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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรลดอัตราและยกเวนภาษีเงินได บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๘) พ.ศ. ๒๕๕๓”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ” ระหวาง
บทนิ ย ามคํ า ว า “สํ า นั ก งานปฏิ บั ติ ก ารภู มิ ภ าค” และ “การให บ ริ ก ารสนั บ สนุ น ” ในมาตรา ๓
แหงพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากร วา ดวยการลดอัตราและยกเวน รั ษฎากร
(ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
““บริษั ทหรือ หา งหุ น ส วนนิติ บุค คลที่เ กี่ย วข อง” หมายความวา บริ ษัท หรื อห างหุน สว น
นิติบุคคลที่นําผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคไปใชในการผลิตสินคา
หรือใหบริการแกสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาค”
มาตรา ๔ ใหยกเลิ กวรรคสองของมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐/๑ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
“มาตรา ๑๐/๑ สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ไดจดแจงตามมาตรา ๑๐ (๔) และไดรับสิทธิ
ลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ไมมีสิทธิไดรับการลดอัตราและยกเวนภาษี
เงินไดตามมาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ หรือมาตรา ๑๑/๔”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ มาตรา ๑๑/๔
มาตรา ๑๑/๕ มาตรา ๑๑/๖ มาตรา ๑๑/๗ มาตรา ๑๑/๘ มาตรา ๑๑/๙ มาตรา ๑๑/๑๐ และมาตรา ๑๑/๑๑
แห ง พระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากรวา ด วยการลดอั ต ราและยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
“มาตรา ๑๑/๑ ใหลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๔
มาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ใหแกคนตางดาวซึ่งทํางานประจําสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคในระหวาง
การทํางานในประเทศไทย เปนระยะเวลาติดตอกันไมเกินแปดปไมวาในระหวางเวลานั้นจะไดเดินทาง
ออกจากประเทศไทยเปนครั้งคราวหรือไมก็ตาม
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ทั้ง นี้ เฉพาะผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญระดั บ สู ง ที่ สํ า นั ก งานปฏิบั ติ ก ารภู มิ ภ าคจดแจ ง ต อ
กรมสรรพากร ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑/๖ หรือมาตรา ๑๑/๗
แลวแตกรณี และมีรายไดจากการใหบริการหรือคาสิทธิตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๑๑/๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๑/๒ ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
แหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตรา
รอยละสิบของกําไรสุทธิ ใหแกสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค เปนเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
สําหรับรายไดดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากการใหบริการของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคแกวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย
(๒) ดอกเบี้ยที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกูยืมที่สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคไดกูมาเพื่อใหกูยืมตอ
(๓) คาสิทธิที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เฉพาะคาสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่กระทําขึ้นในประเทศไทย
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดสําหรับรายไดตาม (๒) หรือ (๓)
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะตองมีรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจากการใหบริการของสํานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคแกวิสาหกิจในเครือในตางประเทศหรือสาขาของตนในตางประเทศ หรือจากคาสิทธิ
ที่ไดรับจากวิสาหกิจ ในเครือ ในตางประเทศหรือสาขาของตนในตางประเทศ หรือจากบริษัทหรื อ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เฉพาะคาสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่กระทําขึ้นในประเทศไทย โดยรายไดจากการใหบริการหรือคาสิทธินั้น
ตองจายจากหรือ ในตางประเทศรวมกัน ไมนอยกวารอยละหาสิบ ของรายไดทั้งหมดของสํานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาค
มาตรา ๑๑/๓ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค สําหรับรายไดที่ไดจากการใหบริการของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
แก วิส าหกิ จ ในเครื อที่ อ ยูใ นต า งประเทศ หรื อสาขาตา งประเทศของสํ านั ก งานปฏิ บัติ ก ารภู มิภ าค
เปนเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
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มาตรา ๑๑/๔ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่มีรายไดจากการใหบริการหรือคาสิทธิตามที่กําหนดในมาตรา ๑๑/๒
วรรคสอง สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินปนผลที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศเปนเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
มาตรา ๑๑/๕ ในการลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ หรือ
มาตรา ๑๑/๔ ใหนับรอบระยะเวลาบัญชีดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ไดจดแจงการเปนสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาคตามมาตรา ๑๑/๖ (๖) ใหนับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ
(๒) กรณีที่มีการจดแจงการเปนสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา ๑๑/๖ (๖) ระหวาง
รอบระยะเวลาบัญชีใด ใหนับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกแมวาจะมีระยะเวลา
นอยกวาสิบสองเดือนก็ตาม
มาตรา ๑๑/๖ สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะไดรับสิทธิลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตาม
มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ หรือมาตรา ๑๑/๔ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของแตละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป
(๒) มีการใหบริการแกวิสาหกิจในเครือ ในตางประเทศหรือสาขาของตนในตางประเทศ
ไมนอยกวาจํานวนดังตอไปนี้
(ก) หนึ่งประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีแรกและที่สอง
(ข) สองประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สามและที่สี่ และ
(ค) สามประเทศ ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่หาเปนตนไป
(๓) มีรายจายดังตอไปนี้
(ก) รายจา ยในการดํ า เนิน งานซึ่ ง เกี่ ย วกั บ กิ จการของสํา นั กงานปฏิ บั ติก ารภูมิ ภ าค
ที่จายใหแกผูรับในประเทศไทยไมนอยกวาสิบหาลานบาทในแตละรอบระยะเวลาบัญชีแ ตไมรวมถึง
คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน รายจายในการดําเนินงานที่จายไปตางประเทศ คาวัตถุดิบ คาแหงกูดวิลล
คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น คาสวนประกอบ และคาบรรจุภัณฑ หรือ
(ข) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากร
ที่สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคจายใหแกผูรับในประเทศไทย เปนจํานวนไมนอยกวาสามสิบลานบาท
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ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี แตไมรวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
(๔) มีวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนในตางประเทศ ซึ่งตองมีการประกอบกิจการ
ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางแทจริง
ทั้งนี้ ตองตรงตามที่ไดแจงตอกรมสรรพากร
(๕) มีพนักงานปฏิบัติงานในสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคซึ่งมีทักษะและความรูขั้นต่ําตามที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
(๖) ได จ ดแจ ง การเป น สํ า นั ก งานปฏิ บั ติ ก ารภู มิ ภ าค ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่ อ นไขที่ อธิบดีก รมสรรพากรประกาศกําหนด โดยตองจดแจง ภายในหาปนั บ แตวัน ที่อธิบ ดี
กรมสรรพากรกําหนดใหมีการจดแจง
(๗) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑/๗ สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะไดรับสิทธิตามมาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓
และมาตรา ๑๑/๔ ตั้งแตร อบระยะเวลาบัญชีที่ สามเปน ต น ไป ตอ งมีคุณสมบั ติตามมาตรา ๑๑/๖
และตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีพนักงานตามมาตรา ๑๑/๖ (๕) ปฏิบัติงานในสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคเปนจํานวน
ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนพนักงานทั้งหมด และ
(๒) มีการจายคาตอบแทนใหแกพนักงานที่ปฏิบัติงานในกิจการของสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค ในอัตราไมนอยกวาคนละสองลานหาแสนบาทตอป เปนจํานวนอยางนอยหาคน
มาตรา ๑๑/๘ สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ไดจดแจงตามมาตรา ๑๑/๖ (๖) เพื่อใหไดรับสิทธิ
ลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ หรือมาตรา ๑๑/๔ ไมมีสิทธิที่จะไดรับ
การลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคจะจดแจงการเปนสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา ๑๐ (๔)
และมาตรา ๑๑/๖ (๖) ในเวลาเดียวกันมิได และจะไดรับสิทธิลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๘
หรือมาตรา ๙ พรอมกับสิทธิลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ หรือ
มาตรา ๑๑/๔ มิได
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มาตรา ๑๑/๙ สํ า นั ก งานปฏิ บั ติ การภู มิ ภ าคที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๑๑/๖ และต อ มา
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑/๗ ตามที่กําหนด ตอเนื่องกันตลอดสิบรอบระยะเวลาบัญชีในการลดอัตรา
หรือยกเวนภาษีเงินได หากปรากฏวาในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบมีรายจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
กิจการของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จายในประเทศไทยสะสมรวมกันแลวเกินกวาหนึ่งรอยหาสิบ
ลานบาทตลอดสิบรอบระยะเวลาบัญชี ใหไดรับสิทธิลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๑๑/๒
มาตรา ๑๑/๓ หรือมาตรา ๑๑/๔ อีกหารอบระยะเวลาบัญชี
มาตรา ๑๑/๑๐ ในกรณีที่ปรากฏวาสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคขาดคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ตามมาตรา ๑๑/๖ หรือมาตรา ๑๑/๗ ในรอบระยะเวลาบัญชีใดใหสิทธิที่จะไดรับการลดอัตราและ
ยกเวน ภาษีเงิน ไดตามมาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ หรือมาตรา ๑๑/๔ สิ้น สุดลง ทั้งนี้ ตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรก
มาตรา ๑๑/๑๑ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการ
ในประเทศไทย สําหรับเงินไดพึงประเมิน ที่เปน เงิน ปน ผลที่ไดรับจากสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ตามมาตรา ๑๑/๖ หรือตามมาตรา ๑๑/๗ แลวแตกรณี ซึ่งมีรายไดจากการใหบริการหรือคาสิท ธิ
ตามมาตรา ๑๑/๒ วรรคสอง”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากรแกสํานัก งานปฏิบัติก ารภูมิภาคและคนตางดาวที่ปฏิบัติงานในสํานักงานปฏิบัติการภูมิภ าค
รวมทั้งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุนในสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเปนการสนับสนุนและจูงใจใหมีการลงทุนของบริษัทในรูปแบบการจัดตั้งเปนสํานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันจะเปนการเสริมสรางบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคบริการตลอดจนกระตุนใหมีการนําเขาเงินตราจากตางประเทศและการใชจา ยเกีย่ วกับ
การดําเนินงานของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค อีกทั้งเปนการจูงใจใหชาวตางชาติที่มีความรูความสามารถ
ดานการบริหารและการใหบริการของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคเขามาทํางานในประเทศไทยอันจะกอใหเกิด
ประโยชนในการถายทอดความรูที่เกี่ยวของ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

