วยจ านวนปีอายุการ
เช่าและอายุที่ต่อได้รวมกัน 

(4) ต้นทุนเพ่ือการได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธีสูตร กู๊ดวิล เครื่องหมายการค้า 
สิทธิประกองกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอ่ืน 

 

กรณีไม่จ ากัดอายุการใช้ ร้อยละ 10 
กรณีจ ากัดอายุการใช้ ร้อยละ 100 

หารด้วยจ านวนปีอายุการใช้ 
(5) ทรัพย์สินอย่างอ่ืน ซึ่งโดยสภาพของทรัพย์สินนั้นสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้
นอกจากที่ดินและสินค้า 

 
ร้อยละ 20 

 
                    กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีการทางบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งมีอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาไม่เท่ากันในแต่ละปีระหว่างอายุการใช้ทรัพย์สิน 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธีนั้นในบางปีเกินอัตราที่ก าหนด
ข้างต้นก็ได้ แต่จ านวนปีอายุการใช้ของทรัพย์สินเพ่ือการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาต้องไม่น้อยกว่า 100 
หารด้วยจ านวนร้อยละที่ก าหนดข้างต้น 
                    “การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินอย่างอ่ืนตามความในวรรคหนึ่ง (5) ซึ่งมิใช่
รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนหรือรถยนต์นั่ง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะใช้วิธีการทางบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งมีอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในปีแรกเป็นสองเท่าของอัตราที่ก าหนดตามวรรค
หนึ่ง และส าหรับปีถัดไปให้หักตามอัตราสองเท่าดังกล่าวโดยค านวณจากมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีก็ได้ แต่จ านวนปีอายุการใช้ของทรัพย์สินเพ่ือการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาต้องไม่น้อย
กว่า 100 หารด้วยจ านวนร้อยละที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุการใช้
ของทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาโดยรวมจ านวนมูลค่า
ต้นทุนส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดด้วยก็ได้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 359) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ 23 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป โดยมิให้
ใช้บังคับส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ) 
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                    “มาตรา 4 ทวิ  การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ส าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นใน
วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน ส าหรับมูลค่าต้นทุนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและ
อัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                    (1) ต้องไม่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าหรือให้บริการ เว้นแต่
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าวได้ใช้เพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                         (ก)  การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผนหรือการค้นคว้า
อย่างจริงจัง โดยมุ่งหมายที่จะค้นพบความรู้ใหม่อันอาจเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
หรือการบริการขึ้นใหม่ หรือโดยมุ่งหมายที่จะน าความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดมาสู่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
หรือการบริการที่มีอยู่เดิม 
                         (ข)  การวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐานมา
ใช้เป็นแผนงาน แบบพิมพ์เขียว หรือแบบ ในการท าขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงซึ่งผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ หรือการบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเพ่ือขายหรือใช้เอง และให้หมายความรวมถึงการประดิษฐ์ต้นแบบ
ที่ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์แนวคิดในการจัดท าและออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือการบริการหรือ
ทางเลือกอ่ืนการสาธิตเบื้องต้นหรือโครงการน าร่องที่ไม่สามารถดัดแปลงหรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
อุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ แต่ไม่หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ 
ระบบการผลิต กระบวนการผลิต การบริการ หรือกิจการอ่ืนที่ด าเนินงานอยู่ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าก็ตาม 
                       (ค)  การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
                        (ง)  การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการผลิตหรือเพ่ิมผลผลิต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองหรือของผู้อ่ืน 
                     (2) ต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถน าไปใช้งานได้ตั้งแต่สองปีขึ้นไป และมีมูลค่าต้นทุนไม่ต่ ากว่า 
100,000 บาท 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 319) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ 23 เมษายน 2541 เป็นต้นไป) 
 
                    “มาตรา 4 ตรี การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
ให้หักได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) ร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 
                     (2) หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของ
มูลค่าต้นทุน ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเง่ือนไขและอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่ง จะต้องมีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
                        (1) ต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยค านวณตาม
มาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งประกอบกิจการค้าปลีกหรือประกอบกิจการอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่การค้าปลีก
ที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ทั้งนี้ ตามมาตรา 
86/6 หรือมาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี 
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                        (2) ต้องเป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะตามที่อธิบดีกรมสรรพารประกาศก าหนด 
แต่ไม่รวมถึงส่วนระบบควบคุมกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                        (3) ต้องแจ้งการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อต่ออธิบดี
กรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2536 ใช้บังคับ 28 สิงหาคม 2536 เป็นต้นไป) 
 
                    “มาตรา 4 จัตวา การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ หรือได้มาซึ่งสิทธิการใช้ แล้วแต่กรณี เพ่ือมีไว้ในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ตั้งแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ให้หักได้ดังต่อไปนี้ 
                     (1) ภายในสามรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา ในกรณีที่รอบระยะเวลา
บัญชีใดไม่เต็มสิบสองเดือน ให้เฉลี่ยตามส่วนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยจะเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่
รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได้ 
                     (2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้าน
บาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้น
มาในอัตราร้อยละสี่สิบของมูลค่าต้นทุน ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนด
ไว้ใน (1) 
                         ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งหมายความว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อัตโนมัติ ท าหน้าที่เสมือนสมองกลใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
ตลอดจนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์อันได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วยหรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค ์
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 473) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ 7 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป) 
  
                     มาตรา 4 เบญจ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงาน
ไม่เกินสองร้อยคน หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนดขึ้นภายหลังจากพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
แล้วเป็นเวลาสามปี ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและ
ค่าเสื่อมราคาเบื้องตน้ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุน ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่
เหลือให้หักตามเง่ือนไขและอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 
 
                     มาตรา 4 ฉ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์
ของเครื่องจักรทีบ่ริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน สองร้อยล้านบาท และ
มีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนดขึ้นภายหลังจากพระราช
กฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้วเป็นเวลาสามปี ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง 
ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน 
ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเง่ือนไขและอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ” 



(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยrพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 395) พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ 31 มกราคม 2545 เป็นต้นไป โดยมิ
ให้ใช้บังคับส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ) 
 
                    “มาตรา 4 สัตต การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรที่
บริษัทที่เป็นส านักงานปฏิบัติการภูมิภาคซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง 
ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าต้นทุน 
ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่
ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้น าบทนิยามค าว่า “ส านักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค” และ “การให้บริการสนับสนุน” ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 มาใช้บังคับ” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 406) พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ16 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป) 
 
                    “มาตรา 4 อัฏฐ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือมีไว้ในการประกอบ
กิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละสี่สิบของ
มูลค่าต้นทุน ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ทั้งนี้ เฉพาะ
ทรัพย์สินที่ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553” 
                    บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
จะต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 
 
                    “มาตรา 4 นว การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภททรัพย์สินอย่างอ่ืน
ตามมาตรา 4 (5) ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทรัพย์สินถาวร ซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาท
และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง 
ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งมีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าแสนบาทตามเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา 4 ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่
ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2553” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 473) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ 7 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป) 
 
                    “มาตรา 4 ทศ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภททรัพย์สินอย่างอ่ืน
ตามมาตรา 4 (5) แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือมีไว้ใช้ ในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ
หกสิบของมูลค่าต้นทุน ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 
ทั้งนี้ ทรัพย์สินนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
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                    (1) เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์
สนับสนุนจากส่วนราชการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน  
                   (2) เป็นทรัพย์สินที่น าไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน                          
 (3) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพ่ือท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 
                    (4) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 505) พ.ศ. 2553 ใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ได้มาและอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2554) 

                    “มาตรา 4 ทวาทศ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ช าระแล้วในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการรวมกันไม่เกิน
สามสิบล้านบาทต่อปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิ ให้หักได้ดังต่อไปนี้ 
                     (1) ร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าต้นทนุตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 
                     (2) หักตามเง่ือนไขและอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                        “(1) เป็นทรัพย์สินซึ่งได้ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
                        (2) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 563) พ.ศ. 2556 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป) 
                        (3) ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับสิทธิ
ประโยชน์สนับสนุนจากส่วนราชการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพ่ือการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์
พลังงาน 
                         (4) ไม่เป็นทรัพย์สินที่น าไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
                         (5) ไม่เป็นทรัพย์สินที่ใช้สิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 4 เอกาทศ 
                         (6) ไม่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพ่ือท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 
 



                        (7) ไม่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร และ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 532) พ.ศ. 2554” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 552) พ.ศ. 2555 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป) 
 
                    “มาตรา 5 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งหรือรถยนต์
โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
จากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
จากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด 
                    (1) ทรัพย์สินซึ่งมีไว้ใช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องไม่
น าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในกิจการอ่ืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
                    (2) ทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ต้นแบบที่ใช้เพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งต้องได้มาตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 620) พ.ศ. 2559 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ 505) พ.ศ. 2553 ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559) 
 
                     มาตรา 6 (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 (3) ตั้งแต่  
1 ม.ค. 2535 เป็นต้นไป) 
 
                     มาตรา 7 ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ หรือโดยการซื้อขายเงินผ่อนมูลค่าต้นทุนของ
ทรัพย์สินนั้นให้ถือตามราคาที่พึงต้องช าระทั้งหมด แต่ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่จะน ามาหักในรอบ
ระยะเวลาบัญชี จะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนช าระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
                     มาตรา 8 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาส าหรับทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด จะหักจนหมด
มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินนั้นไม่ได้ 
 
                     มาตรา 9 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและ
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2509 ให้ยังคงใช้บังคับส าหรับการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 
 
                    มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
 


