
ฉบบัที� 1 (สาํหรับผ้ถูกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย ใช้แนบพร้อมกบัแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบบัที� 2 (สาํหรับผ้ถูกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

หนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที�จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที� 1

ผู้มีหน้าที�หักภาษี ณ ที�จ่าย :
ชื�อ บริษัท ตัวอย่างโปรแกรมสาํหรับอบรม PR จาํกัด

(ให้ระบวุา่เป็น บคุคล นิตบิคุคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบคุคล)

ที�อยู่
(ให้ระบ ุชื�ออาคาร/หม่บู้าน ห้องเลขที� ชั 7นที� เลขที� ตรอก/ซอย หม่ทีู� ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั) 
ที�อยู่บริษัทท่าน โปรดกรอกให้ตรงตามใบ ภพ.20 

เลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากร

เลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)*

ผู้ถกูหักภาษี ณ ที�จ่าย :
เลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรชื�อ

ลาํดับที�  * ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก (2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ (3) ภ.ง.ด.2 (4) ภ.ง.ด.3

(5) ภ.ง.ด.2ก (6) ภ.ง.ด.3ก   (7) ภ.ง.ด.53

x
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(ให้ระบ ุชื�ออาคาร/หม่บู้าน ห้องเลขที� ชั 7นที� เลขที� ตรอก/ซอย หม่ทีู� ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั) 
ที�อยู่

(ให้ระบวุา่เป็น บคุคล นิตบิคุคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบคุคล)
นายวทิวศิน  คาํแปง

เลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)* 1800800085702

(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยนักนัได้ ระหวา่งลําดบัที�ตาม
หนงัสือรับรองฯ กบัแบบยื�นรายการภาษีหักที�จ่าย)

ประเภทเงนิได้พงึประเมนิที�จ่าย วัน เดือน
หรือปีภาษี ที�จ่าย

จาํนวนเงนิที�จ่าย ภาษีที�หกั
และนําส่งไว้

1.เงินเดือน คา่จ้าง เบี 7ยเลี 7ยง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.คา่ธรรมเนียม คา่นายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)
3.คา่แหง่ลขิสทิธิC ฯลฯ ตามมาตรา 40(3)
4.(ก) คา่ดอกเบี 7ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก)

(ข) เงินปันผล เงินสว่นแบง่กําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ข)
(1) กรณีผ้ไูด้รับเงินปันผลได้รับเครดติภาษี โดยจา่ยจาก

(2) กรณีผ้ไูด้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดติภาษี เนื�องจากจ่ายจาก

5.การจ่ายเงินได้ที�ต้องหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามคําสั�งกรมสรรพากรที�ออกตาม
มาตรา 3 เตรส (ระบ)ุ ....................................................................................

6.อื�นๆ ( ระบ)ุ.....................................................................................................
รวมเงินที�จ่ายและภาษีที�หกันําสง่

รวมเงินภาษีที�หกันําสง่ 

636,202.00

(สองหมื�นสี�พนัสองร้อยยี�สบิเอด็บาทถ้วน)

(1.1) อตัราร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ
(1.2) อตัราร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิ
(1.3) อตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ
(1.4) อตัราอื�น ๆ ( ระบ)ุ  ..................ของกําไรสทุธิ

636,202.00

กําไรสทุธิของกิจการที�ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราดงันี 7

(2.1) กําไรสทุธิของกิจการที�ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล
(2.2) เงินปันผลหรือเงินสว่นแบง่ของกําไรที�ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามารวม

คํานวณเป็นรายได้เพื�อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล
(2.3) กําไรสทุธิสว่นที�ได้หกัผลขาดทนุสทุธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

ก่อนระยะเวลาบญัชีปัจจบุนั
(2.4) กําไรที�รับรู้ทางบญัชีโดยวิธีสว่นได้เสีย (equlty method)
(2.5) อื�น ๆ (ระบ)ุ ...............................................................................

เช่น รางวลั สว่นลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื�องจากการสง่เสริมการขาย รางวลั
ในการประกวด การแข่งขนั การชิงโชค ค่าแสดงของนกัแสดงสาธาณะ คา่จ้าง
ทําของ ค่าโฆษณา คา่เช่า คา่ขนสง่ คา่บริการ คา่เบี 7ยประกนัวินาศภยั ฯลฯ

2561

24,221.00

24,221.00

1111111111111

0000000000

(ตวัอกัษร)

หมายเหต ุเลขประจําตวัผ้เูสยีภาษีอากร (13 หลกั)* หมายถึง       1. กรณีบคุคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจําตวัประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิตบิคุคล ให้ใช้เลขทะเบยีนนิตบิคุคลของกรมพฒันาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื�น ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจําตวัผ้เูสยีภาษีอากร (13 หลกั) ของกรมสรรพากร

ผู้จ่ายเงนิ ( 1 )  หกัภาษี ณ ที�จ่าย (  ) ( 4 )  อื�นๆ ให้ระบ.ุ.........( 2 )  ออกภาษีให้ตลอดไป ( 3 )  ออกภาษีให้ครั 7งเดียว(x) ( ) ( )

เงนิที�จ่ายเข้า 0.009,000.00กบข./กสจ./กองทนุสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

คําเตือน
ลงชื�อ..............................................................................ผ้จู่ายเงิน

ผ้มูีหน้าที�ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี  ณ ที�จ่าย
ฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวล
รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 
แห่งประมวลรัษฎากร

....................................................
31/12/2561

บาท  กองทนุประกนัสงัคม บาท  กองทนุสํารองเลี 7ยงชีพ บาท  

...............................................................

( )( )

ประทบัตรา
นิติบคุคล (ถ้ามี)

ขอรับรองวา่ข้อความและตวัเลขดงักลา่วข้างต้นถกูต้องตรงกบัความจริงทกุประการ


