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ประเภทเงนิได้

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

กาํหนด
เวลา

เป็ นเงนิได้ ตามมาตรา 40(8)
แหง่ประมวลรัษฎากร เชน่
- คา่ตอบแทนจากการประกอบอาชีพ
นกัแสดง
- รางวลัและประโยชน์ใดๆ ทีได้
เนืองจากการแสดง
- คา่เบียเลยีง
- คา่พาหนะ
- คา่ทีพกั
- คา่ใช้ จา่ยอืนๆ
ไมว่า่จะจา่ยตามจํานวนคราว
ทีแสดงหรื อเป็ นการเหมา

รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล
หรื อองค์การบริ หารราชการสว่นท้ องถิน
(จา่ยให้ แก่ผ้รูับทงัสนิตงัแต่ 10,000 บาท
ขนึไปแม้ จะมีการแบง่จา่ยแตล่ะครังไมถ่งึ
10,000 บาท)

นกัแสดงผ้ มูีภมูิลาํเนาในประเทศไทย

1

(แบบ 4117) /
ภ.ง.ด. 3

- บคุคล
- ห้ างห้ นุสว่นสามญ
ั หรื อคณะบคุคล
ทีมิใชบ่คุคล
- บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล
- นิตบิคุคลอืน

นกัแสดงผ้ มูีภมูิลาํเนาในประเทศไทย

5

ภ.ง.ด. 3

นกัแสดงผ้ มูีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ

ตามอตัรา
ภาษี เงินได้

ภ.ง.ด. 3

10

ภ.ง.ด. 3

นกัแสดงภาพยนตร์ หรื อโทรทศัน์ซงึมีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ
และได้ เข้ ามาถ่ายทําภาพยนตร์ หรื อโทรทศัน์ในประเทศไทย
โดยบริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซงึได้ รับอนญ
ุ าตให้ เข้ ามาถ่ายทํา ตามระเบียบ
คณะกรรมการสง่เสริ มอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย วา่ด้ วยการ
ขออนญ
ุ าตถ่ายทําภาพยนตร์ ตา่งประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. 2544
นกัแสดงมีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ
นกัแสดงภาพยนตร์ หรื อโทรทศัน์ซงึมีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ
ทีได้ รับเงินจากการแสดงภาพยนตร์ ตา่งประเทศทีสร้ างโดยบริ ษัท
หรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล ทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และได้ รับอนญ
ุ าตการสร้ างตามกฎหมายวา่ด้ วยภาพยนตร์ และ
วีดทิศัน์ โดยได้ รับเงินตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม
2558

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ
ได้ รับยกเว้ น
ไมต่้องนําไปรวม
คํานวณภาษี

–

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

เงนิได้ ของนักแสดงสาธารณะ

ประเภทเงนิได้

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

บคุคลธรรมดา
(จา่ยให้ แก่ผ้รูับทงัสนิตงัแต่ 10,000 บาทขนึไป แม้ จะมีการแบง่จา่ย
แตล่ะครังไมถ่งึ 10,000 บาท)

1

(แบบ 4117) /
ภ.ง.ด. 3

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย
(จา่ยให้ แก่ผ้รูับทงัสนิตงัแต่ 500 บาทขนึไป แม้ จะมีการแบง่จา่ย
แตล่ะครังไมถ่งึ 500 บาท)

1

(แบบ 4117) /
ภ.ง.ด. 53

บคุคลธรรมดา

3

ภ.ง.ด. 3

3

ภ.ง.ด. 3

5

ภ.ง.ด. 53

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย

รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล
หรื อองค์การบริ หารราชการสว่นท้ องถิน

กาํหนด
เวลา

เป็ นเงนิได้ ตามมาตรา 40(8)
แหง่ประมวลรัษฎากร เชน่
- เงินได้ จากการจดัให้ มีการแสดง
- คา่จําหนา่ยบตัรเข้ าชมการแสดง
- เงินได้ อืนทีได้ จากการจดัให้ มี
การแสดง

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน (จา่ยให้ แก่ผ้รูับรวมทงัสนิ
1,000 บาทขนึไป)

- บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายไทย
(ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคม)
- บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมาย
ตา่งประเทศโดยมีสาํนกังานสาขาตงัอยเู่ป็ นการถาวร
ในประเทศไทย
บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
โดยมิได้ มีสาํนกังานสาขาตงัอยเู่ป็ นการถาวรในประเทศไทย
ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

เงนิได้ ของผ้ ูจดัให้ มีการแสดง

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย

เงนิได้ ของผ้ ูจดัหานักแสดง
มาแสดงในประเทศ
เป็ นเงินได้ ตามมาตรา 40(2)
แหง่ประมวลรัษฎากร เฉพาะเงินได้
จากการตดิตอ่จดัหานกัแสดงสาธารณะ
มาแสดงในประเทศไทย

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

คํานวณหกัตาม
มาตรา 50(1)

ภ.ง.ด. 1

บคุคลธรรมดาซงึมิได้ อยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 1

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

มลูนิธิหรื อสมาคม (ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคมทีรัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47(7)(ข))

10

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล
หรื อองค์การบริ หารราชการสว่นท้ องถิน
(จา่ยให้ แก่ผ้รูับทงัสนิตงัแต่ 500 บาท
ขนึไป แม้ จะมีการแบง่จา่ยแตล่ะครัง
ไมถ่งึ 500 บาท)

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

1

(แบบ 4117) /
ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

(แบบ 4117) /
ภ.ง.ด. 54

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน

บคุคลธรรมดาซงึอยใู่นประเทศไทย

คํานวณหกัตาม
มาตรา 50(1)

ภ.ง.ด. 1

บคุคลธรรมดาซงึมิได้ อยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 1

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

บคุคล ห้ างห้ นุสว่น สมาคมหรื อ
คณะบคุคล

บคุคลธรรมดาซงึอยใู่นประเทศไทย

ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

กาํหนด
เวลา

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

ประเภทเงนิได้

ประเภทเงนิได้

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

คํานวณหกัตาม
มาตรา 50(1)

ภ.ง.ด. 1

บคุคลธรรมดาซงึมิได้ อยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 1

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

มลูนิธิหรื อสมาคม (ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคมทีรัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47(7)(ข))

10

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

คํานวณหกัตาม
มาตรา 50(1)

ภ.ง.ด. 1

บคุคลธรรมดาซงึมิได้ อยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 1

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย

กาํหนด
เวลา

เงนิได้ ตามมาตรา 40(1)
แหง่ประมวลรัษฎากร เชน่
- เงินเดือน
- คา่จ้ าง
- คา่แรง ฯลฯ

บคุคล ห้ างห้ นุสว่น สมาคมหรื อ
คณะบคุคล

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน

บคุคลธรรมดาซงึอยใู่นประเทศไทย

บคุคลธรรมดาซงึอยใู่นประเทศไทย

ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

เงนิได้ ของผ้ ูสร้ างภาพยนตร์
ผ้ ูประสานงานในการทาํ
ภาพยนตร์ ในประเทศไทย

เงนิได้ ตามมาตรา 40(2)
แหง่ประมวลรัษฎากร เชน่
- คา่ตอบแทน
- การรับทํางานให้
- คา่นายหน้ า
- คา่รับตดิตอ่ธรุกิจตา่งๆ

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย
บคุคล ห้ างห้ นุสว่น สมาคมหรื อ
คณะบคุคล

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

คํานวณหกัตาม
มาตรา 50(1)

ภ.ง.ด. 1

บคุคลธรรมดาซงึมิได้ อยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 1

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

มลูนิธิหรื อสมาคม (ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคมทีรัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47(7)(ข))

10

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

คํานวณหกัตาม
มาตรา 50(1)

ภ.ง.ด. 1

บคุคลธรรมดาซงึมิได้ อยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 1

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

มลูนิธิหรื อสมาคม (ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคมทีรัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แหง่ประมวลรัษฎากร)

10

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย
บคุคลธรรมดา และเป็ นผ้ อูยใู่นประเทศไทย

บคุคลธรรมดาซงึอยใู่นประเทศไทย

ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อน

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

กาํหนด
เวลา

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

ประเภทเงนิได้

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย

เงนิได้ ตามมาตรา 40(3)
แหง่ประมวลรัษฎากร เชน่
คา่สทิธิตา่งๆ

บคุคล ห้ างห้ นุสว่น สมาคมหรื อ
คณะบคุคล

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

ตามอตัรา
ภาษี เงินได้

ภ.ง.ด. 2

บคุคลธรรมดา และมิได้ เป็ นผ้ อูยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 2

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

มลูนิธิหรื อสมาคม (ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคมทีรัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47(7)(ข))

10

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

คํานวณหกัตาม
มาตรา 50(1)

ภ.ง.ด. 2

บคุคลธรรมดาซงึมิได้ อยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 2

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

มลูนิธิหรื อสมาคม (ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคมทีรัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แหง่ประมวลรัษฎากร)

10

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 54

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย
บคุคลธรรมดา และเป็ นผ้ อูยใู่นประเทศไทย

บคุคลธรรมดาซงึอยใู่นประเทศไทย

ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

กาํหนด
เวลา

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

ประเภทเงนิได้

เงนิได้ ตามมาตรา 40(5)
แหง่ประมวลรัษฎากร เชน่
- คา่เชา่อปุกรณ์
- คา่ถ่ายทําภาพยนตร์
- คา่เชา่ยานพาหนะ ฯลฯ

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย
บคุคล ห้ างห้ นุสว่น หรื อคณะบคุคล

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

บคุคลธรรมดา และเป็ นผ้ อูยใู่นประเทศไทย

–

–

บคุคลธรรมดา และมิได้ เป็ นผ้ อูยใู่นประเทศไทย

15

ภ.ง.ด. 3

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

–

–

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ

15

ภ.ง.ด. 54

บคุคลธรรมดา และเป็ นผ้ อูยใู่นประเทศไทย

5

ภ.ง.ด. 3

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีประกอบกิจการในประเทศไทย

5

ภ.ง.ด. 53

มลูนิธิหรื อสมาคม (ไมร่วมมลูนิธิหรื อสมาคมทีรัฐมนตรี ประกาศ

10

ภ.ง.ด. 53

15

ภ.ง.ด. 54

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย

และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล
หรื อนิตบิคุคลอืน

กําหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แหง่ประมวลรัษฎากร)
บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

กาํหนด
เวลา

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

ประเภทเงนิได้

เงนิได้ ตามมาตรา 40(8)

แหง่ประมวลรัษฎากร เชน่
คา่จ้ างทําของ ฯลฯ

ผ้ ูจ่ายเงนิได้ ซงึมีหน้ าที
หกัภาษี ณ ทจี่าย
บคุคล ห้ างห้ นุสว่น สมาคมหรื อ
คณะบคุคล

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน

อัตราการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ทจี่าย
(ร้ อยละ)

แบบแสดง
รายการหกัภาษี
ณ ทจี่าย

บคุคลธรรมดาหรื อนิตบิคุคล

–

–

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีสาํนกังานสาขาตงัอยเู่ป็ นการ
ถาวรในประเทศไทย

5

ภ.ง.ด. 53

บคุคลธรรมดา

3

ภ.ง.ด. 3

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายไทย (ไมร่วม
มลูนิธิหรื อสมาคม)

3

ภ.ง.ด. 53

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศ
โดยมีสาํนกังานสาขาตงัอยเู่ป็ นการถาวรในประเทศไทย

3

ภ.ง.ด. 53

ผ้ ูมีเงนิได้ ซงึถกูหกัภาษี ณ ทจี่าย

ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ
เงนิได้ ตามมาตรา 40(8)
แหง่ประมวลรัษฎากร ทีเป็ นการจา่ย
คา่บริ การอืนๆ

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน

บคุคลธรรมดา

3

ภ.ง.ด. 3

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายไทย (ไมร่วม
มลูนิธิหรื อสมาคม)

3

ภ.ง.ด. 53

ผ้ มูีถินทีอยใู่นประเทศทีมีอนสุญ
ั ญาภาษี ซ้อนฯ
คา่ขนสง่ (ไมร่วมถงึการจา่ย
คา่โดยสารสาํหรับการขนสง่
สาธารณะ)

บริ ษัท ห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคล หรื อ
นิตบิคุคลอืน

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

ให้ ปฏบิตัติามข้ อตกลง
ในอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ

บคุคลธรรมดา

1

ภ.ง.ด. 3

บริ ษัทหรื อห้ างห้ นุสว่นนิตบิคุคลทีตงัขนึตามกฎหมายไทย (ไมร่วม
มลูนิธิหรื อสมาคม)

1

ภ.ง.ด. 53

กาํหนด
เวลา

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสนิเดือนของเดือนทีจา่ยเงิน

ประเภทเงนิได้
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