ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 371)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลสาหรับเงินได้เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายเท่าทีไ่ ด้จ่ายไป
เพื่อส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เป็นจานวนสองเท่า
ของรายจ่ายเท่า ที่ไ ด้จ่า ยไปเพื่อ ส่งเสริมการดาเนิน กิจการของบริษัทหรือห้า งหุ้นส่ว นนิติบุคคล อื่น
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“บริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ” หมายถึง บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกินกว่าสองร้อยล้านบาท
และมี ก ารจ้ า งแรงงานเกิ น กว่ า สองร้ อ ยคนที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามพระราชกฤษฎี ก า
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ” หมายถึง บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาท
และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคนที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนิน กิจการตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563
ข้อ 2 การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 692) พ.ศ. 2563 ส าหรั บ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
ที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณีเป็น การจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อให้แก่บรรษัท
ประกัน สิน เชื ่อ อุต สาหกรรมขนาดย่อ มซึ ่ง บริษ ัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลที ่ไ ด้ร ับ การส่ง เสริม
การดาเนินกิจการมีหน้าที่ต้องจ่าย ต้องมีหลักฐานใบรับหรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ที่ออกโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยชื่อ ผู้จ่ายเงินที่ระบุในเอกสารดังกล่าว
ต้องเป็นชื่อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
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ทั้ ง นี้ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ กั บ บริ ษั ท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ ต้องมีหลักฐานข้อตกลงระหว่างกัน
ในการจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ ซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้
(2) กรณี เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การส่ ง เสริ ม การด าเนิ น กิ จ การที่ ส ภาอุ ต สาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทยหรือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ใ ห้การรับรอง สาหรับ รายการ ดัง ต่อ ไปนี้
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ต้องเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
การส่งเสริมการดาเนินกิจการดังกล่าว
(ก) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร การตลาด การบัญชี หรือการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(ข) จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ค) จัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต หรือการเพิ่มกาไร
(ง) จัดให้มีการส่งเสริมการตลาด
บริษัทหรือห้างหุ้ นส่ว นนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับการส่งเสริม
การดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานตาม (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี
(3) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ท่ีได้ออกค่าใช้จ่าย
ตาม (2) ได้ส ่ง เสริม การด าเนิน กิจ การแก่ บ ริษ ัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลที ่ไ ด้ร ับ การส่ง เสริม
การดาเนินกิจการโดยตรง ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) หลั ก ฐานการรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ยที่ อ อกโดยบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
ที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปจริง ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ได้ส่งเสริมการดาเนินกิจการแก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ
เกินกว่าหนึ่งรายในคราวเดียวกัน หลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจัดทาร่วมกันเพียงหนึ่งฉบับ
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรและลงลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ได้รบั การส่งเสริมการดาเนินกิจการทุกรายในหลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายนั้นก็ได้
(ข) หลักฐานการจ่ายเงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้การส่งเสริมการดาเนินกิจการตาม (2)
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการดาเนินกิจการแก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับ
การส่ง เสริม การด าเนิน กิจ การ โดยต้อ งมีห ลัก ฐานที ่พ ิส ูจ น์ต ัว ผู ้ร ับ เงิน ได้อ ย่า งชัด เจน เช่น
ใบรับ ใบเสร็จรับเงิน สาเนาเช็คที่ระบุชื่อผู้รับที่ผ่านการเข้าบัญชีแล้ว หลักฐานการโอนเงินให้แก่ผู้รับ
เป็นต้น โดยหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายที่ออกโดยบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการตาม (ก)
(ค) หนังสือรับรองการส่งเสริมการดาเนินกิจการตาม (2) ของสภาอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทยหรื อ สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ ง ต้ อ งมี ข้ อ ความอย่ า งน้ อ ย
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
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(4) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ท่ีได้ออกค่าใช้จ่าย
ตาม (2) โดยเป็นการส่งเสริมการดาเนินกิจการแก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริม
การดาเนินกิจการตามที่ได้จัดทาเป็นโครงการหรือแผนงานที่ทาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) หลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดาเนินกิจการ
แก่ บริษัทหรือห้ างหุ้ นส่วนนิ ติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการตามโครงการหรือแผนงาน
ที่ ท าร่ ว มกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยหรื อ สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย โดยบริ ษั ท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต้องจัดทาหลักฐานดังกล่าว ซึ่งหลักฐานดังกล่าว
ต้องสอดคล้องตรงตามโครงการหรือแผนงานนั้นด้วย
(ข) หลักฐานการจ่ายเงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้การส่งเสริมการดาเนินกิ จการตาม (2)
เป็นไปตามโครงการหรือแผนงานที่ทาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้า
แห่ ง ประเทศไทย โดยต้องมีห ลั กฐานที่ พิสู จ น์ตัว ผู้รับ เงิน ได้อ ย่างชัด เจน เช่น ใบรั บ ใบเสร็ จรับ เงิ น
สาเนาเช็คที่ระบุชื่อผู้รับที่ผ่านการเข้าบัญชีแล้ว หลักฐานการโอนเงินให้ แก่ผู้รับ เป็นต้น โดยหลักฐาน
การจ่ายเงินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายตาม (ก)
(ค) หนังสือรับรองการส่งเสริมการดาเนินกิจการตาม (2) ของสภาอุตสาหกรรม
แห่ง ประเทศไทยหรือ สภาหอการค้า แห่ง ประเทศไทย แล้ว แต่ก รณี ซึ ่ง ต้อ งมีข ้อ ความอย่า งน้อ ย
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเก็บรักษาหลักฐานและ
หนังสือรับรองต่าง ๆ ตามข้อ 2 ไว้ พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือรับรองสาหรั บการส่ งเสริ มการดาเนิน กิจการ SMEs
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตามข้ อ 2 (3) (ค)
ของประกาศกรมสรรพากร เกี่ย วกั บภาษีเ งิน ได้ (ฉบั บที่ 371) เรื่ อ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เป็นจานวนสองเท่า
ของรายจ่ายเท่าที่ได้จ่ายไป เพื่อส่ งเสริ มการดาเนิน กิจ การของบริ ษั ทหรื อห้า งหุ้น ส่ ว นนิติบุค คลอื่น
ลงวัน ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 1 หนังสื อรั บรองนี้ไ ด้ จั ด ทาขึ้ น เพื่อ แสดงว่า
(1) (ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ )
.
เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
E-mail
Website
โทรศัพท์
เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย *
เลขที่
ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกินกว่าสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงาน
เกินกว่าสองร้อยคนที่เข้าไปส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (2) ตามโครงการ
ส่ งเสริ มการดาเนิ น กิจ การ SMEs ตามที่ร ะบุในส่ ว นที่ 2
(2) (ระบุช่ือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ) **
.
เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร.
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
E-mail
Website
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงาน
ไม่เ กิน สองร้อ ยคนที่ไ ด้รับ การส่ง เสริม การดาเนินกิจ การจากบริษัทหรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลตาม (1) ตาม
โครงการส่งเสริมการดาเนิ น กิจ การ SMEs ตามที่ระบุในส่ ว นที่ 2
/ ส่วนที่ 2 ...

2
ส่วนที่ 2 ลักษณะโครงการส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs (พร้อมแนบโครงการ)
การถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การบริหาร การตลาด การบัญชี เป็นต้น
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกาไร
การส่งเสริมการตลาด
โดยมีร ายจ่ ายตามโครงการตามที่ระบุในส่ ว นที่ 3
ส่วนที่ 3 รายจ่ายในการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน
ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการถ่ายทอดความรู้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการการส่งเสริมการตลาด
ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกาไร
ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม (1) ในส่วนที่ 1 ที่ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692)
พ.ศ. ๒๕63 ต้องมีหลักฐานในการจ่ายค่าใช้จ่าย ดังนี้
(ก) หลั กฐานการรั บรองค่ าใช้ จ่ ายที่ออกโดยบริ ษั ทหรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิติ บุ คคลตาม (2) ในส่ วนที่ 1 ว่ า
บริ ษั ทหรื อห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลตาม (1) ในส่ ว นที่ 1 ได้ มี การจ่ า ยค่ าใช้ จ่ ายดั ง กล่ าวไปจริ ง ในกรณี ที่ บริ ษั ท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (1) ในส่วนที่ 1 ได้ส่งเสริมการดาเนินกิจการแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุคคล
ตาม (2) ในส่วนที่ 1 เกินกว่าหนึ่ งรายในคราวเดียวกัน หลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่ าวจะจัดทาร่ว มกัน
เพียงหนึ่งฉบับโดยระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร และลงลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (2) ในส่วนที่ 1 ทุกรายในหลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายนั้นก็ได้
(ข) หลั กฐานการจ่ ายเงิ นที่ ต้ องจ่ ายเพื่ อให้ การส่ งเสริ มการด าเนิ นกิ จการ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์
ในการส่ งเสริ มการดาเนิน กิจ การแก่บ ริษัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบุค คลตาม (2) ในส่ วนที่ 1 โดยต้องมีหลั กฐาน
ที่พิสู จน์ตัวผู้รั บเงินได้อย่ างชัดเจน เช่น ใบรับ ใบเสร็จรับเงิน สาเนาเช็คที่ระบุชื่อผู้รับที่ผ่ านการเข้าบัญชีแล้ ว
หลักฐานการโอนเงินให้แก่ผู้รับ เป็นต้น โดยหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักฐานการรับรอง
ค่าใช้จ่ายตาม (ก)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย* จึงขอรับรองรายการตามส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ว่า เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .
(

)
ผู้ มีอานาจลงนามผู กพั น (ประทับตรา)

วันที่
หมายเหตุ

.

* ให้ระบุเฉพาะองค์กรที่เป็นผู้รับรอง เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับรอง ให้ระบุเฉพาะ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไม่ต้อ งมีข้อ ความ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น ต้น
** กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการมีเกินกว่าหนึ่งราย
ให้ทาใบแนบหนังสือรับรองฯ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของแต่ละรายได้

หนังสือรับรองสาหรับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ทีบ่ ริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตามข้อ ๒ (4) (ค) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 371)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สาหรับเงินได้เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายเท่าที่ได้จ่ายไปเพื่อส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 1 หนังสื อรั บรองนี้ไ ด้ จั ด ทาขึ้ น เพื่อ แสดงว่า
(ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้)
.
เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
E-mail
Website
โทรศัพท์
เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย *
เลขที่
ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกินกว่าสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงาน
เกินกว่าสองร้อยคนที่เข้าไปส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามส่วนที่ 4 ตามโครงการ
ส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ตามที่ได้จัดทาเป็นโครงการหรือแผนงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย*
ส่วนที่ 2 ลักษณะโครงการส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs (พร้อมแนบโครงการ)
การถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การบริหาร การตลาด การบัญชี เป็นต้น
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกาไร
การส่งเสริมการตลาด
โดยมีร ายจ่ ายตามโครงการตามที่ระบุในส่ ว นที่ 3

/ ส่ วนที่ 3 ...

2
ส่วนที่ 3 รายจ่ายในการส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน
ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการถ่ายทอดความรู้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการการส่งเสริมการตลาด
ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเพื่อการวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกาไร
ส่วนที่ 4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs ตามส่วนที่ 2
(ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ)**.
.
เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
E-mail
Website
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้างแรงงาน
ไม่เกินสองร้อยคนที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลตามที่ระบุในส่วนที่ 1
ตามโครงการส่ งเสริ มการดาเนิ น กิจ การ SMEs ตามที่ระบุในส่ ว นที่ 2
ทั ้ง นี ้ บริษ ัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลที ่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้ ต ามที ่ร ะบุใ นส่ว นที ่ 1
ที ่ใ ช้ส ิท ธิย กเว้น ภาษี เงิ น ได้ ตามพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ ว ยการยกเว้ นรั ษฎากร
(ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563 ต้องมีหลักฐานในการจ่ายค่าใช้จ่าย ดังนี้
(ก) หลักฐานการรับรองค่าใช้จ่ายตามส่วนที่ 3 ตามจานวนที่ได้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดาเนินกิจการแก่บริษัท
หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลตามส่ ว นที่ 4 ที ่ไ ด้ร ับ การส่ง เสริม การด าเนิน กิจ การตามโครงการหรือ แผนงาน
ตามส่ว นที่ 2 ที ่ทาร่ว มกับ สภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทยหรือ สภาหอการค้า แห่ง ประเทศไทย โดยบริษ ัท
หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลตามที่ ร ะบุ ใ นส่ ว นที่ 1 ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต้ อ งจั ด ท าหลั ก ฐานดั ง กล่ า ว
ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องสอดคล้องตรงตามโครงการหรือแผนงานนั้นด้วย

/ (ข) หลักฐาน ...

3
(ข)

หลักฐานการจ่ายเงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้การส่งเสริมการดาเนินกิจการ เป็นไปตามโครงการหรือแผนงาน
ที่ทาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตามส่วนที่ 2 โดยต้องมีหลักฐาน
ที่พิสู จ น์ ตัว ผู้ รับ เงิน ได้ อย่างชัดเจน เช่ น ใบรับ ใบเสร็จ รับ เงิน ส าเนาเช็ค ที่ร ะบุชื่อ ผู ้รับ ที่ผ ่า นการเข้า บัญ ชีแ ล้ว
หลัก ฐานการโอนเงิน ให้แ ก่ผู้รับ เป็น ต้น โดยหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักฐานการรับรอง
ค่าใช้จ่ายตาม (ก)
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย* จึงขอรับรองรายการตามส่ วนที่ 1
ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

)
ผู้ มีอานาจลงนามผู กพัน (ประทั บตรา)

วันที่

หมายเหตุ

* ให้ระบุเฉพาะองค์กรที่เป็นผู้รับรอง เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับรอง ให้ระบุเฉพาะ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไม่ต้องมีข้อความ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
** กรณีบริ ษัทหรื อห้างหุ้นส่ว นนิติบุคคลที่ได้รับการส่ งเสริมการดาเนินกิจการมีเกินกว่ าหนึ่งราย
ให้ทาใบแนบหนังสือรับรองฯ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของแต่ละราย

แบบข้อตกลงในการจ่ายค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อตามข้อ 2 (1)
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 371)
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ส้าหรับเงินได้เป็นจ้านวนสองเท่าของรายจ่ายเท่าที่ได้จ่ายไปเพื่อส่งเสริมการด้าเนินกิจการ
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข้อ 1 ข้อตกลงนี้ทาขึ้นระหว่าง
(1) (ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้)
เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร.
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
E-mail
Website
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าไปส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุ คคลตาม (2)
กับ
(2) (ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ)
.
เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร.
อาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แยก
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
E-mail
Website
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (1)
ข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม ข้อ 1 (1) ตกลงจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่า ธรรมเนีย ม
การค้าประกัน สิ น เชื่อให้ แก่บ รรษัทประกัน สิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งบริษัทหรือห้ างหุ้ นส่ ว นนิติบุคคล
ตาม ข้อ 1 (2) มีหน้าที่ต้องจ่าย จานวน
บาท
/ ข้อ 3 ...

2
ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม ข้อ 1 (1) และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม ข้อ 1 (2)
ได้รับทราบในข้อตกลงนี้ระหว่างกันว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม ข้อ 1 (1) จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563 ได้
ต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และจะต้องมีหลักฐานใบรับหรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจ่ายค่าใช้จ่าย
ดั ง กล่ าวที่ อ อกโดยบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม โดยชื่ อผู้ จ่ า ยเงิ น ที่ ร ะบุ ในเอกสารดั ง กล่ า ว
ต้องเป็นชื่อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม ข้อ 1 (1)
ลงชื่อ
(ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม ข้อ 1 (1)) (ประทับตรา)

ลงชื่อ
(ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม ข้อ 1 (2)) (ประทับตรา)
วันที่

ใบแนบหนังสือรับรองสาหรับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตามข้อ 2 (3) (ค)
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 371) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สาหรับเงินได้เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลาดั บที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ที่อ ยู่

เบอร์โทรศัพท์
E-mail
website

ใบแนบหนังสือรับรองสาหรับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ SMEs ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ทาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตามข้อ ๒ (4) (ค) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 371)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับเงินได้เป็นจานวนสองเท่า
ของรายจ่ายเท่าที่ได้จา่ ยไป เพือ่ ส่งเสริมการดาเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลาดั บที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการ

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ที่อ ยู่

เบอร์โทรศัพท์
E-mail
website

