ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 306)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการลดอัตราภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ที่ได้รับตามสัญญาจ้างแรงงานของผูบ้ ริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย
จากการเป็นลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 641) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเพื่อ การลดอัต ราภาษีเงิน ได้ สาหรับเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้มีเงินได้ท่เี ป็นผู้บริหาร ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง เนื่องจากการจ้าง
แรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองตามสัญญาจ้างแรงงาน จะได้รับสิทธิลดอัตรา
ภาษีเงินได้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 641) พ.ศ. 2560 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นผู้บริหาร
(ก) มีประสบการณ์การทางานในต่างประเทศในตาแหน่งระดับ ผู้จัดการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และต้องทางานหรือเคยทางานในต่างประเทศในทุกตาแหน่งระดับรวมกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
หรือ
(ข) มีประสบการณ์การทางานในต่างประเทศในตาแหน่งระดับผู้จัด การฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และต้องทางานหรือเคยทางานในต่างประเทศในทุกตาแหน่งระดับ รวมกับ
ตาแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปมาแล้วรวมกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
(2) กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญ
(ก) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ข) ต้องปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานของบริษัท หรือ ห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายในด้านที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายนั้น
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
/ (ค) ต้อง ...

๒
(ค) ต้องมีประสบการณ์การทางานในต่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายหรือเป็นประโยชน์แก่การนามาปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้น ดังนี้
1) กรณีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องทางานหรือเคยทางานในด้าน
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
2) กรณีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ต้องทางานหรือเคยทางาน
ในด้านดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี
(3) กรณีเป็นนักวิจัย
(ก) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(ข) ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามสัญญาจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้น ส่ว น
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายในด้านที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือเป็น
ประโยชน์ในการนามาวิจัยและพัฒนาแก่อุตสาหกรรมเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
(ค) ต้องมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือเป็นประโยชน์ในการนามาวิจัยและพัฒนาแก่อุตสาหกรรมเป้าหมายของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คลนั้น โดยต้องทางานวิจัยและพัฒนาในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคล สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนในต่างประเทศ ดังนี้
1) ประสบการณ์ในการทางานวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ ถึง 5 ปี
และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย หรือ
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศในนามของตน หรือในนามของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชนที่ตนทางานอยู่ หรือในนามของผู้ว่าจ้างอื่น หรือ
2) ประสบการณ์ในการทางานวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
“ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ตามข้อ 1 จะต้องมีเงินได้ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร จากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2560
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560
หรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
(1) กรณีผู้มีเงินได้มีเงินได้จากการปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้ น
จะต้องมีเงินได้ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน
/ (2) กรณี ...

๓
(2) กรณีผู้มีเงินได้มีเงินได้จากการปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการอื่น
จะต้องกาหนดในสัญญาจ้างแรงงานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงินได้ในส่วนที่ปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึ่งต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดื อน โดยจะได้รับสิทธิ ลดอัต ราภาษีเงิน ได้
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัต รารัษฎากร
(ฉบับที่ 641) พ.ศ. 2560 เฉพาะเงินได้จากการปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามสัญญา
จ้างแรงงานเท่านั้น”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 335)ฯ ประกาศ ณ วัน ที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)
ข้อ 3 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของผู้มีเงินได้ตาม 1. แจ้งชื่อผู้มีเงินได้
ที่เ ป็น ลูก จ้า งซึ่ง จะใช้สิท ธิล ดอัต ราภาษีเ งิน ได้ ซึ่ง มีข้อ ความอย่า งน้อ ยตามแบบที่แ นบท้า ยประกาศนี้
พร้อมเอกสารประกอบด้ว ยสื่อ บัน ทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อ มูล อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ต่ออธิบ ดี
กรมสรรพากรผ่านสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแจ้งรายชื่อผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 641) พ.ศ. 2560
ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 306)ฯ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
1. ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
......................................................................................
2. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
3. กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
......................................................................................
4. เลขที่บัตรส่งเสริม ......................................................................................
5. วันที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ ............................................ ถึงวันที่ ............................................
6. รายชื่อลูกจ้างผู้ขอใช้สิทธิ
6.1 ผู้บริหาร

ลาดับ คา
ที่ นาหน้า

ชื่อ – นามสกุล

สัญชาติ

วัน เดือน
ปีเกิด

ประสบการณ์
ทางานใน
ต่างประเทศ
(ปี)

ตาแหน่ง

เลข
ประจาตัว
ผู้เสียภาษี
อากร

เลขที่
เลขที่
เงินได้พึงประเมิน
วัน
ระยะเวลาการ
หนังสือ
ใบอนุญาต
ตามมาตรา 40(1)
เดือน ปี จ้างแรงงานตาม
เดินทาง
ทางาน
ที่ได้รับตาม
ทีเ่ ริ่ม
สัญญาจ้าง
(กรณีเป็น
(กรณีเป็น
สัญญาจ้าง
ทางาน
(ปี)
คนต่างด้าว) คนต่างด้าว)
(บาท)

6.2 ผู้เชี่ยวชาญ

ลาดับ คา
ที่ นาหน้า

ชื่อ – นามสกุล

สัญชาติ

วัน
เดือน ปี
เกิด

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
ทางานใน
ต่างประเทศ
(ปี)

ตาแหน่ง

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษี
อากร

เลขที่
หนังสือ
เดินทาง
(กรณีเป็น
คนต่างด้าว)

เลขที่
ใบอนุญาต
ทางาน
(กรณีเป็นคน
ต่างด้าว)

เงินได้พึงประเมิน
วัน
ระยะเวลาการ
ตามมาตรา 40(1)
เดือน ปี จ้างแรงงานตาม
ที่ได้รับตาม
ที่เริ่ม
สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง
ทางาน
(ปี)
(บาท)

6.3 นักวิจัย

ลาดับ คา
ที่ นาหน้า

ชื่อ – นามสกุล

สัญชาติ

วัน
เดือน ปี
เกิด

วุฒิการศึกษา

ประสบการ
ณ์ทางานใน
ต่างประเทศ
(ปี)

ตาแหน่ง

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษี
อากร

เลขที่
หนังสือ
เดินทาง
(กรณีเป็น
คนต่างด้าว)

เลขที่
ใบอนุญาต
ทางาน
(กรณีเป็นคน
ต่างด้าว)

เงินได้พึงประเมิน
วัน
ระยะเวลาการ
ตามมาตรา 40(1)
เดือน ปี จ้างแรงงานตาม
ที่ได้รับตาม
ที่เริ่ม
สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง
ทางาน
(ปี)
(บาท)

หมายเหตุ
1. ลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิต้องทางานประจากิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีทางานประจา
กิจการอื่น ๆ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย จะได้รับสิทธิเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับจากการทางานประจา
กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น
2. ลูกจ้างทีจ่ ะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 306)ฯ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตาม 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินตาม 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรที่ได้รับจากการทางาน
ประจากิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น
3. ต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทางานของลูกจ้างจากนายจ้างเดิม
4. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหลายกิจการ ให้แจ้งรายชื่อแยกรายกิจการ
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง
(คานาหน้า ชื่อ-สกุล) ...................................................... ผู้แจ้ง
ตาแหน่ง (กรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน/ผู้จัดการ) .......................................................
เลขประจาตัวประชาชน

