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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 427)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้
ของคนต่างด้าวประเภทผู้พานักระยะยาว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการลดอั ต ราและยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 743) พ.ศ. 2565
อธิบดีกรมสรรพากร กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้
ของคนต่างด้าวประเภทผู้พานักระยะยาว ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข้อ 2 คนต่ า งด้ า วกลุ่ ม ผู้ มี ทั ก ษะเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ หรื อ คนต่ า งด้ า วกลุ่ ม ประชากรโลก
ผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ หรือกลุ่มที่ต้องการทางานจากประเทศไทย
ที่จะได้รับสิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565
แล้วแต่กรณี ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี
(2) มีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สาหรับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติ
ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกาหนด
ข้อ 3 คนต่างด้าวที่จะได้รับสิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔
แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัต ราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย โดยบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลนั้ น ได้ แ จ้ ง ชื่ อ ผู้ มี เ งิ น ได้ ที่ เ ป็ น ลู ก จ้ า ง
ซึ่งจะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ซึ่งมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสาร
ประกอบด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง
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ผ่านสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในวันสุดท้ายของปีภาษีแรกที่จะใช้สิทธิ โดยผู้มีเงินได้
ดังกล่าวจะได้รับสิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่สานักงานสรรพากร
พื้นที่นั้นได้รับแจ้งจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
(๒) มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตาม (๑)
(๓) ต้ อ งยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาส าหรับคนต่า งด้าวผู้มีเงินได้จาก
การจ้ า งแรงงาน (ภ.ง.ด.95) ส าหรั บ ปี ภ าษี ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ ล ดอั ต ราหรื อ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ตามกาหนดเวลาที่กฎหมายกาหนดหรือที่ได้รับการขยายกาหนดเวลา
(4) ในกรณีลูกจ้างตาม (1) ไม่ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในปีภาษีใด
ลูกจ้างดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับปีภาษีนั้น
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕65 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ลวรณ แสงสนิท
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแจ้งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๗)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล .................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (๑๓ หลัก) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ...................................................................................... ตามกฎหมาย .....................................................................................
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หมายเหตุ
1. ลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิต้องทางานประจาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรณีทางานประจากิจการอื่ น ๆ ของบริษัทหรือ
ห้างหุ้ น ส่วนนิ ติบุ คคลด้วย จะได้รับสิ ทธิเฉพาะเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับจากการทางานประจาบริษัทหรือห้ างหุ้ นส่ วน
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้น
2. เอกสารประกอบตามข้อ 3 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบั บที่ 427)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักฐานการจ้ างงาน
สาเนาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR Visa) และสาเนาใบอนุญาตทางาน
3. ลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่กาหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ย วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 427)ฯ
ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง
(คานาหน้า ชื่อ-สกุล) ...................................................... ผู้แจ้ง
ตาแหน่ง (กรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน/ผู้จัดการ) .......................................................

