
สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ SMEs 

รายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่าส าหรับบุคคลธรรมดา  

ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

1 รายจ่ายในการฝึกเตรียมเข้าท างานส าหรับกิจการ
ผู้ด าเนินการฝึก 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายที่ใช้ในการฝึกเตรียมเข้า
ท างานเพ่ือประโยชน์ของกิจการผู้ด าเนินการ
ฝึก 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับท่ี 437) 

2 รายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาส าหรับโรงเรียน 
สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาท้ังของทางราชการ
และเอกชน 
 - จัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน หรือท่ีดิน 
 - วัสดุอุปกรณ์ศึกษา แบบเขียน ต ารา หนังสือ
วิชาการ สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายหลังจากได้หักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อน แต่หักได้ไม่เกินร้อยละ 10 
ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและ  
ค่าลดหย่อน  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 420) 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กฎหมายก าหนด 
  

3 รายจ่ายส าหรับอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการส าหรับคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

2 เท่า หัก  2  เท่ าของรายจ่ ายส าหรับ อุปกรณ์          
สิ่งอ านวย ความสะดวกหรือบริการเพ่ือคน
พิการ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับท่ี 499) 

4 ค่าจ้างคนพิการเข้าท างานในสถานประกอบการ 2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายในการจ้างคนพิการที่มี
บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เข้าท างานเข้าท างานในสถานประกอบการ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 499) 
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 ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

5 ค่าจ้างคนพิการเข้าท างานเกินกว่าร้อยละ 60 ของ
ลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีการจ้างงาน   
เกินกว่า 180 วันในปีภาษี 

3 เท่า หัก 3 เท่าของรายจ่ายค่าจ้างคนพิการที่มีบัตร
ประจ าตั วคนพิการตามกฎหมายว่ าด้ วย       
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เข้าท างานในสถานประกอบการเกินกว่าร้อยละ 
60 ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีการ
จ้างงานเกินกว่า 180 วันในปีภาษีท่ีมีเงินได้ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 519) 

6 รายจ่ายเพ่ือส่งเสริมการอ่านในการจัดหาหนังสือ 
ห รื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ส า ห รั บ โ ร ง เ รี ย น 
สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของทางราชการ
และเอกชน 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายหลังจากได้หัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับ
รายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต้องไม่ เกิน 
ร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 515) 

7 รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิในการ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เป็นของสาธารณะ รวมทั้งสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายหลังจากได้หักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
เงินได้ พึ งประเมินหลั งหั กค่ าใช้ จ่ ายและ        
ค่าลดหย่อน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับท่ี 519) 

8 เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการ   
จัดตั้งขึ้น 

2 เท่า หัก 2 เท่าของเงินบริจาคหลังจากได้หัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับ
รายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 520) 

http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44675.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44675.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44675.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44675.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44675.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44675.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44936.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44937.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44937.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44937.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44937.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44937.0.html
http://www.rd.go.th/publish/44937.0.html


ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

9 เงินที่จ่ ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในการจัดตั้งหรือสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2 เท่า หัก 2 เท่าของเงินที่จ่ายหลังจากได้หักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
เงิ นได้ พึ งประเมินหลั งหั กค่ า ใช้ จ่ ายและ         
ค่าลดหย่อน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 526) 

10 ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร  
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (รวมค่าติดตั้ง)  
ไม่รวมถึงยานพาหนะ และวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่ใช้กับยานพาหนะ 

1.25 เท่า หัก 1.25 เท่าของรายจ่ายส าหรับวัสดุอุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักรที่มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่
เคยผ่านการใช้งานมา ซึ่งต้องได้มาและใช้งาน
ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 532) 

ส าหรับบุคคลธรรมดาที่มี
เ งิ น ได้ พึ งป ระ เมิ นตาม
มาตรา 40(5)-(8) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร 
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รายจ่ายที่หกัได้มากกว่า 1 เท่า ส าหรับนิตบิคุคล  

ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหต ุ

1 ค่ าขนส่ ง  ค่ า ไฟ ฟ้า  และค่ าประปาที่ ใ ช้ ใ น        
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่าย เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน 

2 ค่าจ้างท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จ่าย
ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงาน
ข อ ง รั ฐ ห รื อ เ อ ก ช น ต า ม ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ า           
การกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 297) 

3 รายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาส าหรับโรงเรียน 
สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาท้ังของทางราชการ
และเอกชน 
 - จัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน  หรือท่ีดิน 
 - วัสดุอุปกรณ์ศึกษา แบบเขียน ต ารา หนังสือ
วิชาการ สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

2 เท่า หัก 2 เท่าของเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ 
จ่ายฯ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ
ก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือ
เพ่ือการสาธารณะประโยชน์ และเพ่ือการศึกษา
หรือเพ่ือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 420) 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กฎหมายก าหนด 
  

4 รายจ่ายในการจัดสร้าง และการบ ารุงรักษาสนาม
เด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาเอกชนที่เปิด
ให้ประชาชนใช้โดยไม่คิดค่าบริการ หรือสนามเด็ก
เล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 
10 ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือ   
การกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับท่ี 428) 

  
  
  
  

5 รายจ่ายในการฝึกเตรียมเข้าท างานส าหรับกิจการ
ผู้ด าเนินการฝึก 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายที่ใช้ในการฝึกเตรียมเข้า
ท างานเพ่ือประโยชน์ของกิจการผู้ด าเนินการฝึก 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 437) 
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ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

6 รายจ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
  
   
  

2 เท่า  หัก 2 เท่าของรายจ่าย กรณีเป็น 
- รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษา หรือ
ฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือ
แ ร ง ง า น ที่ ท า ง ร า ช ก า ร จั ด ตั้ ง ขึ้ น ห รื อ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
- รายจ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 437) 

การใช้สิทธิต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด 
  
   

7 ค่าจ้างคนพิการเข้าท างานในสถานประกอบการ 2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายในการจ้างคนพิการที่มีบัตร
ประจ าตั วคน พิการตามกฎหมายว่ า ด้ วย         
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้า
ท างานในสถานประกอบการ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 499) 

8 ค่าจ้างคนพิการเข้าท างานในสถานประกอบการ
เกิ นกว่ าร้ อยละ 60 ของลู กจ้ าง ในสถาน
ประกอบการ และมีการจ้างงานเกินกว่า 180 วัน
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

3 เท่า หัก 3 เท่าของรายจ่ายในการจ้างคนพิการที่มี 
บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย    
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้า
ท างานในสถานประกอบการเกินกว่าร้อยละ 60 
ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีการจ้าง
งานเกินกว่า 180 วันในรอบระยะเวลาบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 519) 

9 รายจ่ายส าหรับอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการส าหรับคนพิการ 
   

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายส าหรับอุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือบริการอ่ืนๆ เพ่ือให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการ
สาธารณะอ่ืน ๆ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 499) 

คนพิการตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
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ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

10 รายจ่ า ย ในการ เ ข้ า ร่ ว ม ง านออกร้ าน  ง าน
นิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าก่อสร้าง
สถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือ 
ค่าขนส่ง สินค้าและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการเข้า
ร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองาน
แสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับท่ี 503) 

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน         
นิติบุคคลต้องมีหนั งสื อ
รับรองจากหน่วยงานของ
รัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง 
- เป็ นรายจ่ ายที่ ได้ จ่ าย
ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2553 
ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

11 รายจ่ายในการอบรมสัมมนาลูกจ้างที่จัดขึ้นใน
ประเทศ 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก  
ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการอบรม
สัมมนาลูกจ้างที่จัดขึ้นภายในประเทศ หรือ
รายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
เพ่ือการอบรมสัมมนาในประเทศ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 506) 

หักได้ 2 รอบระยะเวลา
บัญชี 

12 รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือส่งเสริมการอ่านส าหรับโรงเรียน สถานศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของทางราชการและเอกชน 

2 เท่า หัก 2 เท่ารายจ่าย แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ก า ไ รสุ ทธิ ก่ อนหั กรายจ่ าย เ พ่ือการกุ ศล
สาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 515) 

13 รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือส่งเสริมการอ่านส าหรับหอสมุดหรือห้องสมุด
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่าย เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 
50,000 บาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 515) 

14 รายจ่ ายในการจัด ให้คนพิการได้ รับสิทธิ ใน       
การเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เป็นของสาธารณะ รวมทั้งสวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่าย แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ และ
รายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 519) 
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ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 
ตามประมวล

รัษฎากร 
หมายเหตุ 

15 เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
ขึ้น 

2 เท่า หัก 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ และ
รายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 520) 

ส าหรับการบริจาคตั้ งแต่
วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔ เป็น
ต้นมา 

16 รายจ่ายที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดตั้งหรือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่าย แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ก า ไรสุทธิ ก่ อนหั กรายจ่ าย เ พ่ือการ กุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ และ
รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับท่ี 526) 

17 รายจ่ ายในการจัดตั้ งสถานรับเลี้ ยง เด็กตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครอง เด็ก  เ พ่ือ เป็น
สวัสดิการของลูกจ้างส าหรับสถานประกอบการ
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

2 เท่า หัก 2 เท่าของรายจ่าย เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 1 
ล้านบาท  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 526) 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 

18 เงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธ.ค. ๒๕๕4 

1.5 เท่า หัก 1.5 เท่าของเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค เมื่อ
รวมกับรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือการ
สาธารณะประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) 
แห่งประมวลรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 
ของก าไรสุทธิ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 529) 

19 รายจ่ายค่าทรัพย์สินประเภทวัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (รวมค่า
ติดตั้ง) ไม่รวมถึงยานพาหนะ และวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักรที่ใช้กับยานพาหนะ 

1.25 เท่า หัก 1.25 เท่าของรายจ่าย  ส าหรับวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพพร้อมใช้งาน 
และไม่เคยผ่านการใช้งานมา ซึ่งต้องได้มาและใช้
งานภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 532) 
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ล าดับที ่ รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิง 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

20 รายจ่ายค่าทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ ใช้ ใน    
การผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า 

1.25 เท่า หัก 1.25 เท่าของรายจ่าย ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า ให้แก่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่ วนนิติบุคคลที่ อยู่ ใน พ้ืนที่ที่ ทาง
ราชการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัยและ
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในระหว่างวันที่ 
25 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 536) 

ทรัพย์สินต้องไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามที่ กฎหมาย
ก าหนด 
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