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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๔๒๒)
เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
สําหรับการจางแรงงานลูกจางที่มีทักษะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับการจางแรงงานลูกจาง
ที่มีทักษะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเว น ภาษี เ งิ น ได ใ ห แ ก บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบกิ จ การ
ในอุต สาหกรรมเปาหมายตามกฎหมายวาด ว ยการเพิ่ม ขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายที่ไดจายเปนเงินเดือน
ตามสั ญ ญาจ า งแรงงานให แ ก ลู ก จ า งที่ มี ทั ก ษะสู ง ด านวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร
หรือคณิตศาสตร ตามจํานวนที่จายจริงเฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งแสนบาทตอเดือน ที่ไดจายไปตั้งแตวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนรายจายที่เกิดขึ้นจากสัญญาจางแรงงานที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือเปนรายจายที่เกิดขึ้นจากสัญญาจางแรงงาน
ที่ไดกระทําตัง้ แตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวแตกรณี
(๒) บุ ค ลากรที่ จ า งต อ งเป น บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะสู ง ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร ซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
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(๓) ตําแหน ง งานที่จางตองเปน ตํา แหนง งานของกิจ การในอุต สาหกรรมเป าหมาย
ที่ใชทักษะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร ซึ่งไดรับการรับรอง
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ขอ ๒ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตองจัดทํารายงานแสดงรายละเอียด
การจางงานบุคลากรที่มีทักษะสูงซึ่งมีรายการตามที่แนบทายประกาศนี้ และยื่นตอเจาพนักงานประเมิน
พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานแสดงรายละเอียดการจางงานบุคลากรที่มีทักษะสูง
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗39) พ.ศ. ๒๕๖4
รายละเอียดการจางงานบุคลากรที่มีทักษะสูง๒
ลําดับที่ รายชื่อบุคลากรทีม่ ีทักษะสูง๑ ชื่อ/เลขทีส่ ัญญา
หรือเอกสาร
การจางงาน

วันที่เริ่ม
จางงาน

วันที่สิ้นสุด
การจางงาน
(ถามี)

การรับรองตําแหนง
การจางงาน๓
เลขที่
วันที่
หนังสือ
รับรอง
รับรอง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
๑
รายชื่อบุคลากรที่มีทักษะสู งซึ่ งเป นผู มีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว าด วยการยกเว นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๗๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
๒
รายละเอียดการจางงานบุคลากรที่มีทักษะสูง โดยระบุชื่อหรือเลขที่สัญญาหรือเอกสารการจางงาน และระบุวันที่เริ่มจางงานและวันสิ้นสุดการจางงาน (ถามี)
๓
รายละเอียดการรับรองตําแหนงการจ างงานโดยกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจั ยและนวัตกรรม ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จะตองเก็บเอกสารตาม ๒ และ ๓ ไว ณ สถานประกอบการ
เพื่อใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบไดเมื่อมีการรองขอ

