ฉบับที 1 (สําหรับผ้ ถู กู หักภาษี ณ ทีจ่าย ใช้ แนบพร้ อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
ฉบับที 2 (สําหรับผ้ ถู กู หักภาษี ณ ทีจ่าย เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ผ้ ูมีหน้ าทีหักภาษี ณ ทีจ่าย :

เลขที

เลขประจําตัวผ้ ูเสียภาษีอากร(13หลัก)*

ชือ บริษัท ตัวอย่ างโปรแกรมสําหรับอบรม PR จํากัด

เลขประจําตัวผ้ ูเสียภาษีอากร

(ให้ ระบุวา่ เป็ น บุคคล นิตบิ คุ คล บริ ษัท สมาคม หรื อ คณะบุคคล)

1

1111111111111
0000000000

ทีอย่ ู ทีอย่ ูบริษัทท่ าน โปรดกรอกให้ ตรงตามใบ ภพ.20

(ให้ ระบุ ชืออาคาร/หม่บู ้ าน ห้ องเลขที ชั 7นที เลขที ตรอก/ซอย หม่ทู ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

ผ้ ูถกู หักภาษี ณ ทีจ่าย :

เลขประจําตัวผ้ ูเสียภาษีอากร(13หลัก)*

ชือ นายวิทวศิน คําแปง

1800800085702

เลขประจําตัวผ้ ูเสียภาษีอากร

(ให้ ระบุวา่ เป็ น บุคคล นิตบิ คุ คล บริ ษัท สมาคม หรื อ คณะบุคคล)

ทีอย่ ู
(ให้ ระบุ ชืออาคาร/หม่บู ้ าน ห้ องเลขที ชั 7นที เลขที ตรอก/ซอย หม่ทู ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

ลําดับที *

ในแบบ (x)

(ให้ สามารถอ้ างอิงหรือสอบยันกันได้ ระหว่างลําดับทีตาม
หนังสือรับรองฯ กับแบบยืนรายการภาษีหักทีจ่าย)

(1) ภ.ง.ด.1ก

( ) (5) ภ.ง.ด.2ก

( ) (2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

( ) (3) ภ.ง.ด.2

( ) (6) ภ.ง.ด.3ก

( ) (7) ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้ พงึ ประเมินทีจ่าย

วัน เดือน
หรือปี ภาษี ทีจ่าย

( ) (4) ภ.ง.ด.3

จํานวนเงินทีจ่าย

2561
1.เงินเดือน ค่าจ้ าง เบี 7ยเลี 7ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้ า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)
3.ค่าแห่งลิขสิทธิC ฯลฯ ตามมาตรา 40(3)
4.(ก) ค่าดอกเบี 7ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก)
(ข) เงินปั นผล เงินส่วนแบ่งกําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ข)
(1) กรณีผ้ไู ด้ รับเงินปั นผลได้ รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก
กําไรสุทธิของกิจการทีต้องเสียภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลในอัตราดังนี 7
(1.1) อัตราร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ
(1.2) อัตราร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิ
(1.3) อัตราร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ
(1.4) อัตราอืน ๆ ( ระบุ) ..................ของกําไรสุทธิ
(2) กรณีผ้ไู ด้ รับเงินปั นผลไม่ได้ รับเครดิตภาษี เนืองจากจ่ายจาก
(2.1) กําไรสุทธิของกิจการทีได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
(2.2) เงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งของกําไรทีได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนํามารวม
คํานวณเป็ นรายได้ เพือเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(2.3) กําไรสุทธิสว่ นทีได้ หกั ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
ก่อนระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั
(2.4) กําไรทีรับร้ ูทางบัญชีโดยวิธีสว่ นได้ เสีย (equlty method)
(2.5) อืน ๆ (ระบุ) ...............................................................................
5.การจ่ายเงินได้ ทีต้องหักภาษี ณ ทีจ่ายตามคําสัง กรมสรรพากรทีออกตาม
มาตรา 3 เตรส (ระบุ) ....................................................................................
เช่น รางวัล ส่วนลด หรื อประโยชน์ใดๆ เนืองจากการส่งเสริ มการขาย รางวัล
ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธาณะ ค่าจ้ าง
ทําของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริ การ ค่าเบี 7ยประกันวินาศภัย ฯลฯ
6.อืนๆ ( ระบุ).....................................................................................................
รวมเงินทีจ่ายและภาษี ทีหกั นําส่ง

ภาษีท หี กั
และนําส่ งไว้

636,202.00

24,221.00

636,202.00

24,221.00

รวมเงินภาษี ทีหกั นําส่ง (ตัวอักษร) (สองหมืนสีพนั สองร้ อยยีสบิ เอ็ดบาทถ้ วน)
เงินทีจ่ายเข้ า กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรี ยนเอกชน
ผ้ ูจ่ายเงิน (x) ( 1 ) หักภาษี ณ ทีจ่าย

()

( 2 ) ออกภาษี ให้ ตลอดไป

คําเตือน ผ้ มู ีหน้ าทีออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวล
รัษฎากร ต้ องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35
แห่งประมวลรัษฎากร
หมายเหตุ เลขประจําตัวผ้ เู สียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง

บาท กองทุนประกันสังคม
()

9,000.00 บาท กองทุนสํารองเลี 7ยงชีพ

( 3 ) ออกภาษี ให้ ครัง7 เดียว

0.00

บาท

( ) ( 4 ) อืนๆ ให้ ระบุ..........

ขอรับรองว่าข้ อความและตัวเลขดังกล่าวข้ างต้ นถูกต้ องตรงกับความจริงทุกประการ
ลงชือ..............................................................................ผ้ จู ่ายเงิน
....................................................
ประทับตรา
...............................................................
31/12/2561

1. กรณีบคุ คลธรรมดาไทย ให้ ใช้ เลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิตบิ คุ คล ให้ ใช้ เลขทะเบียนนิตบิ คุ คลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3. กรณีอืน ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ ใช้ เลขประจําตัวผ้ เู สียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร

นิติบคุ คล (ถ้ ามี)

