หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑ ง

๔ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๑๓)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการลดอัตราภาษีเงินไดของ
กิจการทีม่ ีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินไดของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“รายไดจากการประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” หมายความวา
รายไดของกิจการซึ่งไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
“รายไดจากกิจการอื่น” หมายความวา รายไดของกิจการซึง่ ไมใชรายไดที่ไดรบั การลดอัตรา
ภาษีเงินไดตามมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
และยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๒ ใหผูมีเงินไดและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๔
และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ แจงการใชสิทธิตออธิบดีกรมสรรพากรภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันแรกของทุกปภาษี หรือวันแรกของทุกรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตกรณี ตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
โดยใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่ผูมีเงินไดหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กรณีผูมีเงินไดเริม่ ประกอบกิจการในระหวางปภาษี ใหแจงการใชสิทธิตอ อธิบดีกรมสรรพากร
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันเริ่มประกอบกิจการ

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๑

ขอ ๓ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ
และมาตรา ๖๕ ตรี แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการทั้งที่มีรายไดจากการประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายไดจากกิจการอื่น ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว
คํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแตละกิจการแยกตางหากจากกัน หากรายจายใด ไมสามารถ
แยกกันไดโดยชัดแจงวาสวนใดเปนรายจายของกิจการใด ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉลี่ยรายจาย
ดังกลาวตามสวนของรายไดระหวางรายไดจากการประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายได
จากกิจการอื่น
ขอ ๔ ให บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประกอบกิ จ การผลิ ต สิ น ค า การขายสิ น ค า
หรือการใหบริการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล พรอมทั้งบัญชีงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีตามมาตรา ๖๘
และมาตรา ๖๙ แหงประมวลรัษฎากร และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ภายในสองเดือนนับ แตวัน สุด ทายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับ แตวัน แรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ทั้งที่มีรายไดจากการประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายไดจากกิจการอื่น ใหบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
และใหใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียวกัน โดยใหแยกกระดาษทําการซึ่งแสดงรายละเอียดการคํานวณ
กําไรขาดทุนของแตละกิจการออกจากกัน
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแจงการใชสิทธิเสียภาษีเงินไดในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ยื่นตอ

สรรพากรพื้นที/่ สรรพากรพื้นทีส่ าขา..................................
ผูประกอบกิจการเกา

ผูประกอบกิจการใหม

เลขที่รับ
…………………………………………...
วันเดือนปที่รับ ....................................................
เจาหนาที่ผูรับ ……………………………………………

ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ …)

1. ชื่อผูประกอบกิจการ..............................................................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : อาคาร........................................หองเลขที่..........ชั้นที่.........
เลขที่..................................หมูที่......................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน...........................................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลัก
หมายเหตุ
1. กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาออกให
2. กรณีอื่นๆ นอกจาก 1. ใหใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลัก ที่กรมสรรพากรออกให

โทรศัพท...............................................................

จํานวนทั้งสิ้น.................สาขา ดังนี้
สาขาที่....... ที่ตั้ง:
อาคาร........................................หองเลขที่........ชั้นที่......... เลขที่...............................หมูที่............ตรอก/ซอย.................................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท.........................................
สาขาที่....... ที่ตั้ง:
อาคาร........................................หองเลขที่........ชั้นที่...........เลขที่.............................หมูที่............ตรอก/ซอย.................................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท............................................
สาขาที่....... ที่ตั้ง:
อาคาร........................................หองเลขที่........ชั้นที่...........เลขที่.............................หมูที่............ตรอก/ซอย.................................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท............................................

(ใชใบตอ กรณีมีสถานประกอบกิจการมากกวา 4 แหง)
ขายสินคา.....................................................................................
ประเภทของสินคา / การใหบริการ
ใหบริการ.....................................................................................
ลักษณะการประกอบกิจการ
ผลิต
ขายสง
ขายปลีก
สงออก
ใหบริการ
2. มีความประสงคขอใชสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดของกิจการที่มสี ถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
สําหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 /ภ.ง.ด. 94 สําหรับปภาษี........................../ ภ.ง.ด.50 / ภ.ง.ด. 51 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป......................................
3. คุณสมบัติของผูประกอบกิจการ
เคยใชสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดของกิจการที่มสี ถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
1.
สําหรับปภาษี....…………………………………….……./ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป.............................................................................................
ไมเคยใชสทิ ธิ
เริ่มประกอบกิจการในระหวางปภาษี................/ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป...............โดยเริ่มประกอบกิจการเมือ่ วันที่................
เดือน.................................พ.ศ......................
2. มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จํานวน..........................แหง ไดแก
2.1 เลขที่..........หมูที่........ตรอก/ซอย...... ................................ถนน..............................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต
...............................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท...................................................
2.2 เลขที่............หมูที่........ตรอก/ซอย...... ................................ถนน...............................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต
..............................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท..................................................
2.3 เลขที่............หมูที่........ตรอก/ซอย...... ................................ถนน...............................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต
..............................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย

โทรศัพท..................................................

(ใชใบตอ กรณีมสี ถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจมากกวา 3 แหง)

-23. เงินได / ยอดขายสินคา /รายไดจากการบริการ
มีเงินได / ยอดขายสินคา /รายไดจากการบริการ ทีเ่ กิดจากสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
มีเงินได / ยอดขายสินคา /รายไดจากการบริการ ที่เกิดจากสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพียงกรณีเดียว
4. ลูกคาของกิจการและการสงมอบสินคาใหลูกคา
อยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ลูกคารับสินคาเอง

สงสินคาใหลูกคา

อยูนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ลูกคารับสินคาเอง

สงสินคาใหลูกคา

ตางประเทศ ไดแก............................................................... .............

สงสินคาทางบก

สงสินคาทางเรือ

............................................... ..........................................................
อื่นๆ (ระบุ).................................................
5. แหลงที่มาของสินคา
ผลิตสินคาเพือ่ ขายเอง โดยมีสถานประกอบกิจการซึ่งเปนโรงงานผลิตสินคาตั้งอยูใ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
มีโรงงานผลิตสินคาของตนเองตั้งอยูนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และนําสินคาที่ผลิตเขามาขายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ซื้อสินคาจากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเทานั้น
ซื้อสินคาทั้งจากในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ซื้อสินคาจากนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยนํามาไว ณ สถานประกอบกิจการกอนขายหรือสงมอบใหแกลูกคา
การใหบริการไดมีการกระทําในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเทานั้น
กรณีอื่นๆ (ระบุ).................................................
6. เอกสาร หลักฐานการขาย – ซื้อสินคา และการรับ – จายเงิน
มี
ไมมี

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตน เปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูประกอบกิจการ
(.............................................................)
ประทับตรา
วันที่...........................................................นิติบุคคล
(ถ้ามี)

แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ใบต่ อ

ลําดับที่

ชื่อผูประกอบการ

ที่อยู

