2558

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา

ปีTaxภาษี
Year B.E. 2558

สำ�หรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน

Personal Income Tax Return

ภ.ง.ด.95
ล้างข้อมูล

สำ�นักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค
		 Regional Operating Headquarters (ROH)		

International Procurement Center (IPC)

สำ�นักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
		 International Headquarters (IHQ)		

International Trading Center (ITC)

		 (under the Royal Decree (No. 405) B.E. 2545)
		

		 (under the Royal Decree (No. 586) B.E. 2558)

ผูจ้ า่ ยเงินได้
Employer

ศูนย์กลางจัดหาสินค้าเพือ่ การผลิตระหว่างประเทศ
(under the Royal Decree (No. 518) B.E. 2554)

บริษทั การค้าระหว่างประเทศ

(under the Royal Decree (No. 587) B.E. 2558)

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร

Taxpayer Identification No.

ชือ่ ..................................................................................................................................................................ทีอ่ ยู:่ อาคาร...............................................................ห้องเลขที.่ ...................................ชัน้ ที.่ ...........
Address : Building Name
Room No.
Floor
หมูบ่ า้ น..............................................................เลขที.่ ...........หมูท่ .่ี ...........ตรอก/ซอย.......................................................แยก...................................................ถนน...............................................................
Housing Estate 		
No.
Moo
Trok/Soi 			
Junction
Street
ตำ�บล/แขวง.......................................................อำ�เภอ/เขต.............................................................. จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย์
Sub-district
             District
          Province
                    Postal Code
โทรศัพท์ /Tel : ...........................................................................................................................................
Name (Please print in BLOCK LETTERS)

ผูม้ เี งินได้

Taxpayer (Expatriate)

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร

Taxpayer Identification No.

ชือ่ ..................................................................................................................................................................

(1) ยืน่ ปกติ

			Ordinary filing

(2) ยืน่ เพิม่ เติม ครัง้ ที่ ......................
Additional filing : No.

Name (Please print in BLOCK LETTERS)

ทีอ่ ยู:่ อาคาร...............................................................ห้องเลขที.่ ...................................ชัน้ ที.่ ...........
Address : Building Name 		
Room No.
Floor
หมูบ่ า้ น..............................................................เลขที.่ .......................................................หมูท่ .่ี ...........
Housing Estate 		
No. 		
Moo
ตรอก/ซอย...........................................แยก.........................................ถนน.........................................
Trok/Soi 			
Junction
Street
ตำ�บล/แขวง.......................................................อำ�เภอ/เขต..............................................................
Sub-district
             District
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย์
Province 			
Postal Code
โทรศัพท์ /Tel : ...........................................................................................................................................
รายการ Income

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษี 2558		
Duration of stay in Thailand in tax year B.E. 2558 		

จำ�นวนเงินได้

Amount of income

วัน

Days

ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย

Amount of withholding tax

1. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ . . . . . . . . . .
		 Income under Section 40 (1) e.g. Salary, Wage
		 สำ�นักงานปฏิบัติการภูมิภาค Regional Operating Headquarters (ROH)
		 ศูนย์กลางจัดหาสินค้าเพือ่ การผลิตระหว่างประเทศ International Procurement Center (IPC)
		 สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ International Headquarters (IHQ)
		 บริษัทการค้าระหว่างประเทศ International Trading Center (ITC)
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ข) และ (ช) เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ (ตามมาตรา 48 (3))
Income under Section 40 (4) (a) (b) and (g), e.g. Interest, Dividend (specified in Section 48 (3))
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้มา
โดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำ�ไร (ตามมาตรา 48 (4)) . . . . . . . . .
Income under Section 40 (8) - only income from sale of immovable property acquired
by bequest or acquired not with a view to trading or profits (specified in Section 48 (4))
(ได้แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐาน รวม...........ฉบับ)
รวม
I have attached with this tax return (no.) ....... withholding tax certificates. Total
		(ได้แนบหลักฐานการอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 180 วันในปีภาษี 2558 รวม...........ฉบับ)
		I have attached with this tax return (no.) ....... evidences of stay in Thailand not less than 180 days in tax year B.E. 2558.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่ สดงไว้เป็นความจริงทุกประการ
		 (1) มีเงินได้อน่ื
I hereby declare that the information in this tax return is correct.
			 Other income		
				 ยื่นรายการไว้ตามแบบ
ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91
ลงชื่อ....................................................................... ผู้มีเงินได้
				 Submitted tax return		
Signature			
Taxpayer
		 (2) ไม่มเี งินได้อน่ื 		
ยื่นวันที่...................................................................
				 No other income
Date

