เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่า ด้ วยการยกเว้ นรั ษ ฎากร (ฉบั บที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิ บ ดีก รมสรรพากรกํ าหนดหลั กเกณฑ์
และวิธีการยื่นคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ประสงค์จะรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัต กรรม ตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่า ด้ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ยื่นคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่น ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากร หรือยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่ที่สํานักงานใหญ่ของหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนตั้งอยู่ก็ได้
ข้อ ๒ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามข้อ ๑ จะต้องมีฐานะเป็น
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
ซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย
(๒) บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล นิติบุคคลอื่น หรือบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ เฉพาะที่ประกอบกิจการรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนยื่นคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามข้อ ๒ โดยแสดงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ภาพถ่ายเอกสารการจัดตั้งและวัตถุประสงค์หลักในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้
ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม
(๒) ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๓) ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
(๔) รายชื่อนักวิจัยซึ่งจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กั บ การทํ า วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม พร้ อ มประวั ติ โ ดยละเอี ย ดและภาพถ่ า ยแสดง
วุฒิการศึกษา (ให้แยกระหว่างนักวิจัยที่เป็นพนักงานประจําและที่จ้างเป็นครั้งคราว)
(๕) ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๒๐) (ถ้ามี)
(๖) ภาพถ่ายแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๐๑) (ถ้ามี)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(๗) ภาพถ่ายแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๐๙) (ถ้ามี)
(๘) ตัว อย่า งใบรับ ซึ่ง มีข้อ ความอย่า งน้อ ยตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ แห่ง ประมวลรัษ ฎากร
พร้ อ มทั้ ง ระบุ ข้ อ ความ “เป็ น ผู้ รั บ ทํา การวิ จั ย ฯ ลํา ดั บ ที่ . .. ของประกาศอธิ บ ดี ฯ ” และข้ อ ความ
“ประเภทของการวิจัย คือ ...”
(๙) รายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ถ้ามี)
(๑๐) ข้อมูลโดยย่อของการประกอบกิจการในปัจจุบัน
(๑๑) แผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข้อ ๔ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้รับสิทธิเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่
เจ้าพนักงานสรรพากรรับคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามข้อ ๑
ข้อ ๕ ในกรณีผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามข้อ ๒ (๒) ซึ่งเป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิประกอบกิจการรับทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีการประกอบกิจการอื่นรวมอยู่ด้วย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว
คํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน แต่ในการคํานวณกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นํากําไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิของทั้งสองกิจการมารวมเข้าด้วยกัน
ข้อ ๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) เป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้ระบุไว้ในสัญญาและในใบรับว่า เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามที่กําหนด
ไว้ในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๙๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับรายจ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการประกาศกําหนดจากอธิบดีกรมสรรพากร
และรั บ ทํ า การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้ กั บ บุ ค คลใด ให้ ป ฏิ บั ติ ใ นการออกใบรั บ
ตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
(๑) กรณีรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคคลอื่น ให้ออกใบรับในนาม
ของหน่วยงานที่ได้รับการประกาศจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยให้แยกใบรับสําหรับรายได้จากกิจการ
ดังกล่าวต่างหากจากรายได้จากกิจการอื่น
(๒) กรณีทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับตนเอง ให้ออกใบรับให้กับตนเอง
เสมือนเป็นการรับทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคคลอื่นตาม (๑) โดยไม่จําต้องจัดทํา
ใบกํากับภาษี
ข้อ ๘ คําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้ยื่นไว้ตาม ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การยื่นคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทํา
การวิจั ยและพัฒ นาเทคโนโลยี ลงวั นที่ ๕ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศ
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กรมสรรพากร เรื่อง การยื่นคําขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สําหรับหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และยังอยู่ใน
ระหว่ า งการพิ จ ารณา ให้ ถื อ ว่ า เป็ น คํ า ขอเป็ น ผู้ รั บ ทํ า การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ตามประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม และถ้าเอกสารแนบคําขอยังไม่ครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ ให้เจ้าพนักงาน
สรรพากรผู้มีอํานาจพิจารณาคําขอสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนส่งมอบเอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบคําขอ ว.พ. 01

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่ …………………………………………...
สถานที่รับ
…………………………………………...
วันเดือนปีที่รับ ....................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ……………………………………………

เป็นผู้รบั ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

1. ชื่อผู้ยื่นแบบคําขอ..............................................................................................
หน่วยงานของรัฐ
เอกชน
ที่อยู:่ เลขที…่ …… อาคาร........................................ห้องเลขที่..........ชั้นที่.........
เลขที่..................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน...........................................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์..........................................................

2. ชื่อหน่วยงานที่ขอให้เป็นผู้รับทําการวิจัยฯ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ถ้าต่างจากข้อ 1.): เลขที…่ …… อาคาร........................................ห้องเลขที่..........ชั้นที่.........
เลขที่..................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน...........................................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์...............................................................

3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่………เดือน.....................................พ.ศ......................................
4. มีความประสงค์ขอเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกี่ยวกับ
การวิจัยพื้นฐาน
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
5. ผู้ยื่นแบบคําขอ ประกอบกิจการ

การวิจัยประยุกต์
นวัตกรรมด้านกระบวนการ
วิจัยอย่างเดียว

การพัฒนาเชิงทดลอง
ทุกลักษณะ

วิจัยและมีกิจการอื่นรวมอยู่ด้วย

6. เอกสารประกอบคําขอ
ภาพถ่ายเอกสารการจัดตั้งและวัตถุประสงค์หลักในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม
ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
รายชื่อนักวิจัยซึ่งจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พร้อมประวัติโดยละเอียดและภาพถ่ายแสดงวุฒิการศึกษา (ให้แยกระหว่างนักวิจัยที่เป็นพนักงานประจําและที่จ้างเป็นครั้งคราว)
ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ามี)
ภาพถ่ายแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 01) (ถ้ามี)
ภาพถ่ายแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 09) (ถ้ามี)
ตัวอย่างใบรับซึ่งมีข้อความอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
พร้อมทั้งระบุข้อความ “เป็นผู้รับทําการวิจัยฯ ลําดับที่... ของประกาศอธิบดีฯ” และข้อความ “ประเภทของการวิจัย คือ ...”
รายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ถ้ามี) (ตามแบบที่แนบ จํานวน...ฉบับ)
ข้อมูลโดยย่อของการประกอบกิจการในปัจจุบัน
แผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้น เป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ประทับตรา
ของผูย้ ื่นคําขอ
(ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรณีมีสาขา ให้กรอกแบบคําขอเป็นรายสาขา

ลงชื่อ..............................................................ผู้ยนื่ แบบคําขอ
(.............................................................)
ยื่นวันที่...........................................................

