แบบแจ้งการจัดตั้ง
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.2
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 190)

ยื่นต่อ
อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่)
อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่..............)

..........
..........
..........
.........

..........
..........

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล

..........

..........
..........
..........

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

..........
..........
..........

1. ชือ่ ผูป้ ระกอบการ..........................................................................................................................................................................................................

..........
..........
..........
.........

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
อาคาร........................................................................................ห้องเลขที.่ ................ชัน้ ............หมูบ่ า้ น......................................................................
เลขที.่ ....................หมูท่ .่ี ................ตรอก/ซอย............................................................................
ถนน...............................................................ตำบล/แขวง........................................................... เลขที่รับ
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด.................................................................. วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...........................................................................
2. มีความประสงค์จดแจ้งการจัดตัง้ สำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
ขอยกเลิกสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545 ตามทีไ่ ด้
จดแจ้งสิทธิเมือ่ ........................................................................................
3. รอบระยะเวลาบัญชีแรกทีข่ อใช้สทิ ธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้
รอบระยะเวลาบัญชี
ตัง้ แต่วนั จดแจ้งวันที.่ ........................ เดือน............................................. พ.ศ.................................
ถึงวันที.่ ...................... เดือน............................................. พ.ศ.................................
ตัง้ แต่วนั ที.่ ........................................ เดือน............................................. พ.ศ.................................
ถึงวันที.่ ...................... เดือน............................................. พ.ศ.................................
4. รายละเอียดเกีย่ วกับการประกอบกิจการของสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค
ได้บริการด้านการบริหาร
ได้บริการด้านเทคนิค
ได้บริการด้านการสนับสนุน
5. รายชือ่ วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค ตามมาตรา 11/6(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
จำนวน......................................ประเทศ (เอกสารแนบ)
6. รายชือ่ คนต่างด้าวซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูงทีข่ อรับสิทธิการเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405)
พ.ศ.2545 จำนวน...............................................คน (เอกสารแนบ)
7. รายการเอกสารทีแ่ นบ : ได้แนบเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาวิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศ จำนวน...............................ฉบับ

โครงสร้างการถือหุน้ หรืออำนาจควบคุม
หลักฐานการเสียภาษีในต่างประเทศ
หลักฐานการจดทะเบียนจัดตัง้ ในต่างประเทศ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้น เป็นรายการทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชือ่ ...........................................................................ผูย้ น่ื คำขอ
บตรา
(.........................................................................) ประทั
นิตบิ คุ คล
ยืน่ วันที.่ .................................................................... (ถ้ามี)

เอกสารแนบ ส.ป.ภ.1
เอกสารแนบ ส.ป.ภ.2

บริษัท..........................................................................
รายชื่อวิสาหกิจในเครือหรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าค
ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

ที่อยู

ประเทศ

เอกสารแนบ ส.ป.ภ.2

บริษัท.........................................................
รายชื่อคนตางดาวซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญระดับสูงที่ขอรับสิทธิการเสียภาษีเงินได
ลําดับ
ที่

คํานําหนา
ชื่อ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร

เลขที่ใบอนุญาต
ทํางาน
(ที่ไดรับจาก BOI
หรือกรมแรงงาน)

วันเดือนป ที่เริ่ม
ปฏิบัติงานในสํานักงาน วันเดือนป ที่เริ่ม
เลขที่หนังสือเดินทาง
ไดรับสิทธิ
ปฏิบัติการภูมิภาค

ส.ป.ภ.2.1 ยื่นต่อธิอ บดีกรมสรรพากร

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
สำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 190)

(ผ่านผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่)

อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่..............)

..........
..........
..........
.........

..........
..........

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล

..........

..........
..........
..........

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

..........
..........
..........

1. ชือ่ ผูป้ ระกอบการ..........................................................................................................................................................................................................

..........
..........
..........
.........

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
อาคาร........................................................................................ห้องเลขที.่ ................ชัน้ ............หมูบ่ า้ น......................................................................
เลขที.่ ....................หมูท่ .่ี ................ตรอก/ซอย............................................................................
ถนน...............................................................ตำบล/แขวง........................................................... เลขที่รับ
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด.................................................................. วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...........................................................................
2. มีความประสงค์แจ้งรายการ ดังนี้
ยกเลิกรายชือ่ วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคตามมาตรา 11/6 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
เพิม่ รายชือ่ วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคตามมาตรา 11/6 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
ยกเลิกรายชือ่ คนต่างด้าวซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูงทีข่ อรับสิทธิการเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 11/1
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
เพิม่ รายชือ่ คนต่างด้าวซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง หรือผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูงทีข่ อรับสิทธิการเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 11/1
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
อืน่ ๆ (ระบุ)..................................................................................................................................................................................................
3. รายการยกเลิกรายชือ่ วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค
ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชี
วันที.่ .......................... เดือน...........................................พ.ศ............................
ถึงวันที.่ ...................... เดือน.......................................... พ.ศ............................
ลำดับที่
ชื่อ
ที่อยู่

ประเทศ

1.
2.
3.
(ถ้ามีรายชือ่ ประเทศมากกว่า 3 ประเทศ ให้ใช้กระดาษต่อ)

4. รายการเพิม่ รายชือ่ วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค
ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชี
วันที.่ ..........................เดือน............................................พ.ศ............................
ถึงวันที.่ ..................... เดือน............................................พ.ศ............................
ลำดับที่
1.

ชื่อ

ที่อยู่

ประเทศ

2.
3.
(ถ้ามีรายชือ่ ประเทศมากกว่า 3 ประเทศ ให้ใช้กระดาษต่อ)

ต่อ

5. ยกเลิกรายชือ่ คนต่างด้าวซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง หรือผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูงทีข่ อรับสิทธิการเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 11/1
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
ชื่อ

ตำแหน่ง

วันเดือนปี
ที่ได้รับสิทธิ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

วันเดือนปี
ทีข่ อยกเลิกการใช้สทิ ธิ

(ถ้ามีรายชือ่ มากกว่า 5 รายชือ่ ให้ใช้กระดาษต่อ)

6. เพิม่ รายชือ่ คนต่างด้าวซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง หรือผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูงทีข่ อรับสิทธิการเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545 จำนวน...............................................รายชือ่ (เอกสารแนบ)
7. รายการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ (ระบุ) ตัง้ แต่วนั ที.่ ............................เดือน..............................................พ.ศ...............................
รายการที่แจ้งไว้เดิม

เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น

8. กรณีเพิม่ รายชือ่ วิสาหกิจ : ได้แนบเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาวิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศ จำนวน...............................ฉบับ
โครงสร้างการถือหุน้ หรืออำนาจควบคุม
หลักฐานการเสียภาษีในต่างประเทศ
หลักฐานการจดทะเบียนจัดตัง้ ในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้น เป็นรายการทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชือ่ ...........................................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(.........................................................................)
ยืน่ วันที.่ ....................................................................

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

เอกสารแนบ ส.ป.ภ.2.1

บริษัท.........................................................................
รายการยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือหรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าค
ลําดับที่

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

ที่อยู

ประเทศ

เอกสารแนบ ส.ป.ภ.2.1

บริษัท........................................................................
รายการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจในเครือหรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าค
ลําดับที่

คํานําหนาชื่อ

ชื่อ

ที่อยู

ประเทศ

เอกสารแนบ ส.ป.ภ.2.1

บริษัท.........................................................
รายการยกเลิกรายชื่อคนตางดาวซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญระดับสูงที่ขอรับสิทธิการเสียภาษีเงินได
ลําดับที่

คํานําหนา
ชื่อ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

วันเดือนป
ที่ไดรับสิทธิ

วันเดือนป
ที่ขอยกเลิกการใชสิทธิ

เอกสารแนบ ส.ป.ภ.2.1

บริษัท.........................................................
รายการเพิ่มรายชื่อคนตางดาวซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญระดับสูงที่ขอรับสิทธิการเสียภาษีเงินได
ลําดับ
ที่

คํานําหนา
ชื่อ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร

เลขที่ใบอนุญาต
ทํางาน
(ที่ไดรับจาก BOI
หรือกรมแรงงาน)

เลขที่หนังสือ
เดินทาง

วันเดือนป ที่เริ่ม
ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาค

วันเดือนป
ที่เริ่ม
ไดรับสิทธิ

