เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๙ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๘๕)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลสําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทาของรายจายเทาที่ไดจายไป
เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทา
ของรายจายเทาที่ไดจายไปเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได” หมายถึง บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินเกินกวาสองรอยลานบาท
และมีการจางแรงงานเกินกวาสองรอยคนที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
“บริ ษั ทหรื อห างหุ นส วนนิ ติ บุ คคลที่ ได รั บการส งเสริ มการดํ าเนิ นกิ จการ” หมายถึ ง
บริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยที่ มี สิ น ทรั พ ย ถ าวรซึ่ ง ไม ร วมที่ ดิ น ไม เ กิ น
สองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคนที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๒ การใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิ
ไดรับยกเวนภาษีเงินได ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
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(๑) กรณีเปนการจายคาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อใหแกบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอมซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการมีหนาที่
ตองจาย ตองมีหลักฐานใบรับหรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจายคาใชจายดังกลาวที่ออกโดยบรรษัทประกัน
สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย อ ม โดยชื่ อ ผู จ า ยเงิ น ที่ ร ะบุ ใ นเอกสารดั ง กล า วต อ งเป น ชื่ อ ของบริ ษั ท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได
ทั้งนี้ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดกับบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ ตองมีหลักฐานขอตกลงระหวางกันในการจายคาใชจาย
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อสงเสริมการดําเนิ นกิจการของบริ ษัทหรือหางหุนส วนนิติบุ คคลที่ได รับการสงเสริ ม
การดําเนินกิจการ ซึ่งตองมีขอความอยางนอยตามที่แนบทายประกาศนี้
(๒) กรณีเปนคาใชจายสําหรับการสงเสริมการดําเนินกิจการที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือสภาหอการคาแหงประเทศไทยไดใหการรับรอง สําหรับรายการ ดังตอไปนี้ โดยสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยหรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย ตองเปนผูออกหนังสือรับรองการสงเสริมการดําเนิน
กิจการดังกลาว
(ก) จัดใหมีการถายทอดความรูดานการบริหาร การตลาด การบัญชี หรือการอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ค) จัดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดตนทุนการผลิต หรือการเพิ่มกําไร
(ง) จัดใหมีการสงเสริมการตลาด
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับการสงเสริมการดําเนิน
กิจการตามวรรคหนึ่ง ตองมีหลักฐานตาม (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี
(๓) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดที่ไดออกคาใชจายตาม (๒)
ไดสงเสริมการดําเนินกิจการแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการโดยตรง
ตองมีหลักฐาน ดังตอไปนี้
(ก) หลั ก ฐานการรั บ รองค า ใช จ า ยที่ อ อกโดยบริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ
การสงเสริมการดําเนินกิจการวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดไดมีการจาย
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คาใชจายดังกลาวไปจริง ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดไดสงเสริม
การดําเนินกิจการแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการเกินกวาหนึ่งรายใน
คราวเดี ยวกั นหลั กฐานการรั บรองค าใช จ ายดั งกล าวจะจั ดทํ าร วมกั นเพี ยงหนึ่ งฉบั บโดยระบุ ชื่ อ ที่ อยู
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการทุกรายในหลักฐานการรับรองคาใชจายนั้นก็ได
(ข) หลักฐานการจายเงินที่ตองจายเพื่อใหการสงเสริมการดําเนินกิจการตาม (๒) เปนไปตาม
วั ตถุ ประสงค ในการส งเสริ มการดํ าเนิ นกิ จการแก บริ ษั ทหรื อห างหุ นส วนนิ ติ บุ คคลที่ ได รั บการส งเสริ ม
การดําเนินกิจการ โดยตองมีหลักฐานที่พิสูจนตัวผูรับเงินไดอยางชัดเจน เชน ใบรับ ใบเสร็จรับเงิน สําเนาเช็ค
ที่ระบุชื่อผูรับที่ผานการเขาบัญชีแลว หลักฐานการโอนเงินใหแกผูรับ เปนตน โดยหลักฐานการจายเงิน
ดังกลาวตองสอดคลองกับหลักฐานการรับรองคาใชจายที่ออกโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับ
การสงเสริมการดําเนินกิจการตาม (ก)
(ค) หนังสือรับรองการสงเสริมการดําเนินกิจการตาม (๒) ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย แลวแตกรณี ซึ่งตองมีขอความอยางนอยตามที่แนบทายประกาศนี้
(๔) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดที่ไดออกคาใชจายตาม (๒)
โดยเปนการสงเสริมการดําเนินกิจการแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ
ตามที่ไดจัดทําเปนโครงการหรือแผนงานที่ทํารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือสภาหอการคา
แหงประเทศไทย ตองมีหลักฐาน ดังตอไปนี้
(ก) หลักฐานการรับรองคาใชจายตามจํานวนที่ไดจายเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนิ นกิจการตามโครงการหรือแผนงานที่ทํ ารวมกั บ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่ มี สิ ทธิ ไ ด รั บยกเว น ภาษี เงิ นได ต องจั ดทํ าหลั กฐานดั ง กล าว ซึ่ ง หลั กฐานดั ง กล าวต องสอดคล องตรง
ตามโครงการหรือแผนงานนั้นดวย
(ข) หลักฐานการจายเงินที่ตองจายเพื่อใหการสงเสริมการดําเนินกิจการตาม (๒) เปนไปตาม
โครงการหรือแผนงานที่ทํารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย
โดยตองมีหลักฐานที่พิสูจนตัวผูรับเงินไดอยางชัดเจน เชน ใบรับ ใบเสร็จรับเงิน สําเนาเช็คที่ระบุชื่อผูรับ
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ที่ผานการเขาบัญชีแลว หลักฐานการโอนเงินใหแกผูรับ เปนตน โดยหลักฐานการจายเงินดังกลาวตอง
สอดคลองกับหลักฐานการรับรองคาใชจายตาม (ก)
(ค) หนังสือรับรองการสงเสริมการดําเนินกิจการตาม (๒) ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย แลวแตกรณี ซึ่งตองมีขอความอยางนอยตามที่แนบทายประกาศนี้
ขอ ๓ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได ตองเก็บรักษาหลักฐาน
และหนังสือรับรองตาง ๆ ตามขอ ๒ ไวพรอมใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบขอตกลงในการจายคาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อตามขอ 2 (1)
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 285)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
สําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทาของรายจายเทาที่ไดจายไปเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
ขอ 1 ขอตกลงนี้ทําขึ้นระหวาง
(1) (ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได)
เลขประตัวผูเสียภาษีอากร
อาคาร
เลขที่

หองเลขที่
หมูที่

ตําบล/แขวง

ชั้นที่

ตรอก/ซอย

แยก

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

หมูบาน
ถนน
จังหวัด

e-mail

Website

โทรศัพท
ชื่อผูติดตอ/ประสานงาน
ตําแหนง

หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

e-mail

Website
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เขาไปสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (2)
กับ
(2) (ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ)
เลขประตัวผูเสียภาษีอากร
อาคาร
เลขที่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

หองเลขที่
หมูที่

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
e-mail

ชั้นที่
แยก

หมูบาน
ถนน
จังหวัด
Website

2
ชื่อผูติดตอ/ประสานงาน
ตําแหนง
โทรศัพท

หนวยงาน
โทรสาร

e-mail

Website
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (1)
ขอ 2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1 (1) ตกลงจายเงินเปนคาใชจายสําหรับ คาธรรมเนีย ม
การค้ําประกันสินเชื่อใหแกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1 (2)
มีหนาที่ตองจายจํานวน

บาท

ข อ 3 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1 (1) และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1 (2)
ไดรับทราบในขอตกลงนี้ระหวางกันวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1 (1) จะใชสิทธิประโยชนทางภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 631) พ.ศ. 2560
ตองเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

และจะตองมีหลักฐานใบรับหรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจายคาใชจาย

ดังกลาวที่ออกโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม

โดยชื่อผูจายเงินที่ระบุในเอกสารดังกลาว

ตองเปนชื่อของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1 (1)
ลงชื่อ
(ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1(1)) (ประทับตรา)
ลงชื่อ
(ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม ขอ 1(2)) (ประทับตรา)
วันที่

หนังสือรับรองสําหรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย ตามขอ 2 (3) (ค)
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 285) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทา
ของรายจายเทาที่ไดจายไปเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น
ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
ส วนที่ 1 หนั งสื อรั บรองนี้ ไ ด จั ด ทํา ขึ้ น เพื่ อ แสดงวา
(1) (ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได)
เลขประตัวผูเสียภาษีอากร
อาคาร
เลขที่

หองเลขที่
หมูที่ ตรอก/ซอย

แยก

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

ชั้นที่

อําเภอ/เขต

หมูบาน
ถนน
จังหวัด

e-mail

Website

เปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย*

เลขที่
ชื่อผูติดตอ/ประสานงาน
ตําแหนง

หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

e-mail

Website
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินเกินกวาสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงาน
เกินกวาสองรอยคนที่เขาไปสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (2) ตามโครงการ
ส งเสริ มการดํา เนิ น กิ จ การ SMEs ตามที่ ร ะบุในสว นที่ 2
(2) (ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ) **
เลขประตัวผูเสียภาษีอากร
อาคาร
เลขที่

หองเลขที่
หมูที่ ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

ชั้นที่
แยก

อําเภอ/เขต

หมูบาน
ถนน
จังหวัด
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ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

จังหวัด

e-mail

Website

โทรศัพท
ชื่อผูติดตอ/ประสานงาน
ตําแหนง

หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

e-mail

Website
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสิน ทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงาน
ไมเกินสองรอยคนที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (1) ตามโครงการ
สงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs ตามที่ระบุในสวนที่ 2
ส วนที่ 2 ลักษณะโครงการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs (พรอมแนบโครงการ)
� การถายทอดความรู ไดแก การบริหาร การตลาด การบัญชี เปนตน
� การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
� การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดตนทุนการผลิต เพิ่มกําไร
� การสงเสริมการตลาด
โดยมี ร ายจ ายตามโครงการตามที่ ร ะบุ ในส ว นที่ 3
ส วนที่ 3 รายจายในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs เฉพาะที่เกี่ยวของกับโครงการ
� คาจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญภายนอกหนวยงาน
� คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ
� คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ
� คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก
� คาใชจายในการดําเนินการถายทอดความรู
� คาใชจายในการดําเนินการการสงเสริมการตลาด
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� คาใชจายสิ้นเปลืองเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ลดตนทุนการผลิต เพิ่มกําไร
ทั้งนี้ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตาม (1) ในสวนที่ 1 ที่ใชสิทธิ
ยกเวนภาษีเงินไดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 631)
พ.ศ. 2560 ตองมีหลักฐานในการจายคาใชจาย ดังนี้
(ก) หลักฐานการรับรองคาใชจายที่ออกโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม

(2)

ในสวนที่

1

วาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (1) ในสวนที่ 1 ไดมีการจายคาใชจายดังกลาวไปจริง ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลตาม (1) ในสวนที่ 1 ไดสงเสริมการดําเนินกิจการแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (2) ในสวนที่ 1
เกินกวาหนึ่งรายในคราวเดียวกัน

หลักฐานการรับรองคาใชจายดังกลาวจะจัดทํารวมกันเพียงหนึ่งฉบับโดยระบุชื่อ

ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร และลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (2)
ในสวนที่ 1 ทุกรายในหลักฐานการรับรองคาใชจายนั้นก็ได
(ข) หลักฐานการจายเงินที่ตองจายเพื่อใหการสงเสริมการดําเนินกิจการ เปนไปตามวัตถุประสงคในการสงเสริม
การดําเนินกิจการแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (2) ในสวนที่ 1 โดยตองมีหลักฐานที่พิสูจนตัวผูรับเงินได
อยางชัดเจน เชน ใบรับ ใบเสร็จรับเงิน สําเนาเช็คที่ระบุชื่อผูรับที่ผานการเขาบัญชีแลว หลักฐานการโอนเงินใหแกผูรับ
เปนตน โดยหลักฐานการจายเงินดังกลาวตองสอดคลองกับหลักฐานการรับรองคาใชจายตาม (ก)
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย*

จึงขอรับรองรายการตามสวนที่

1

สวนที่ 2 และสวนที่ 3 วาเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................
(

)
ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน (ประทับตรา)

วันที่....................................................................
หมายเหตุ

* ใหระบุเฉพาะองคกรที่เปนผูรับรอง เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนผูรับรอง ใหระบุเฉพาะ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ไมตองมีขอความ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
** กรณีบ ริษัท หรือ หา งหุน สว นนิติบุค คลที่ไ ดรับ การสง เสริม การดํา เนิน กิจ การมีเ กิน กวา หนึ่ง ราย
ใหทําใบแนบ โดยระบุชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของแตละรายได

ใบแนบหนังสือรับรองสําหรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทยตามขอ 2 (3) (ค) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 285) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
สําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทาของรายจายเทาที่ไดจายไปเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
ลํา ดั บ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ

เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร

ที่อยู

เบอรโ ทร
e-mail
website

หนังสือรับรองสําหรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย
ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทํารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย
ตามขอ ๒ (4) (ค) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 285) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทา
ของรายจายเทาที่ไดจายไปเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น .
ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
สวนที่ 1 หนังสือรับรองนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดงวา
(1) (ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
อาคาร
เลขที่

หองเลขที่
หมูที่ ตรอก/ซอย

แยก

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

ชั้นที่

อําเภอ/เขต
e-mail

หมูบาน
ถนน
จังหวัด
Website

โทรศัพท
ชื่อผูติดตอ/ประสานงาน
ตําแหนง

หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

e-mail

Website
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินเกินกวาสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงาน
เกินกวาสองรอยคนที่เขาไปสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามสวนที่ 4 ตามโครงการ
สงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs ตามที่ระบุในสวนที่ 2 ตามที่ไดจัดทําเปนโครงการหรือแผนงานรวมกับสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย*
ส วนที่ 2 ลักษณะโครงการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs (พรอมแนบโครงการ)
� การถายทอดความรู ไดแก การบริหาร การตลาด การบัญชี เปนตน
� การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
� การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดตนทุนการผลิต เพิ่มกําไร
� การสงเสริมการตลาด
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โดยมี ร ายจ ายตามโครงการตามที่ ร ะบุ ในส ว นที่ 3
ส วนที่ 3

รายจายในการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs เฉพาะที่เกี่ยวของกับโครงการ
 คาจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญภายนอกหนวยงาน
 คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ
 คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ
 คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก
 คาใชจายในการดําเนินการถายทอดความรู
 คาใชจายในการดําเนินการการสงเสริมการตลาด
 คาใชจายสิ้นเปลืองเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ลดตนทุนการผลิต เพิ่มกําไร

ส วนที่ 4 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs ตามสวนที่ 2
(ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ)**
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
อาคาร
เลขที่

หองเลขที่
หมูที่ ตรอก/ซอย

แยก

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

ชั้นที่

อําเภอ/เขต
e-mail

หมูบาน
ถนน
จังหวัด
Website

โทรศัพท
ชื่อผูติดตอ/ประสานงาน
ตําแหนง

หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

e-mail

Website
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสิน ทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงาน
ไมเกินสองรอยคนที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (1) ตามโครงการ
สงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs ตามที่ระบุในสวนที่ 2

3
ทั้งนี้ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตาม (1) ในสวนที่ 1 ที่ใชสิทธิ
ยกเวนภาษีเงินไดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

วาดวยการยกเวนรัษฎากร

(ฉบับที่ 631)

พ.ศ. 2560 ตองมีหลักฐานในการจายคาใชจาย ดังนี้
(ก) หลักฐานการรับรองคาใชจายตามสวนที่ 3 ตามจํานวนที่ไดจายเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามสวนที่ 4 ที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการตามโครงการหรือแผนงานตามสวนที่ 2
ที่ทํารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ตาม (1) ในสวนที่ 1 ที่มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตองจัดทําหลักฐานดังกลาว ซึ่งหลักฐานดังกลาวตองสอดคลองตรง
ตามโครงการหรือแผนงานนั้นดวย
(ข) หลักฐานการจายเงินที่ตองจายเพื่อใหการสงเสริมการดําเนินกิจการ เปนไปตามโครงการหรือแผนงาน
ที่ทํารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือสภาหอการคาแหงประเทศไทตามสวนที่ 2 โดยตองมีหลักฐานที่
พิสูจนตัวผูรับเงินไดอยางชัดเจน เชน ใบรับ ใบเสร็จรับเงิน สําเนาเช็คที่ระบุชื่อผูรับที่ผานการเขาบัญชีแลว
หลักฐานการโอนเงินใหแกผูรับ

เปนตน

โดยหลักฐานการจายเงินดังกลาวตองสอดคลองกับหลักฐานการรับรอง

คาใชจายตาม (ก)
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย*

จึงขอรับรองรายการตามสวนที่

1

สวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 วาเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................
(

)
ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน (ประทับตรา)

วัน ที่. ...................................................................
หมายเหตุ

* ใหระบุเฉพาะองคกรที่เปนผูรับรอง เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนผูรับรอง ใหระบุเฉพาะ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ไมตองมีขอความ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
** กรณีบริษัทหรือหางหุนสว นนิติบุคคลที่ไดรับ การสงเสริมการดําเนินกิจ การมีเกิน กวาหนึ่งราย
ใหทําใบแนบ โดยระบุชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของแตละรายได

ใบแนบหนังสือรับรองสําหรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ SMEs ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทยที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ทํารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย ตามขอ ๒ (4) (ค) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 285)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนสองเทาของรายจายเทาที่ไดจายไป
เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
ลํา ดั บ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระบุชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่ไดรับการสงเสริมการดําเนินกิจการ

เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร

ที่อยู

เบอรโ ทร
e-mail
website

