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ใบรับรองสถำนะต่ำงชำติของเจ้ำของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและกำรรำยงำนภำษีใน
สหรัฐอเมริกำ (บุคคลธรรมดำ)

กำรอ้ำงอิงมำตรำต่ำงๆ จะอิงตำมประมวลรัษฎำกรสหรัฐอเมริกำ 
ยกเว้นมีกำรระบุไว้เป็นอื่น

กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
ส�ำหรับข้อมูลล่ำสุดเกี่ยวกับกำรปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์ม 
W-8BEN และค�ำแนะน�ำต่ำงๆ เช่น กฎหมำยที่ประกำศใช้หลังจำก
ที่มีกำรเผยแพร่แบบฟอร์ม โปรดไปที่ IRS.gov/FormW8BEN

รำยกำรที่เปลี่ยนแปลงใหม่
แบบฟอร์ม W-8BEN ได้รับกำรปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้อง
กับแบบฟอร์ม W-8BEN-E หมำยเหตุเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกันได้รับกำรเพิ่มลงในส่วนที่ I; ส่วนที่ II บรรทัดที่ 10 ได้
รับกำรปรับปรุงให้ตรงกับแบบฟอร์ม W-8BEN-E และข้อย่อยแรก
ในส่วนที่ III ได้รับกำรแก้ไขให้ชัดเจนขึ้น ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้ได้รับ
กำรปรับปรุงเพื่อแสดงถึงกฎข้อบังคับฉบับชั่วครำวและฉบับท้ำย
สุดภำยใต้บทที่ 3 และ 4 ที่มีกำรเผยแพร่ในเดือนมกรำคม 2017 
ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลำที่ต้อง
ระบุเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของชำวต่ำงชำติและวันเดือนปี
เกิดในแบบฟอร์ม W-8BEN นอกจำกนี้ ค�ำแนะน�ำยังรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับกำรใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATCA ให้ไปที่  
IRS.gov/FATCA

ค�ำแนะน�ำทั่วไป
ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำที่ใช้ในค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้ โปรดดู ค�ำ
จ�ำกัดควำม ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม
ก�ำหนดสถำนะตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 บุคคลต่ำงชำติจะต้อง
เสียภำษีให้สหรัฐอเมริกำในอัตรำ 30% ของรำยได้ที่ได้รับจำก
แหล่งในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งประกอบด้วย:
• ดอกเบี้ย (รวมทั้งพันธบัตรบำงอย่ำงที่จ�ำหน่ำยครั้งแรกในรำคำ
ที่ต�่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ (OID))
• เงินปันผล
• ค่ำเช่ำ 
• ค่ำลิขสิทธิ์ 
• ค่ำธรรมเนียมพิเศษ 
• เงินรำยปี
• ค่ำตอบแทนในกำร หรือที่คำดหวังว่ำจะได้รับบริกำรที่ด�ำเนิน
กำรไป
• กำรช�ำระเงินแทนในกำรท�ำธุรกรรมกู้ยืมหลักทรัพย์
หรือ
• ผลประโยชน์ ผลก�ำไร หรือรำยได้คงที่อื่นๆ หรือที่ซึ่งมีกำรคิด
เป็นรำยป ีหรือตำมก�ำหนดเวลำ

ภำษีนี้จะเรียกเก็บจำกปริมำณกำรช�ำระรวม และโดยทั่วไป 
จะเรียกเก็บโดยกำรหัก ณ ที่จ่ำยภำยใต้มำตรำที่ 1441 จะถือว่ำ
มีกำรช�ำระเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกำรช�ำระให้กับผู้รับผลประโยชน์

โดยตรงหรือบุคคลอื่น เช่น ตัวกลำง ตัวแทน หรือห้ำงหุ้นส่วน เพื่อ
ประโยชน์ของเจ้ำของสิทธิประโยชน์

นอกจำกนี้ มำตรำที่ 1446 ยังก�ำหนดให้ห้ำงหุ้นส่วนที่ท�ำกำร
ค้ำหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกำต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกส่วนแบ่ง
ที่จัดสรรของรำยได้ที่ต้องเสียภำษีและเกี่ยวข้องอย่ำงมีผลของหุ้น
ส่วน โดยทั่วไป บุคคลชำวต่ำงชำติที่เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน
ซึ่งยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำที่ 1441 
หรือ 1442 จะถือว่ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกำรจัดท�ำเอกสำรภำย
ใต้มำตรำที่ 1446 ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี ข้อก�ำหนดกำร
จัดท�ำเอกสำรของมำตรำ 1441 และ 1442 จะไม่ตรงกับข้อ
ก�ำหนดกำรจัดท�ำเอกสำรของมำตรำ 1446 โปรดดูมำตรำกฎข้อ
บังคับ 1.1446-1 ถึง 1.1446-6
หมำยเหตุ เจ้ำของนิติบุคคลที่ยกเว้น (รวมทั้งบุคคลธรรมดำ) จะ
ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ที่เหมำะสม ตำมวัตถุประสงค์ของ
มำตรำ 1446 แทนนิติบุคคลที่ยกเว้น

หำกคุณได้รับรำยได้บำงประเภท คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม 
W-8BEN เพื่อ:
• แสดงตนว่ำคุณไม่ใช่ประชำกรของสหรัฐอเมริกำ
• อ้ำงสิทธิ์ว่ำคุณเป็นเจ้ำของผลประโยชน์ของรำยได้ ซึ่งมีกำรยื่น
แบบฟอร์ม W-8BEN หรือเป็นหุ้นส่วนชำวต่ำงชำติในห้ำงหุ้นส่วน
ตำมมำตรำ 1446 และ
• หำกเหมำะสม ให้เรียกร้องอัตรำลดของ หรือกำรยกเว้นจำก 
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ในฐำนะประชำกรของต่ำงประเทศ ซึ่งมีสนธิ
สัญญำภำษีเงินได้กับสหรัฐอเมริกำ และเป็นผู้มีสิทธิ์ในกำรได้รับ
ประโยชน์จำกสนธิสัญญำดังกล่ำว

คุณอำจต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อใช้สิทธิ์ข้อยกเว้นจำก
กำรรำยงำนข้อมูลในประเทศ และกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส�ำรอง 
(ในอัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส�ำรอง ภำยใต้มำตรำ 3406) 
ส�ำหรับรำยได้บำงประเภทที่ไม่เข้ำข่ำยกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของ
บุคคลชำวต่ำงชำติที่อัตรำ 30% ภำยใต้มำตรำ 1441) รำยได้ดัง
กล่ำวได้แก่:
• ค่ำนำยหน้ำ
• OID ระยะสั้น (183 วันหรือน้อยกว่ำ) 
• ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
• ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่ำเช่ำ หรือค่ำลิขสิทธิ์จำกแหล่งเงินได้ต่ำง
ประเทศ
และ
• รำยได้จำกกำรพนันที่วำงเดิมพันโดยบุคคลต่ำงด้ำวที่ไม่ใช่ผู้
พ�ำนัก ในเกมกำรพนันประเภท blackjack, baccarat, craps, 
roulette หรือ big-6 wheel

ตัวแทนหรือผู้จ่ำยที่ท�ำหน้ำที่หักภำษ ีณ ที่จ่ำยจำกเงินได้ อำจ
อำศัยแบบฟอร์ม W-8BEN ที่กรอกอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ใน
กำรด�ำเนินกำรกับกำรช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องแบบฟอร์ม W-8BEN 
เป็นกำรช�ำระเงินให้กับชำวต่ำงชำติ ซึ่งเป็นเจ้ำของผลประโยชน์
ตำมจ�ำนวนที่มีกำรช�ำระเงิน หำกเหมำะสม ตัวแทนที่ท�ำหน้ำที่หัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย อำจอำศัยแบบฟอร์ม W-8BEN ในกำรคิดอัตรำลด
ของ หรือกำรยกเว้นจำก กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกแหล่งเงินได้
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ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ำยที่ท�ำหน้ำที่หัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย ก่อนที่จะรับเงินได้หรือรับเครดิตเงินได้ หำกไม่ยื่น
แบบฟอร์ม W-8BEN ตำมที่มีกำรร้องขอ อำจส่งผลให้ถูกหักภำษี 
ณ ที่จ่ำยในอัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยชำวต่ำงชำติ 30% หรือ
อัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส�ำรอง ภำยใต้มำตรำ 3406
กำรก�ำหนดสถำนะตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 สถำบันกำรเงิน
ต่ำงประเทศ (FFI) อำจอำศัยแบบฟอร์ม W-8BEN ที่กรอกอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน ในกำรก�ำหนดสถำนะตำมบทที่ 4 ของคุณว่ำ
เป็นชำวต่ำงชำติ ควรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้ FFI เมื่อมีกำร
ร้องขอ กำรไม่ปฏิบัติตำมอำจส่งผลให้ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 30% 
จำกเงินได้ที่จ่ำยหรือเครดิตให้กับคุณในฐำนะเจ้ำของบัญชีที่
ฝ่ำฝืน จำกแหล่งเงินได้ภำยในสหรัฐอเมริกำ ดูค�ำจ�ำกัดควำมของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำย ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถดูข้อมูลและค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมส�ำหรับ
ตัวแทนที่ท�ำหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ที่ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้
ร้องขอแบบฟอร์ม W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP 
และ W-8IMY

ผู้ที่ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN
คุณต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ำยที่ท�ำ
หน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย หำกคุณเป็นบุคคลต่ำงด้ำวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก 
และเป็นผู้เจ้ำของผู้ได้รับผลประโยชน์จำกจ�ำนวนเงินที่ต้องหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย หรือหำกคุณเป็นเจ้ำของบัญชีของ FFI โดยที่จัด
คุณจัดท�ำเอกสำรเองในฐำนะบุคคลต่ำงด้ำวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก หำก
คุณเป็นเจ้ำของรำยเดียวของนิติบุคคลที่ยกเว้น จะถือว่ำคุณเป็น
เจ้ำของผลประโยชน์ของรำยได้ที่นิติบุคคลที่ยกเว้นได้รับ ยื่นแบบ
ฟอร์ม W-8BEN เมื่อตัวแทน ผู้จ่ำย หรือ FFI ที่ท�ำหน้ำที่หักภำษี 
ณ ที่จ่ำยเรียกร้อง ไม่ว่ำคุณจะต้องกำรใช้สิทธิ์อัตรำลด หรือกำร
ยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยหรือไม่

คุณควรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับนิติบุคคลที่ช�ำระหนี้กำร
ช�ำระเงิน (PSE) ซึ่งร้องขอแบบฟอร์มนี้ ในกรณีที่คุณเป็นชำว
ต่ำงชำติที่รับเงินที่ต้องมีกำรรำยงำนตำมมำตรำ 6050W (กำร
ท�ำธุรกรรมบัตรช�ำระเงิน และกำรท�ำธุรกรรมเครือข่ำยบุคคลที่
สำม) ในฐำนะผู้รับเงินที่เข้ำร่วม อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรช�ำระเงิน
นั้นเป็นเงินได้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรท�ำกำรค้ำหรือธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกำ คุณควรยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI ให้ PSE แทน

อย่ำใช้แบบฟอร์ม W-8BEN หำกคุณอยู่ในสถำนะตำมที่ระบุ
ไว้ด้ำนล่ำง
• คุณเป็นนิติบุคคลต่ำงชำติที่จัดท�ำเอกสำรสถำนะต่ำงชำติ
ของคุณ จัดท�ำเอกสำรสถำนะบทที่ 4 ของคุณ หรืออ้ำงสิทธิ์ผล
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8BEN-E แทน
• คุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (แม้ว่ำคุณจะพ�ำนักนอก
สหรัฐอเมริกำ) หรือเป็นชำวสหรัฐอเมริกำประเภทอื่นๆ (รวมถึง
บุคคลต่ำงด้ำวที่เป็นผู้พ�ำนัก) ให้ใช้แบบฟอร์ม W-9 แทน เพื่อเป็น
เอกสำรยืนยันสถำนะของคุณในฐำนะบุคคลสหรัฐฯ
• คุณท�ำหน้ำที่เป็นคนกลำงชำวต่ำงชำติ (ซึ่งหมำยถึงกำรด�ำเนิน
กำรที่ไม่เกี่ยวกับบัญชีของคุณเอง แต่เป็นบัญชีของผู้อื่น เช่น ใน
ฐำนะ ตัวแทน ผู้แทน หรือผู้ปกครอง) ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY 
แทน
• คุณเป็นบุคคลธรรมดำต่ำงด้ำวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก ผู้ซึ่งอ้ำงสิทธิกำร
ยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยผลตอบแทนส�ำหรับบริกำรส่วน
บุคคล แบบอิสระหรือไม่อิสระ ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำรในสหรัฐอเมริกำ 
ให้ยื่นแบบฟอร์ม 8233 หรือแบบฟอร์ม W-4 แทน
• คุณได้รับเงินได้ซึ่งเกี่ยวข้องอย่ำงมีผลกับกำรค้ำหรือกำรท�ำ
ธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ ยกเว้นเป็นกำรจัดสรรให้คุณผ่ำนห้ำงหุ้น
ส่วน ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI แทน หำกมีเงินได้ใดๆ ที่คุณได้

ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ไปแล้ว มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงมีผล จะถือ
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ และจะไม่สำมำรถใช้แบบฟอร์ม 
W-8BEN ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ดังกล่ำวได้อีกต่อไป คุณจะต้อง
ยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI โปรดดู กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ซึ่ง
อยู่ในส่วนถัดๆ ไป
กำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำย อย่ำส่งแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กรมสรรพำกร ให้ส่งให้ผู้ที่
ร้องขอแบบฟอร์มนั้นจำกคุณแทน โดยทั่วไป บุคคลดังกล่ำวจะ
เป็นผู้ที่จ่ำยเงินให้คุณ จ่ำยเครดิตเข้ำบัญชีของคุณ หรือห้ำงหุ้น
ส่วนที่จัดสรรเงินได้ให้กับคุณ FFI อำจร้องขอแบบฟอร์มนี้จำกคุณ
ด้วย เพื่อจัดท�ำเอกสำรบัญชีของคุณในฐำนะบัญชีอื่นๆ แทนบัญชี
สหรัฐอเมริกำ ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับผู้ที่ร้องขอก่อนที่จะ
มีกำรจ่ำยเงินให้คุณ จ่ำยเครดิตเข้ำบัญชีของคุณ หรือจัดสรรเงิน
ได้ให้คุณ หำกคุณไม่ยื่นแบบฟอร์มนี้ ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ 
ที่จ่ำยอำจต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำ 30% (ภำยใต้บทที่ 3 และ 
4), อัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส�ำรอง หรืออัตรำที่เหมำะสมภำยใต้
มำตรำที่ 1446 หำกคุณมีเงินได้มำกกว่ำหนึ่งประเภทจำกตัวแทน
ที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยหนึ่งแห่ง ซึ่งคุณต้องกำรอ้ำงสิทธิ์ผล
ประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย อำจ
เรียกร้องให้คุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ตำมเงินได้แต่ละประเภท 
โดยทั่วไป จะต้องมีกำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ต่ำงหำกให้กับ
แต่ละหน่วยงำนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
หมำยเหตุ หำกคุณเป็นเจ้ำของเงินได้หรือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น
หนึ่งคนหรือหลำยคน หน่วยงำนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จะ
ถือว่ำเงินได้หรือบัญชีดังกล่ำวมีเจ้ำของเป็นบุคคลต่ำงชำติที่เป็น
เจ้ำของผู้มีสิทธิประโยชน์ของกำรช�ำระเงิน เฉพำะเมื่อเจ้ำของ
ท�ำกำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ W-8BEN-E ครบทุกคน หำก
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยหรือสถำบันกำรเงินได้รับแบบ
ฟอร์ม W-9 จำกเจ้ำของร่วมคนใดก็ตำม จะต้องถือว่ำกำรช�ำระเงิน
ดังกล่ำว เป็นกำรจ่ำยให้กับประชำกรสหรัฐอเมริกำ และจะถือว่ำ
บัญชีดังกล่ำวเป็นบัญชีสหรัฐอเมริกำ
กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ หำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์
ส่งผลให้ข้อมูลใดๆ บนแบบฟอร์ม W-8BEN ที่คุณยื่นนั้นไม่ถูก
ต้อง คุณต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตัวผู้
จ่ำย หรือ FFI ซึ่งคุณครอบครองบัญชีอยู่ทรำบภำยใน 30 วันนับ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ และคุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม 
W-8BEN ใหม่ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เหมำะสม

หำกคุณใช้แบบฟอร์ม W-8BEN ในกำรรับรองว่ำคุณเป็นชำว
ต่ำงชำติ กำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ จะถือ
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ โดยทั่วไป กำรเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ในต่ำงประเทศที่เป็นประเทศเดิม หรือไปยังประเทศอื่นจะไม่ถือ
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ อย่ำงไรก็ตำมหำกคุณใช้แบบ
ฟอร์ม W-8BEN ในกำรขอใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ กำร
ย้ำยไปยังสหรัฐอเมริกำ หรือออกนอกประเทศที่คุณขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ จะถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ 
ในกรณีนั้น คุณจะต้องแจ้งให้ตัวแทน ผู้จ่ำย หรือ FFI ที่ท�ำกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำยทรำบภำยใน 30 วัน หลังกำรย้ำย
กำรหมดอำยุของแบบฟอร์ม W-8BEN โดยทั่วไป แบบฟอร์ม 
W-8BEN จะยังคงสำมำรถใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ในกำร
ยืนยันสถำนะชำวต่ำงชำติ ภำยในระยะเวลำเริ่มต้นจำกวันที่เซ็น
ชื่อในแบบฟอร์ม และสิ้นสุดในวันสุดท้ำยของสำมปีปฏิทินถัดไป 
ยกเว้นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ ที่ส่งผลให้ข้อมูลใดๆ บน
แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ตัวอย่ำงเช่น แบบฟอร์ม W-8BEN ที่เซ็น
ชื่อในวันที่ 30 กันยำยน 2015 จะสำมำรถใช้งำนได้จนถึงวันที่ 
31 ธันวำคม 2018

อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้เงื่อนไขบำงประกำร แบบฟอร์ม 
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W-8BEN จะยังคงสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงไม่มีก�ำหนด จนกว่ำจะ
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ขึ้น ในกำรตรวจสอบระยะเวลำ
ที่แบบฟอร์ม W-8BEN สำมำรถใช้งำนได้ภำยใต้วัตถุประสงค์
ของบทที่ 4 โปรดดูที่กฎข้อบังคับ มำตรำ 1.1471-3(c)(6)(ii) ใน
กำรตรวจสอบระยะเวลำที่แบบฟอร์ม W-8BEN สำมำรถใช้งำน
ได้ภำยใต้วัตถุประสงค์ของบทที่ 3 โปรดดูที่กฎข้อบังคับ มำตรำ 
1.1441-1(e)(4)(ii)

หำกคุณกลำยเป็นประชำกรสหรัฐอเมริกำ หรือชำวต่ำงชำติ
ที่พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ หลังจำกที่คุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN 
คุณจะไม่ต้องเสียภำษีที่หัก ณ ที่จ่ำยที่อัตรำ 30% ภำยใต้มำตรำ 
1441 หรือกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกหุ้นของหุ้นส่วนชำวต่ำงชำติ
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีผลกับเงินได้โดยตรงภำยใต้มำตรำ 1446 อีก
ต่อไป ในขอบเขตที่คุณมีบัญชีกับ FFI บัญชีของคุณอำจต้อง
รำยงำนโดย FFI ตำมบทที่ 4 คุณต้องแจ้งให้ตัวแทน ผู้จ่ำย หรือ 
FFI ที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยทรำบภำยใน 30 วัน หลังจำก
ที่กลำยเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือชำวต่ำงด้ำวที่พ�ำนักใน
สหรัฐอเมริกำ คุณอำจจ�ำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์ม W-9 ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดดูแบบฟอร์ม W-9 และค�ำแนะน�ำของแบบฟอร์ม

! 
ข้อควรระวัง

คุณอำจเป็นประชำกรสหรฐัอเมรกิำ ภำยใต้วัตถปุระสงค์
ทำงด้ำนภำษ ีท้ังน้ีจะขึน้อยู่กบัจ�ำนวนวนัท่ีคุณอยู่ใน
สหรฐัอเมรกิำจริงภำยในระยะเวลำ 3 ปี ดเูอกสำรเผยแพร่

ฉบับท่ี 519 ได้ท่ี IRS.gov/Pub519 หำกคุณผ่ำนกำรทดสอบกำร
ปรำกฏตวัอยู่ในสหรฐัอเมรกิำภำยในระยะเวลำอันสมควร คุณจะ
ต้องแจ้งให้ตัวแทน ผู้จ่ำย หรอืสถำบันกำรเงนิท่ีท�ำกำรหักภำษ ีณ 
ท่ีจ่ำยซึง่คุณมบัีญชอียู่ทรำบภำยใน 30 วัน และย่ืนแบบฟอร์ม W-9

ค�ำจ�ำกัดควำม
ผู้ถือบัญชี โดยทั่วไป ผู้ถือบัญชีคือบุคคลที่มีรำยชื่อหรือถูกระบุ
ตัวว่ำเป็นผู้ถือหรือเจ้ำของบัญชีทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น หำก
ห้ำงหุ้นส่วนมีรำยชื่อว่ำเป็นเจ้ำของหรือเจ้ำของบัญชีทำงกำรเงิน 
จะถือว่ำห้ำงหุ้นส่วนเป็นเจ้ำของบัญชี แทนหุ้นส่วนของห้ำงหุ้น
ส่วน (โดยมีข้อยกเว้นบำงประกำร) อย่ำงไรก็ตำม บัญชีที่ถือครอง
โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ถือเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยภำษีสหรัฐฯ ที่มี
สมำชิกรำยเดียว จะถือว่ำเป็นบัญชีที่ถือครองโดยเจ้ำของคนเดียว
ของนิติบุคคลดังกล่ำว
จ�ำนวนที่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยทั่วไป จ�ำนวนที่ต้องหักภำษี 
ณ ที่จ่ำยตำมบทที่ 3 จะเป็นจ�ำนวนที่มำจำกแหล่งเงินได้ภำยใน
สหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นเงินได้คงที่หรือมีกำรคิดเป็นรำยปีหรือตำม
ก�ำหนดเวลำ (FDAP) เงินได้ FDAP คือเงินได้ทั้งหมดที่รวมอยู่
ในรำยได้ขั้นต้น รวมถึงดอกเบี้ย (และ OID) เงินปันผล ค่ำเช่ำ ค่ำ
ลิขสิทธิ์ และผลตอบแทน เงินได้ FDAP จะไม่รวมผลประโยชน์
จำกกำรขำยทรัพย์สิน (รวมถึงส่วนลดทำงกำรตลำด และกำร
จ่ำยเงินพิเศษตำมตัวเลือก (option premium} รวมทั้งเงินได้ประ
เภทอื่นๆ ตำมที่อธิบำยไว้ในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1441-2 (เช่น 
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรและ OID ระยะสั้น)

ภำยใต้วัตถุประสงค์มำตรำ 1446 จ�ำนวนที่ต้องหักภำษี ณ ที่
จ่ำย คือหุ้นของหุ้นส่วนชำวต่ำงชำติที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงมีผล
กับรำยได้ที่ต้องเสียภำษี

โดยทั่วไป จ�ำนวนเงินที่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมบทที่ 4 จะเป็ 
นจ�ำนวนของเงินได้ FDAP ที่มำจำกแหล่งเงินได้ในสหรัฐอเมริกำ 
ซึ่งเป็นกำรช�ำระเงินที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน
มำตรำกฎข้อบังคับที่ 1.1473-1(a) กำรยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ 
ที่จ่ำยภำยใต้บทที่ 3 จะไม่สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรพิจำรณำกำร
หักภำษี ณ ที่จ่ำยซึ่งอยู่ภำยใต้บทที่ 4 ได้ ส�ำหรับกำรยกเว้นเฉพำะ
ซึ่งสำมำรถใช้ได้ตำมค�ำจ�ำกัดควำมของกำรช�ำระเงินที่สำมำรถ
หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ โปรดดูที่มำตรำกฎข้อบังคับ 1.1473-1(a)(4) 

(เช่น กำรยกเว้นกำรช�ำระเงินที่ไม่ใช่กำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงิน
บำงรำยกำร)
เจ้ำของสิทธิประโยชน์ ส�ำหรับกำรช�ำระเงินอื่นๆ นอกเหนือจำก
กำรช�ำระเงินที่เข้ำข่ำยอัตรำลด หรือได้รับกำรยกเว้น จะต้อง
ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมสนธิสัญญำภำษีเงินได้ โดยทั่วไป 
เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ จะเป็นผู้ที่ต้องรวมกำรช�ำระเงิน
เข้ำในรำยได้ขั้นต้นในกำรคืนภำษี ตำมหลักปฏิบัติด้ำนภำษีของ
สหรัฐอเมริกำ แต่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของเงินได้
ตำมขอบเขตที่บุคคลดังกล่ำวได้รับเงินได้ในฐำนะผู้แทน ตัวแทน 
หรือผู้ปกครอง หรือตำมขอบเขตที่ผู้เข้ำร่วมกำรท�ำธุรกรรมที่
ได้รับกำรยกเว้น ในกรณีที่จ�ำนวนที่จ่ำยนั้นไม่เกิดเป็นรำยได้ 
เจ้ำของสิทธิประโยชน์จะถูกพิจำรณำเสมือนว่ำกำรช�ำระเงินนั้น
เป็นรำยได้

ห้ำงหุ้นส่วนต่ำงประเทศ ทรัสต์ธรรมดำของต่ำงประเทศ และผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์ของต่ำงประเทศ จะไม่ใช่เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของ
เงินได้ที่ช�ำระให้กับห้ำงหุ้นส่วนหรือทรัสต์ ผู้รับผลประโยชน์ของ
เงินได้ที่จ่ำยให้ห้ำงหุ้นส่วนต่ำงชำติ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นหุ้นส่วน
ในห้ำงหุ้นส่วน หำกหุ้นส่วนดังกล่ำวไม่ใช่ห้ำงหุ้นส่วนเอง ทรัสต์
ธรรมดำหรือทรัสต์ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่ำงชำติ ผู้แทน หรือตัว
แทนอื่นๆ ผู้รับผลประโยชน์ของรำยได้ที่จ่ำยให้แก่ทรัสต์ประเภท
ทั่วไปต่ำงชำติ (กล่ำวคือ ทรัสต์ต่ำงชำติที่อธิบำยไว้ในมำตรำ 
651(a)) โดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้รับประโยชน์ของทรัสต ์หำกหุ้น
ส่วนดังกล่ำวไม่ใช่ห้ำงหุ้นส่วนต่ำงชำติ ทรัสต์ธรรมดำหรือทรัสต์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่ำงชำติ ผู้แทน หรือตัวแทนอื่นๆ เจ้ำของสิทธิ
ประโยชน์ของผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ต่ำงประเทศ (ซึ่งก็คือ ทรัสต์ต่ำง
ประเทศ ภำยใต้ขอบเขตที่เงินได้ทั้งหมดหรือบำงส่วนของทรัสต์ 
จะถือว่ำถูกครอบครองโดยผู้อุปถัมภ์หรือบุคคลอื่นตำมมำตรำ
ที่ 671 ถึง 679) เป็นบุคคลที่ถูกพิจำรณำว่ำเป็นเจ้ำของทรัสต์ 
เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ำยให้กับทรัสต์แบบซับซ้อน
ของต่ำงประเทศ (ซึ่งก็คือทรัสต์ต่ำงประเทศที่ไม่ใช่ทรัสต์ธรรมดำ 
หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์) คือตัวทรัสต์เอง

ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำ 1446 กฎเจ้ำของสิทธิประโยชน์
เดียวกันนี้จะน�ำมำบังคับใช้ เว้นแต่ว่ำภำยใต้มำตรำ 1446 ทรัสต์
ธรรมดำของต่ำงประเทศซึ่งไม่ใช่ผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้ยื่นแบบ
ฟอร์มไปยังห้ำงหุ้นส่วนดังกล่ำว

เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ำยให้กับทรัพย์มรดกต่ำง
ประเทศคือตัวทรัพย์มรดกเอง

หมำยเหตุ กำรช�ำระเงินไปยังห้ำงหุ้นส่วนสหรัฐอเมริกำ ทรัสต์
สหรัฐอเมริกำ หรือทรัพย์มรดกสหรัฐอเมริกำ จะถือเป็นกำร
ช�ำระเงินไปยังผู้รับสหรัฐอเมริกำ ซึ่งไม่ต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
30% ตำมบทที่ 3 หรือ 4 ห้ำงหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือทรัพย์มรดก
สหรัฐอเมริกำควรยื่นแบบฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำ 1446 ผู้อุปถัมภ์ทรัสต์
สหรัฐอเมริกำ หรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นจะไม่ต้องยื่นแบบ
ฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมสิทธิ์ของ
ตนเอง แต่ผู้อุปถัมภ์หรือเจ้ำของคนอื่นๆ จะต้องยื่นแบบฟอร์มที่
เหมำะสมให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยแทน
บทที่ 3 บทที่ 3 หมำยถึง บทที่ 3 ของประมวลรัษฎำกรสหรัฐอเมริ 
กำ (กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกำและบริษัทต่ำงชำติ) บทที่ 3 จะประกอบไปด้วย
มำตรำที่ 1441 ถึง 1464
บทที่ 4 บทที่ 4 หมำยถึง บทที่ 4 ของประมวลรัษฎำกรสหรัฐอ 
เมริกำ (ภำษีที่บังคับให้มีกำรรำยงำนเกี่ยวกับบัญชีต่ำงประเทศ
บำงบัญชี) บทที่ 4 จะประกอบด้วยมำตรำที่ 1471 ถึง 1474
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FFI ที่ถูกพิจำรณำว่ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ ภำยใต้มำตรำ
ที่ 1471(b)(2) FFI บำงแห่งจะถูกพิจำรณำว่ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎ
ข้อบังคับในบทที ่4 อยู่แล้ว โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำข้อตกลง FFI 
กับกรมสรรพำกร อย่ำงไรก็ตำม FFI บำงแห่งที่ถือว่ำมีคุณสมบัติ
ตำมกฎข้อบังคับจะต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำ 
(IRS) และขอรับเลขประจ�ำตัวคนกลำงสำกล (GIIN) FFI เหล่ำ
นี้เรียกว่ำ FFI ที่ถูกพิจำรณำว่ำจดทะเบียน ดูมำตรำกฎข้อบังคับ 
1.1471-5(f)
นิติบุคคลที่ยกเว้น นิติบุคคลธุรกิจที่มีเจ้ำของเดียวและไม่ใช่
องค์กรภำยใต้กฎข้อบังคับมำตรำ 301.7701-2(ข) จะยกเว้นใน
ฐำนะนิติบุคคลแยกจำกเจ้ำของ นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นจะไม่
ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN นี้ไปยังห้ำงหุ้นส่วน ตำมวัตถุประสงค์
ภำยใต้มำตรำ 1446 หรือไปยัง FFI ตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 
4 เจ้ำของนิติบุคคลดังกล่ำว จะต้องยื่นเอกสำรที่เหมำะสมแทน  
ดูมำตรำกฎข้อบังคับ 1.1446-1 และมำตรำ 1.1471-3(a)(3)(v) 
ตำมล�ำดับ

นิติบุคคลบำงรำยที่ถูกยกเว้นตำมวัตถุประสงค์ด้ำนภำษีของ
สหรัฐอเมริกำ อำจถูกจ�ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้สิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนภำษีที่เกี่ยวข้อง 
(ดูค�ำจ�ำกัดควำมของนิติบุคคลแบบผสมด้ำนล่ำง) นิติบุคคลแบบ
ผสมที่เรียกร้องสิทธิประโยชน์จำกสนธิสัญญำจะต้องกรอกแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E ดูแบบฟอร์ม W-8BEN-E และค�ำแนะน�ำ
บัญชีกำรเงิน บัญชีกำรเงินได้แก่: 
• บัญชีเงินฝำกที่อยู่ในกำรดูแลของสถำบันกำรเงิน
• บัญชีรักษำควำมปลอดภัยแบบเปิดที่อยู่ในกำรดูแลของสถำบัน
กำรเงิน
• ผลประโยชน์จำกหุ้นทุนหรือหนี้สิน (ยกเว้นผลประโยชน์ที่มี
กำรแลกเปลี่ยนเป็นประจ�ำในตลำดหลักทรัพย์จดทะเบียน) ใน
นิติบุคคลด้ำนกำรลงทุนและบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่บำงแห่ง ศูนย์
บริหำรเงิน หรือสถำบันกำรเงินตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำกฎข้อ
บังคับ 1.1471-5€
• สัญญำประกันมูลค่ำเงินสดและ
• สัญญำรำยปี
ตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 จะมีข้อยกเว้นบัญชีต่ำงๆ เช่น บัญชี
เงินฝำกที่ได้รับกำรงดเว้นภำษีบำงประเภท สัญญำประกันชีวิต
แบบก�ำหนดระยะเวลำ บัญชีที่ครอบครองโดยทรัพย์มรดก บัญชี
ที่ครอบครองโดยคนกลำง และสัญญำรำยปี ข้อยกเว้นเหล่ำนี้อยู่
ภำยใต้เงื่อนไขบำงประกำร ดูมำตรำกฎข้อบังคับ 1.1471-5(b)
(2) บำงบัญชีอำจไม่รวมอยู่ในค�ำจ�ำกัดควำมของบัญชีทำงกำรเงิน
ภำยใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้
สถำบันกำรเงิน โดยทั่วไป สถำบันกำรเงินหมำยถึงนิติบุคคลที่
เป็นสถำบันรับฝำก สถำบันรักษำควำมปลอดภัยแบบเปิด นิติบุคคล
ด้ำนกำรลงทุน หรือบริษัทประกัน (หรือบริษัทที่ครอบครองบริษัท
ประกัน) ซึ่งออกประกันมูลค่ำเงินสดหรือสัญญำรำยปี
สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ (FFI) FFI โดยทั่วไปหมำยถึง 
นิติบุคคลต่ำงชำติที่เป็นสถำบันกำรเงิน
ชำวต่ำงชำติ ชำวต่ำงชำติรวมถึงชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักใน
สหรัฐอเมริกำ และนิติบุคคลต่ำงประเทศบำงรูปแบบที่ไม่ใช่บุคคล
ชำวสหรัฐอเมริกำ (นิติบุคคลควรกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E 
แทนแบบฟอร์ม W-8BEN นี้)
นิติบุคคลแบบผสม นิติบุคคลแบบผสม หมำยถึง บุคคลใดๆ (นอก
เหนือจำกบุคคลธรรมดำ) ที่ถือว่ำเป็นนิติบุคคลที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำย
ได้ไปยังหุ้นส่วนในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ตำมสถำนะของ
นิติบุคคลดังกล่ำวภำยใต้ประมวลรัษฎำกรฯ แต่ไม่ถือว่ำท�ำหน้ำที่
ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนในประเทศที่สหรัฐอเมริกำท�ำสนธิสัญญำ

ภำษีเงินได้เอำไว้ สถำนะนิติบุคคลแบบผสมจะสัมพันธ์กับกำรอ้ำง
สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ
ข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำล (IGA) IGA หมำยถึง IGA แบบจ�ำลอง 1 
หรือ IGA แบบจ�ำลอง 2 ส�ำหรับรำยชื่อเขตอ�ำนำจที่ถือว่ำข้อตกลง
ระหว่ำงรัฐบำล (IGA) แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 มีผลใช้บังคับ โปรด
ดูที่ www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/
Pages/FATCA-Archive.aspx

IGA แบบที ่1 หมำยถึง ข้อตกลงระหว่ำงสหรัฐอเมริกำหรือ
กระทรวงกำรคลัง กับรัฐบำลต่ำงประเทศหรือหน่วยงำนอย่ำง
น้อยหนึ่งแห่ง เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย FATCA ผ่ำนกำรรำยงำน
ของ FFI ไปยังรัฐบำลหรือหน่วยงำนต่ำงประเทศดังกล่ำว ตำม
ด้วยกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รำยงำนดังกล่ำวกับ IRS โดยอัตโนมัติ 
FFI ในเขตอ�ำนำจ IGA แบบที ่1 ซึ่งท�ำกำรรำยงำนบัญชีไปยัง
รัฐบำลของเขตอ�ำนำจดังกล่ำวจะเรียกว่ำ FFI ที่ต้องรำยงำน
ข้อมูลตำมแบบที ่1

IGA แบบที ่2 หมำยถึง สัญญำหรือข้อตกลงระหว่ำงสหรัฐอเมริ 
กำหรือกระทรวงกำรคลัง และรัฐบำลต่ำงประเทศหรือหน่วยงำน
อย่ำงน้อยหนึ่งแห่ง เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย FATCA ผ่ำนกำร
รำยงำนของ FFI โดยตรงไปยัง IRS ตำมข้อก�ำหนดในข้อตกลง 
FFI และเสริมด้วยกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงรัฐบำลหรือหน่วย
งำนต่ำงประเทศดังกล่ำวกับ IRS FFI ในเขตอ�ำนำจ IGA แบบที ่
2 ซึ่งท�ำข้อตกลง FFI เกี่ยวกับสำขำ คือ FFI ที่เข้ำร่วม แต่อำจถูก
เรียกว่ำ FFI ที่ต้องรำยงำนข้อมูลตำมแบบที ่2
บุคคลชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ บุคคลใดๆ ที่
ไม่ใช่ประชำกรหรือชำวต่ำงชำติผู้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ จะถือ
เป็นบุคคลชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ ชำวต่ำง
ด่้ำวที่ผ่ำนเกณฑ์ “กำรทดสอบกรีนกำร์ด” หรือ “กำรทดสอบกำร
ปรำกฏตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกำภำยในระยะเวลำอันสมควร” ใน
ปีปฏิทินนั้น จะถือเป็นชำวต่ำงด้ำวผู้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ บุคคล
ใดๆ ที่ไม่ผ่ำนกำรเกณฑ์กำรทดสอบจะถือเป็นชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้
พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนี้ บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
ที่ถือว่ำเป็นชำวต่ำงด้ำวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำตำมกฎข้อ
บังคับ มำตรำ 301.7701(b)-7 ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในกำรประเมิน
ภำระกำรเสียภำษีในสหรัฐฯ ของบุคคลดังกล่ำว หรือบุคคลธรรม 
ดำสัญชำติต่ำงด้ำวที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่แท้จริงในเปอร์โตริโก กวม 
เครือรัฐหมู่เกำะนอร์เทิร์นมำเรียนำ หมู่เกำะเวอร์จินของสหรัฐฯ 
หรืออเมริกันซำมัว เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำวที่ไม่มีถิ่นที่
อยู่ในสหรัฐอเมริกำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถำนะชำวต่ำงด้ำวที่
มีหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำได้ที่เอกสำรเผยแพร ่519
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แม้ว่ำชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกำ จะ
สมรสกับพลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือชำวต่ำงด้ำวที่พ�ำนัก
ในสหรัฐอเมริกำ จะสำมำรถเลือกที่จะได้รับกำรปฏิบัติ

เป็นชำวต่ำงด้ำวที่พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์บำง
ประกำร (เช่นกำรยื่นแบบฟอร์มคืนภำษีเงินได้ร่วม) แต่ก็จะยังคง
ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักอยู่ในสหรัฐอ 
เมริกำ ตำมวัตถุประสงค์กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของบทที ่3 ในส่วน
ของเงินได้ทั้งหมดยกเว้นค่ำแรง ภำยใต้วัตถุประสงค์ของบทที่ 4 
บุคคลชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำที่ครอบครอง
บัญชีร่วมกับประชำกรสหรัฐอเมริกำจะถือเป็นเจ้ำของบัญชี
สหรัฐอเมริกำตำมวัตถุประสงค์ของบทที ่4
FFI ที่เข้ำร่วม FFI ที่เข้ำร่วม หมำยถึง FFI ที่ตกลงจะปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดของข้อตกลง FFI เกี่ยวกับทุกสำขำของ FFI นอก
เหนือไปจำกสำขำที่เป็น FFI ที่ต้องรำยงำนข้อมูลตำมแบบที ่1 
หรือสำขำในสหรัฐฯ ค�ำว่ำ "FFI ที่เข้ำร่วม" ยังรวมถึง FFI ที่ต้อง
รำยงำนข้อมูลตำมแบบที่ 2 และสำขำของคนกลำงที่มีคุณสมบัติ

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
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ครบถ้วน (QI) ของสถำบันกำรเงินสหรัฐฯ ยกเว้นในกรณีที่สำขำ
ดังกล่ำวเป็น FFI ที่ต้องรำยงำนข้อมูลตำมแบบที ่1
ผู้รับเงินที่เข้ำร่วม ผู้รับเงินที่เข้ำร่วม หมำยถึง บุคคลใดก็ตำมที่
รับบัตรช�ำระเงินเป็นวิธีช�ำระเงิน หรือรับกำรช�ำระเงินจำกองค์กร
ช�ำระหนี้บุคคลที่สำมในกำรช�ำระหนี้กำรท�ำธุรกรรมเครือข่ำย
บุคคลที่สำม
นิติบุคคลช�ำระหนี้กำรช�ำระเงิน (PSE) PSE หมำยถึง ผู้ประกอบ
กำรค้ำที่เข้ำซื้อกิจกำรนิติบุคคลหรือองค์กรช�ำระหนี้บุคคลที่สำม 
ภำยใต้มำตรำ 6050W โดยทั่วไปแล้ว PSE ต้องรำยงำนกำรช�ำระ
เงินที่เป็นกำรช�ำระหนี้กำรท�ำธุรกรรมบัตรช�ำระเงินหรือกำรท�ำ
ธุรกรรมเครือข่ำยบุคคลที่สำม อย่ำงไรก็ตำม PSE ไม่จ�ำเป็นต้อง
รำยงำนกำรช�ำระเงินที่จ่ำยให้กับเจ้ำของสิทธิประโยชน์ ซึ่งจัดท�ำ
เอกสำรในฐำนะชำวต่ำงชำติด้วยแบบฟอร์ม W-8 ที่เหมำะสม
เจ้ำของบัญชีที่ฝ่ำฝืน เจ้ำของบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตำม หมำยถึง 
บุคคลธรรมดำที่ไม่ปฏิบัติตำมข้อเรียกร้องของ FFI ในกำรจัดท�ำ
เอกสำรและกำรให้ข้อมูลส�ำหรับกำรพิจำรณำสถำนะบัญชีของ
บุคคล ว่ำเป็นบัญชีสหรัฐฯ หรือบัญชีต่ำงประเทศ รวมถึงกำรยื่น
แบบฟอร์ม W-8BEN นี้ตำมค�ำขอ
บุคคลสหรัฐอเมริกำ บุคคลสหรัฐฯ มีค�ำนิยำมอยู่ในมำตรำ 
7701(a) (30) และรวมบุคคลธรรมดำที่เป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่
อยู่ในสหรัฐอเมริกำ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 บุคคลสหรัฐฯ 
มีค�ำนิยำมอยู่ในกฎข้อบังคับ มำตรำ 1.1471-1(b) (141)
ตัวแทนผู้ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย บุคคลสหรัฐอเมริกำหรือชำว
ต่ำงชำติใดก็ตำมที่ควบคุม ได้รับ เก็บรักษำ จ�ำหน่ำยโอน หรือ
ช�ำระเงินซึ่งมำจำกแหล่งเงินได้ FDAP ของสหรัฐอเมริกำที่ต้องถูก
หักภำษี ณ ที่จ่ำยบทที่ 3 หรือ 4 จะถือเป็นตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี 
ณ ที่จ่ำย ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยอำจเป็นบุคคล บริษัท 
ห้ำงหุ้นส่วน ทรัสต์ สมำคมควำมร่วมมือ หรือนิติบุคคลอื่นๆ รวม
ถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) คนกลำงต่ำงชำติ ห้ำงหุ้นส่วนต่ำงชำติ และ
สำขำในสหรัฐอเมริกำของธนำคำรและบริษัทประกันต่ำงชำติบำ 
งแห่ง

ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำ 1446 ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี 
ณ ที่จ่ำย คือห้ำงหุ้นส่วนที่ท�ำกำรค้ำหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ 
ส�ำหรับห้ำงหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์ตัวแทนที่ท�ำ 
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยอำจเป็นห้ำงหุ้นส่วน ผู้แทนที่ครอบครองผล
ประโยชน์แทนชำวต่ำงชำติ หรือทั้งสองอย่ำง โปรดดูมำตรำกฎข้อ
บังคับ 1.1446-1 ถึง 1.1446-6

ค�ำแนะน�ำเฉพำะ
ส่วนที่ 1
บรรทัดที่ 1 กรอกชื่อของคุณ หำกคุณเป็นชำวต่ำงชำติที่เป็น
เจ้ำของเพียงคนเดียวของนิติบุคคลที่ยกเว้น ซึ่งไม่ได้อ้ำงสิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำในฐำนะนิติบุคคลแบบผสม ในส่วนของ
กำรช�ำระเงิน คุณควรกรอกชื่อและข้อมูลของคุณลงในแบบฟอร์ม
นี้ หำกบัญชีที่ท�ำกำรช�ำระเงินหรือเครดิตเป็นชื่อของนิติบุคคล
ที่ได้รับกำรยกเว้น คุณควรแจ้งเรื่องนี้ให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำยทรำบ โดยอำจใช้กำรเพิ่มชื่อและหมำยเลขบัญชี
ของนิติบุคคลที่ยกเว้นไว้ในบรรทัดที ่7 (หมำยเลขอ้ำงอิง) ของ
แบบฟอร์ม อย่ำงไรก็ตำม หำกนิติบุคคลที่ยกเว้นมีกำรใช้สิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำในฐำนะนิติบุคคลแบบผสม ควรกรอก
แบบฟอร์ม W-8BEN-E แทนแบบฟอร์ม W-8BEN นี้
บรรทัดที่ 2 กรอกประเทศที่คุณเป็นพลเมือง หำกคุณเป็น
ประชำกรของสองประเทศ ให้เลือกประเทศที่คุณเป็นทั้งประชำกร
และผู้พ�ำนักในขณะที่คุณกรอกแบบฟอร์มนี้ หำกคุณไม่ใช่ผู้พ�ำนัก

ในประเทศที่คุณเป็นประชำกร ให้กรอกประเทศที่คุณเป็นผู้พ�ำนัก
ล่ำสุด อย่ำงไรก็ตำม หำกคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ คุณไม่ควรกรอก
แบบฟอร์มนี ้แม้ว่ำคุณจะมีสถำนะพลเมืองในเขตอ�ำนำจอื่นก็ตำม 
ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-9 แทน
บรรทัดที่ 3 ที่อยู่พ�ำนักอำศัยถำวรของคุณคือที่อยู่ในประเทศที่
คุณแจ้งว่ำเป็นถิ่นพ�ำนักอำศัยเพื่อวัตถุประสงค์ทำงภำษีเงินได้ของ
ประเทศดังกล่ำว หำกคุณต้องกำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อ
อ้ำงสิทธิอัตรำลดของกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมสนธิสัญญำภำษี
เงินได้ คุณจะต้องแจ้งสถำนะกำรพ�ำนักอำศัยของคุณ ด้วยวิธีกำร
ตำมที่สนธิสัญญำก�ำหนดไว้ อย่ำแจ้งที่อยู่ของสถำบันกำรเงิน ตู้
ไปรษณีย์ หรือที่อยู่ที่มีไว้เพื่อส่งไปรษณีย์เพียงอย่ำงเดียว หำก
คุณไม่มีสถำนะพลเมืองผู้เสียภำษีในประเทศใดเลย ที่อยู่ถำวรของ
คุณคือที่ที่คุณพ�ำนักอำศัยตำมปกติ

หำกคุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีกำรใช้ที่อยู่ถนน คุณ
สำมำรถแจ้งรำยละเอียดที่อยู่เพิ่มเติมได้ในบรรทัดที่ 3 ที่อยู่จะต้อง
สำมำรถใช้ระบุถิ่นพ�ำนักอำศัยถำวรของคุณได้อย่ำงถูกต้อง ตำม
ลักษณะเดียวกับที่มีกำรใช้ในเขตกำรปกครองของคุณ
บรรทัดที่ 4 กรอกที่อยู่ส�ำหรับส่งไปรษณีย์ของคุณ เฉพำะในกรณี
ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ของคุณในบรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 5 หำกคุณมีหมำยเลขประกันสังคม (SSN) โปรดกรอก
ที่นี่ ในกำรสมัครเพื่อขอรับ SSN ให้ขอแบบฟอร์ม SS-5 จำก
ส�ำนักงำนจัดกำรประกันสังคม (SSA) หรือทำงออนไลน์ที ่ 
www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf หำกคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกำ คุณ
สำมำรถโทรหำ SSA ได้ที่ 1-800-772-1213 กรอกแบบฟอร์ม 
SS-5 และส่งคืนไปยัง SSA

หำกคุณไม่มี SSN และไม่มีสิทธิที่จะขอรับ คุณสำมำรถขอรับ
หมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีบุคคลธรรมดำ (ITIN) ได้ ในกำร
ขอรับ ITIN ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-7 กับกรมสรรพำกร โดยปกติจะ
ใช้เวลำ 4-6 สัปดำห์ในกำรขอรับ ITIN ในกำรใช้สิทธิประโยชน์
ตำมสนธิสัญญำของรำยกำร คุณจะต้องกรอกข้อมูลในบรรทัด
ที่ 5 โดยกำรแจ้ง SSN หรือ ITIN หรือบรรทัดที่ 6 โดยกำรแจ้ง
หมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีต่ำงประเทศ (TIN ต่ำงประเทศ)
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ITIN จะมีไว้ใช้ด้ำนภำษีเท่ำนั้น คุณจะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนประกันสังคม หรือสำมำรถเปลี่ยนสถำนะ
กำรจ้ำงงำนหรือกำรย้ำยถิ่นฐำนของคุณตำมกฎหมำย

สหรัฐอเมริกำได้
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนซึ่งท�ำกำรค้ำขำยหรือท�ำธุรกิจใน

สหรัฐอเมริกำ มีแนวโน้มที่จะจัดประเภทว่ำมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับรำยได้ที่หักภำษีได้ หุ้นส่วนจะต้องยื่นขอคืนภำษี
เงินได้สหรัฐอเมริกำ และจะต้องมีหมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี
สหรัฐอเมริกำ (TIN)

คุณจะต้องแจ้ง SSN หรือ TIN หำกคุณ:
• ต้องกำรขอรับกำรยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ 
871(f) ส�ำหรับเงินรำยปีที่ได้รับจำกแผนที่เข้ำเกณฑ์
หรือ 
• ต้องกำรยื่นแบบฟอร์มกับทำงห้ำงหุ้นส่วนที่ท�ำกำรค้ำหรือท�ำ
ธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ

หำกคุณต้องกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ โดยทั่วไป
คุณจะต้องแจ้ง ITIN หำกคุณไม่ได้แจ้งหมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสีย
ภำษีที่ออกโดยเขตกำรปกครองซึ่งเป็นถิ่นพ�ำนักอำศัยของคุณใน
บรรทัดที่ 6 อย่ำงไรก็ตำม คุณจะไม่จ�ำเป็นต้องใช้ ITIN ในกำรใช้
สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำในส่วนที่เกี่ยวกับ:
• เงินปันผลและดอกเบี้ยจำกหุ้นและภำระหนี้สินซึ่งมีกำรซื้อขำย
แลกเปลี่ยนอยู่อย่ำงต่อเนื่อง

http://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
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• เงินปันผลจำกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ไถ่ถอนคืนได้ ซึ่งออกโดยบริษัท
กำรลงทุนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยบริษัทกำรลงทุนมำตรำ 1940 
(กองทุนรวม)
• เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือค่ำลิขสิทธิ์จำกหน่วยงำนผลประโยชน์
ที่ได้ประโยชน์ในทรัสต์กำรลงทุนในหน่วยงำน (Unit Investment 
Trust) ที่มีกำรเสนอขำยต่อสำธำรณชน (หรือเคยเสนอขำยใน
ตอนที่ออก) และจดทะเบียนกับ SEC ภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ 
(Securities Act) ปี 1933 และ
• เงินได้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อของหลักทรัพย์ใดก็ตำมด้ำนบน
บรรทัดที่ 6 หำกคุณจะยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN นี้เพื่อเป็นเอกสำร
ยืนยันตนเองในฐำนะเจ้ำของบัญชีที่เกี่ยวกับบัญชีกำรเงิน (ดังที่
ก�ำหนดในกฎข้อบังคับ มำตรำ 1.1471-5(b)) ซึ่งคุณถือครองใน
ส�ำนักงำนสหรัฐฯ ของสถำบันกำรเงิน (รวมถึงสำขำในสหรัฐฯ 
ของ FFI) และคุณได้รับเงินได้ที่มีแหล่งที่มำในสหรัฐฯ ซึ่งสำมำรถ
รำยงำนได้ในแบบฟอร์ม 1042-S ที่เกี่ยวเนื่องกับแบบฟอร์มนี ้คุณ
ต้องระบุเลข TIN ที่ออกให้คุณโดยเขตอ�ำนำจถิ่นที่อยู่ที่มีกำรเสีย
ภำษีของคุณตำมที่ก�ำหนดในบรรทัดที่ 3 เว้นแต่ว่ำ:
• คุณยังไม่ได้รับเลข TIN (รวมทั้งหำกเขตอ�ำนำจดังกล่ำวไม่ออก 
TIN) หรือ
• คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองของสหรัฐฯ

หำกคุณจะยื่นแบบฟอร์มนี้เพื่อเป็นเอกสำรยืนยันบัญชีกำรเงิน
ที่อธิบำยไว้ข้ำงต้น แต่คุณไม่ได้กรอก TIN ในบรรทัดที่ 6 และ
คุณไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองของสหรัฐฯ คุณต้องให้
ค�ำอธิบำยต่อตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ว่ำเหตุใดคุณ
จึงยังไม่ได้รับเลข TIN ส�ำหรับวัตถุประสงค์นี้ ค�ำอธิบำย หมำยถึง 
ค�ำแถลงว่ำคุณมิได้ถูกก�ำหนดตำมกฎหมำยในกำรขอรับ TIN ใน
เขตอ�ำนำจถิ่นที่อยู่ที่มีกำรเสียภำษีของคุณ โดยสำมำรถเขียนค�ำ
อธิบำยดังกล่ำวในบรรทัดที่ 6 บริเวณขอบของแบบฟอร์ม หรือ
ในค�ำแถลงที่แนบมำต่ำงหำกซึ่งเกี่ยวกับแบบฟอร์มนี้ หำกคุณจะ
เขียนค�ำอธิบำยในบรรทัดที ่6 คุณสำมำรถย่อสั้นๆ ว่ำ "มิได้ถูก
บังคับตำมกฎหมำย" ห้ำมเขียนว่ำ "ไม่มีค�ำตอบ"

นอกจำกนี้ หำกคุณมิได้ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อเป็นเอกสำรยืนยัน
บัญชีกำรเงินที่อธิบำยไว้ข้ำงต้น คุณสำมำรถระบุเลข TIN ที่ออก
ให้คุณโดยเขตอ�ำนำจถิ่นที่อยู่ที่มีกำรเสียภำษีของคุณตำมที่
ก�ำหนดในบรรทัดที่ 6 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรอ้ำงสิทธิประโยชน์
ตำมสนธิสัญญำ (แทนที่จะระบุเลข TIN ในสหรัฐฯ ในบรรทัดที่ 5 
หำกก�ำหนด)
บรรทัดที่ 7 บรรทัดนี้มีไว้ให้ผู้ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่ได้รับแบบฟอร์มใช้งำน เพื่อ
เพิ่มข้อมูลอ้ำงอิงใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับตัวแทนที่ท�ำกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย ในกำรด�ำเนินกำรตำมหน้ำที่ของตน ตัวอย่ำงเช่น 
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยซึ่งจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงแบบ
ฟอร์ม W-8BEN กับแบบฟอร์ม W-8IMY เฉพำะอำจต้องกำรใช้
บรรทัดที่ 7 ในกำรเพิ่มหมำยเลขหรือรหัสอ้ำงอิง ที่จะท�ำให้กำร
เชื่อมโยงนั้นชัดเจน เจ้ำของสิทธิประโยชน์สำมำรถใช้บรรทัดที ่
7 ในกำรแจ้งหมำยเลขบัญชีที่เขำหรือเธอท�ำกำรยื่นแบบฟอร์ม 
เจ้ำของชำวต่ำงชำติเพียงคนเดียวของนิติบุคคลซึ่งไม่ถือเป็น
นิติบุคคลตำมกฎหมำยภำษีสหรัฐฯ สำมำรถใช้บรรทัดที่ 7 เพื่อ
แจ้งให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ซึ่งบัญชีที่ท�ำกำรช�ำระ
เงินหรือเครดิตนั้น เป็นชื่อของนิติบุคคลซึ่งไม่ถือเป็นนิติบุคคลตำม
กฎหมำยภำษีสหรัฐฯ (ดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับบรรทัดที่ 1)
บรรทัดที่ 8 หำกคุณมิได้ใช้แบบฟอร์ม W-8BEN นี้ เพื่อเป็น
เอกสำรยืนยันตนเองในฐำนะเจ้ำของบัญชีที่เกี่ยวกับบัญชีกำรเงิน
ดังที่อธิบำยไว้ข้ำงต้นในบรรทัดที่ 6 ซึ่งคุณถือครองในส�ำนักงำน
สหรัฐฯ ของสถำบันกำรเงิน (รวมถึงสำขำในสหรัฐฯ ของ FFI) คุณ
ต้องระบุวันเดือนปีเกิด ใช้รูปแบบต่อไปนี้ในกำรกรอกข้อมูลของ

คุณ: ดด-วว-ปปปป เช่น หำกคุณเกิดในวันที่ 15 เมษำยน 1956 
ให้กรอก 04-15-1956

ส่วนที่ 2
บรรทัดที่ 9 หำกคุณก�ำลังอ้ำงสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ 
ในฐำนะผู้พ�ำนักอำศัยในต่ำงประเทศ ซึ่งทำงสหรัฐอเมริกำมี
สนธิสัญญำภำษีเงินได้ ส�ำหรับกำรช�ำระเงินที่ต้องหักภำษี ณ ที่
จ่ำยตำมบทที่ 3 ให้ระบุประเทศที่คุณอ้ำงว่ำคุณพ�ำนักอำศัยตำม
วัตถุประสงค์ของสนธิสัญญำภำษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สนธิสัญญำ ผู้ที่พ�ำนักอำศัยในประเทศที่ท�ำสนธิสัญญำ คือผู้ที่
เป็นผู้พ�ำนักของประเทศนั้นตำมเงื่อนไขของสนธิสัญญำ ดูรำย
ชื่อสนธิสัญญำภำษีของสหรัฐฯ ได้ที่ IRS.gov/Individuals/
International-Taxpayers/Tax-Treaties

! 
ข้อควรระวัง

หำกคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำย ในขอบเขตควำมหมำยของมำตรำ 267(b) หรือ 
707(b) และจ�ำนวนรวมที่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยซึ่งได้รับ

ในระหว่ำงปีปฏิทินเกิน 500,000 ดอลลำร ์โดยทั่วไปแล้วคุณจะ
ต้องยื่นแบบฟอร์ม 8833 กำรเปิดเผยต�ำแหน่งกำรได้รับเงินคืน
ตำมสนธิสัญญำ (Treaty-Based Return Position Disclosure) 
ตำมมำตรำ 6114 หรือ 7701(b) ซึ่งดูได้ที่ IRS.gov/Form8833 ดู
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก�ำหนดในกำรยื่นเอกสำรได้ที ่ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับแบบฟอร์ม 8833
บรรทัดที่ 10 จะต้องใช้บรรทัดที่ 10 เฉพำะเมื่อก�ำลังอ้ำงสิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำที่ก�ำหนดให้คุณมีคุณสมบัติตำมเงื่อนไข
ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในกำรรับรองที่คุณระบุอยู่ในบรรทัดที ่9 และ
ส่วนที่ 3 ตัวอย่ำงเช่น ผู้ที่ต้องกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิ
สัญญำในส่วนของค่ำลิขสิทธิ์ จะต้องกรอกข้อมูลในบรรทัดนี้ 
หำกในสนธิสัญญำมีกำรใช้อัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส�ำหรับค่ำ
ลิขสิทธิ์ประเภทต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำม นักเรียนและนักวิจัยชำวต่ำง
ชำติที่ต้องกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ ควรกรอกข้อมูล
ลงในบรรทัดนี้เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่กำรสนับสนุนทุนวิจัย
และทุนกำรศึกษำ ในส่วนถัดไป

โดยทั่วไปแล้ว บรรทัดนี้ใช้ไม่ได้ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ตำม
สนธิสัญญำภำยใต้มำตรำว่ำด้วยดอกเบี้ยหรือเงินปันผล (นอก
เหนือจำกเงินปันผลที่อยู่ภำยใต้อัตรำบุริมสิทธิตำมกำรครอบ
ครอง) ของสนธิสัญญำ
ชำวต่ำงด้ำวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งกลำยเป็นชำว
ต่ำงด้ำวที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ โดยทั่วไปชำวต่ำงด้ำวที่
ไม่ได้พ�ำนักอำศัยในสหรัฐอเมริกำเท่ำนั้นที่สำมำรถใช้เงื่อนไข
ของสนธิสัญญำด้ำนภำษี เพื่อลดอัตรำภำษีหรือไม่เสียภำษี
สหรัฐอเมริกำส�ำหรับเงินได้บำงประเภท อย่ำงไรก็ตำม สนธิ
สัญญำภำษีส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขที่เรียกว่ำ "อนุมำตรำยกเว้น" ซึ่ง
จะสงวนหรือ "รักษำ" สิทธิ์ของแต่ละประเทศในกำรจัดเก็บภำษี
ประชำชนของตนเอง โดยเสมือนว่ำไม่มีสนธิสัญญำภำษีอยู่ ข้อ
ยกเว้นต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในอนุมำตรำยกเว้น อำจอนุญำตให้มีกำร
ยกเว้นภำษีเงินได้บำงประเภทต่อไป แม้ว่ำผู้รับจะกลำยเป็นชำว
ต่ำงชำติที่พ�ำนักอำศัยในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ด้ำนกำร
เสียภำษี บุคคลดังกล่ำวต้องใช้แบบฟอร์ม W-9 ในกำรอ้ำงสิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำด้ำนภำษี ดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม 
W-9 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และสำมำรถดูตัวอย่ำงเพิ่มเติมได้ที่ 
นักเรียนหรือนักวิจัยต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักอำศัยในสหรัฐอเมริกำ 
ซึ่งกลำยเป็นผู้พ�ำนักอำศัยในสหรัฐอเมริกำ ได้ในส่วนถัดไป
กำรสนับสนุนทุนวิจัยและทุนกำรศึกษำ นักเรียนต่ำงด้ำวที่ไม่
ได้พ�ำนักอำศัยในสหรัฐอเมริกำ (รวมถึงนักศึกษำฝึกงำนหรือ
พนักงำนฝึกหัด) หรือนักวิจัยที่ได้รับเงินได้จำกทุนวิจัยหรือทุน
กำรศึกษำแบบไม่ต้องใช้คืน สำมำรถใช้แบบฟอร์ม W-8BEN 

http://IRS.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaties
http://IRS.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaties
http://IRS.gov/Form8833
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เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำด้ำนภำษี ในกำรลดอัตรำ
ภำษีหรือไม่เสียภำษีสหรัฐอเมริกำจำกเงินได้ดังกล่ำว ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้แบบฟอร์ม W-8BEN ยกเว้นมีกำรอ้ำงสิทธิประโยชน์ตำม
สนธิสัญญำ นักเรียนหรือนักวิจัยต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักอำศัย
ในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้รับเงินได้จำกทุนวิจัยหรือทุนกำรศึกษำ
แบบไม่ต้องใช้คืน จะต้องใช้แบบฟอร์ม 8233 แทนแบบฟอร์ม 
W-8BEN ในกำรใช้สิทธิประโยชน์ของสนธิสัญญำด้ำนภำษี ซึ่ง
มีผลบังคับใช้กับเงินได้ดังกล่ำว นักเรียนหรือนักวิจัยจะต้องใช้
แบบฟอร์ม W-4 ส�ำหรับส่วนใดก็ตำมของเงินได้ดังกล่ำวที่เขำหรือ
เธอไม่ต้องกำรอ้ำงสิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ตำมสนธิสัญญำด้ำนภำษี อย่ำใช้แบบฟอร์ม W-8BEN ส�ำหรับ
เงินได้ที่มำจำกทุนวิจัยหรือทุนกำรศึกษำที่ต้องมีกำรใช้คืน ดู ผล
ตอบแทนจำกบริกำรส่วนบุคคลแบบไม่อิสระ ในค�ำแนะน�ำของ
แบบฟอร์ม 8233

เคล็ด
ลับ

หำกคุณเป็นชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักอำศัยใน
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้รับเงินได้เป็นทุนวิจัยหรือทุนกำร
ศึกษำแบบไม่ใช้คืน และเงินได้จำกบริกำรส่วนบุคคล 

(รวมทั้งเงินได้จำกทุนวิจัยหรือทุนกำรศึกษำแบบใช้คืน) จำก
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยแห่งเดียวกัน คุณอำจใช้แบบ
ฟอร์ม 8233 ในกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำเพื่อยกเว้น
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกบำงส่วนหรือทั้งหมดของเงินได้ทั้งสอง
ประเภท

กำรกรอกบรรทัดที่ 3 และ 9 สนธิสัญญำภำษีส่วนใหญ่ที่มี
มำตรกำรยกเว้นกำรเก็บภำษีเงินได้ที่มำจำกกำรสนับสนุนทุนวิจัย
หรือทุนกำรศึกษำก�ำหนดให้ผู้รับเป็นผู้พ�ำนักอำศัยของประเทศ
อื่นที่ท�ำสนธิสัญญำในช่วงเวลำที่หรือล่ำสุดก่อนที่จะเข้ำมำใน
สหรัฐอเมริกำ ดังนั้น นักเรียนหรือนักวิจัยอำจอ้ำงสิทธิกำรยกเว้น
ได้ก็ต่อเมื่อเขำหรือเธอไม่ได้มีที่อยู่ถำวรในประเทศอื่นที่ท�ำสนธิ
สัญญำ หลังจำกเข้ำมำในสหรัฐอเมริกำอีกต่อไป หำกเป็นกรณี
นี้ คุณสำมำรถแจ้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำไว้ในบรรทัดที่ 3 และจะ
ยังคงมีสิทธิ์ได้รับกำรยกเว้น หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขอื่นๆ ที่สนธิ
สัญญำด้ำนภำษีก�ำหนดไว้ครบทุกประกำร คุณยังต้องระบุประเทศ
ที่ท�ำสนธิสัญญำภำษีซึ่งคุณเคยพ�ำนักอำศัยในช่วงเวลำที่ หรือ
ล่ำสุดก่อนที่จะเข้ำมำในสหรัฐอเมริกำไว้ในบรรทัดที่ 9 ด้วย 

กำรกรอกบรรทัดที่ 10 คุณจะต้องกรอกข้อมูลลงในบรรทัดที่ 
10 หำกคุณเป็นนักเรียนหรือนักวิจัยที่อ้ำงสิทธิ์กำรยกเว้นกำรจัด
เก็บภำษีเงินได้ ที่มำจำกกำรสนับสนุนทุนวิจัยหรือทุนกำรศึกษำ
แบบไม่ใช้คืนของคุณตำมสนธิสัญญำด้ำนภำษี

นักเรียนหรือนักวิจัยต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ ซึ่ง
กลำยเป็นคนต่ำงด้ำวที่พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ คุณต้องใช้แบบ
ฟอร์ม W-9 เพื่ออ้ำงสิทธิ์กำรยกเว้นตำมอนุมำตรำยกเว้น ดู ชำว
ต่ำงด้ำวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งกลำยเป็นชำวต่ำงด้ำว
ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ ในส่วนก่อนหน้ำนี้ ส�ำหรับค�ำอธิบำย
ทั่วไปเกี่ยวกับอนุมำตรำยกเว้นและข้อยกเว้นต่ำงๆ

ตัวอย่ำง มำตรำ 20 ของสนธิสัญญำภำษีเงินได้สหรัฐอเมริกำ-
จีน อนุญำตให้ยกเว้นกำรเก็บภำษีจำกเงินได้ที่เป็นทุนกำรศึกษำ 
ซึ่งนักเรียนชำวจีนที่มำอยู่ในสหรัฐอเมริกำชั่วครำวได้รับ ตำม
กฎหมำยสหรัฐอเมริกำ นักเรียนผู้นี้จะกลำยเป็นชำวต่ำงด้ำวที่
พ�ำนักอำศัยในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ด้ำนภำษี หำกเขำ
หรือเธออยู่ในสหรัฐอเมริกำเกิน 5 ปีปฏิทิน อย่ำงไรก็ตำม วรรค 
2 ของระเบียบกำรแรกตำมสนธิสัญญำสหรัฐอเมริกำ-จีน (ลงวันที่ 
30 เมษำยน 1984) อนุญำตให้เงื่อนไขของมำตรำ 20 มีผลบังคับ
ใช้ต่อไป แม้หลังจำกที่นักเรียนชำวจีนได้กลำยเป็นชำวต่ำงด้ำวที่
มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ นักเรียนชำวจีนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมข้อยกเว้นนี้ (ภำยใต้วรรค 2 ของระเบียบกำรแรก) และอำศัย

ข้อยกเว้นนี้ในกำรขอรับกำรยกเว้นกำรเก็บภำษีจำกเงินได้ที่เป็น
ทุนกำรศึกษำหรือทุนวิจัยของตนเอง จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-9

ส่วนที่ 3
เจ้ำของสิทธิประโยชน์ในจ�ำนวนที่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำย หรือ
เจ้ำของบัญชีของ FFI (หรือตัวแทนที่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยใน
กำรด�ำเนินกำรแทนบุคคลดังกล่ำว) จะต้องเซ็นและลงวันที่ใน
แบบฟอร์ม W-8BEN หำกตัวแทนซึ่งด�ำเนินกำรแทนเจ้ำของสิทธิ
ประโยชน์หรือเจ้ำของบัญชี โดยมีหนังสือมอบฉันทะอย่ำงถูก
ต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม W-8BEN จะต้องแนบใบมอบฉันทะ
หรือส�ำเนำที่ระบุกำรมอบอ�ำนำจให้ตัวแทนในกำรกรอก ด�ำเนิน
กำร และยื่นแบบฟอร์ม มำพร้อมกับแบบฟอร์มด้วย แบบฟอร์ม 
2848 สำมำรถใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ ตัวแทน รวมถึงเจ้ำของ
สิทธิประโยชน์หรือเจ้ำของบัญชี อำจต้องรับผิดตำมบทลงโทษ ใน
กรณีที่ฟอร์มนั้นมีควำมผิดพลำด เป็นเท็จ หรือถูกปลอมแปลง

ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย อำจอนุญำตให้คุณยื่นแบบ
ฟอร์มนี้พร้อมลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องบ่งชี้ว่ำ แบบฟอร์มได้รับกำรลงลำยมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้กระท�ำกำรดังกล่ำว (เช่น โดยมีกำร
ระบุเวลำและวันที่และข้อควำมว่ำแบบฟอร์มนี้ได้รับกำรลงลำยมือ
ชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส)์ กำรพิมพ์เพียงชื่อของคุณในบรรทัด
ลำยมือชื่อนั้นไม่ถือว่ำเป็นกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

! 
ข้อควรระวัง

หำกมีข้อมูลใดๆ บนแบบฟอร์ม W-8BEN ที่ไม่ถูกต้อง 
คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์มใหม่ภำยใน 30 วัน ยกเว้นใน
กรณีที่คุณไม่ได้เป็นเจ้ำของบัญชีของผู้ร้องขอซึ่งเป็น 

FFI และคุณจะไม่ได้รับกำรช�ำระเงินในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีดัง
กล่ำวอีกต่อไปในอนำคต 
กำรท�ำธุรกรรมผ่ำนนำยหน้ำหรือกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ เงินได้
จำกกำรท�ำธุรกรรมผ่ำนนำยหน้ำ หรือกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ จะอยู่
ภำยใต้กฎกำรรำยงำนและกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส�ำรอง ยกเว้นจะมี
กำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือแบบฟอร์มแทน เพื่อแจ้งให้นำย
หน้ำหรือผู้แลกเปลี่ยนสินค้ำทรำบ ว่ำคุณเป็นชำวต่ำงชำติที่ได้รับ
กำรยกเว้น

คุณจะเป็นชำวต่ำงชำติที่ได้รับกำรยกเว้นในปีปฏิทินที่:
• คุณเป็นชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักอำศัยในสหรัฐอเมริกำ หรือ
เป็นบริษัท ห้ำงหุ้นส่วน ทรัพย์มรดก หรือทรัสต์ต่ำงชำติ
• คุณเป็นบุคคลที่ไม่เคย และไม่มีแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกำเป็น
เวลำโดยรวมตั้งแต่ 183 วันขึ้นไปภำยในปีปฏิทินดังกล่ำว และ
• คุณไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีแผนกำรที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรท�ำกำรค้ำหรือท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรท�ำธุรกรรมกับนำยหน้ำหรือ
กำรแลกเปลี่ยนสิ่งของในระหว่ำงปีดังกล่ำว

ประกำศกฎหมำยกำรลดปริมำณงำนเอกสำร เรำสอบถำม
ข้อมูลบนแบบฟอร์มนี ้เพื่อด�ำเนินงำนตำมประมวลรัษฎำกรของ
สหรัฐอเมริกำ คุณจ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่ำนี ้เรำจ�ำเป็นต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ำคุณจะปฏิบัติตำมกฎหมำยเหล่ำนี้ และเพื่อช่วยให้
เรำสำมำรถค�ำนวณและจัดเก็บภำษีได้ในจ�ำนวนที่ถูกต้อง

คุณไม่จ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลบนแบบฟอร์มที่ร้องขอ ซึ่งอยู่ภำยใต้
กฎหมำยลดปริมำณงำนเอกสำร ยกเว้นหำกแบบฟอร์มดังกล่ำวมี
หมำยเลขควบคุม OMB อย่ำงถูกต้อง จะต้องมีกำรเก็บรักษำบัญชี
หรือบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มหรือค�ำแนะน�ำไว ้ตรำบใด
ที่ข้อมูลอำจมีส่วนส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนตำมประมวลรัษฎำกร
สหรัฐอเมริกำ โดยทั่วไปกำรคืนภำษีและข้อมูลกำรส่งคืนจะถูกเก็บ
ไว้เป็นควำมลับตำมที่มำตรำ 6103 ก�ำหนดไว้

ประกำศโครงกำรลดปริมำณงำนเอกสำร



เวลำที่ใช้ในกำรกรอกและยื่นแบบฟอร์มนี้จะแตกต่ำงกันไป
ตำมสถำนกำรณ์ของแต่ละคน ภำระโดยประมำณส�ำหรับผู้เสีย
ภำษีที่เป็นธุรกิจซึ่งยื่นแบบฟอร์มนี้ได้รับกำรอนุมัติภำยใต้เลข
ควบคุมของ OMB ที่ 1545-0123 ภำระโดยประมำณส�ำหรับผู้เสีย
ภำษีอื่นๆ ทั้งหมดที่ยื่นแบบฟอร์มนี้คือ: กำรบันทึกข้อมูล, 2 ชม., 
52 นำที; กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมำยหรือแบบฟอร์ม, 2 ชม., 05 
นำที; กำรเตรียมแบบฟอร์ม, 2 ชม., 13 นำที

หำกคุณมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องของกำรประมำณ
กำรด้ำนเวลำเหล่ำนี ้หรือมีข้อเสนอแนะในกำรท�ำให้แบบฟอร์มนี้
ซับซ้อนน้อยลง เรำพร้อมที่จะยินดีรับฟัง คุณสำมำรถส่งควำมคิด
เห็นให้เรำได้ที ่IRS.gov/FormComments

คุณสำมำรถเขียนจดหมำยถึง Internal Revenue Service, 
Tax Forms and Publications, 1111 Constitution Ave NW, 
IR-6526, Washington, DC 20224 อย่ำส่งแบบฟอร์ม W-8BEN 
ไปที่ส�ำนักงำนนี้ ให้ส่งให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของ
คุณแทน
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