
หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
ตามมาตรา 50 ทวแิหง่ประมวลรัษฎากร

เลม่ที่

เลขที่

ผูถ้กูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
ชือ่

ทีอ่ยู่

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร(ใหร้ะบวุา่เป็น บคุคล นติบิคุคล บรษัิท สมาคม หรอืคณะบคุคล)

ใหร้ะบ ุชือ่อาคาร/หมูบ่า้น หอ้งเลขที ่ชัน้ที ่เลขที ่ตรอกซอย หมูท่ี ่ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่า่ย
วนั เดอืน

หรอืปีภาษ ีทีจ่า่ย
จํานวนเงนิทีจ่า่ย

ภาษทีีห่กั
และนําสง่ไว้

1. เงนิเดอืน คา่จา้ง เบีย้เลีย้ง โบนัส ฯลฯ ตามมตรา 40 (1)

2. คา่ธรรมเนยีม คา่นายหนา้ ฯลฯ ตามมมาตรา 40 (2)

3. คา่แหง่ลขิสทิธิ ์ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ดอกเบีย้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)

(ข) เงนิปันผล เงนิสว่นแบง่กําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)

(1) กรณีผูไ้ดรั้บเงนิปันผลไดรั้บเครดติภาษี โดยจา่ยจาก

กําไรสทุธขิองกจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัราดังนี้

(1.1) อตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธิ

(1.2) อตัรารอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธิ

(1.3) อตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธิ

(1.4) อตัราอืน่ ๆ (ระบ)ุ ............ ของกําไรสทุธิ

(2) กรณีผูไ้ดรั้บเงนิปันผลไมไ่ดเ้ครดติภาษี เนือ่งจากจากจา่ยจาก

(2.1) กําไรสทุธขิองกจิการทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

(2.2) เงนิปันผลหรอืสว่นแบง่ของกําไรทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งนํามารวมคํานวณ

เป็นรายไดเ้พือ่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

(2.3) กําไรสทุธสิว่นทีไ่ดห้กัผลขาดทนุสทุธยิกมาไมเ่กนิ 5 ปี กอ่นรอบระยะเวลา

บญัชปัีจจบุัน

(2.4) กําไรทีรั่บรูท้างบญัชโีดยวธิสีว่นไดเ้สยี (equity method)

(2.5) อืน่ ๆ ระบ ุ..........................................................................

5. การจา่ยเงนิไดท้ีต่อ้งหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ตามคําสัง่กรมสรรพากรทีอ่อกตามมาตรา 3 เตรส

เชน่ รางวลั สว่นลดหรอืประโยชนใ์ดๆ เนือ่งจากการสง่เสรมิการขาย รางวลัในการประกวด

การแขง่ขัน การชงิโชค คา่แสดงของนักแสดงสาธษรณะ คา่จา้งทําของ คา่โฆณา คา่เชา่

คา่ขนสง่ คา่บรกิาร คา่เบีน้ประกนัวนิาศภัย ฯลฯ

6. อืน่ ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................... 

รวมเงนิทีจ่า่ยและภาษทีีห่กันําสง่

รวมเงนิภาษีทีห่กันําสง่ (ตัวอกัษร)

29/03/54 95,480.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุประกนัสงัคม ..................................... บาท  กองทนุสํารองเลีย้งชพี ..................................... บาท

กบข./กสจ./กองทนุสงเคราะหค์รโูรงเรยีนเอกชน ......................... บาท

เงนิทีจ่า่ยเขา้

 (1) หกั ณ ทีจ่า่ย                (2) ออกใหต้ลอดไป                (3) ออกใหค้รัง้เดยีว                 (4) อืน่ ๆ (ระบ)ุ .........................ผูจ้า่ยเงนิ

ผูม้หีนา้ทีอ่อกหนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ  ทีจ่า่ย
ฝ่าฝืนไมป่ฏบิัตติามมาตรา  50   ทว ิ  แหง่ประมวล
รัษฎากร ตอ้งรับโทษทางอาญาตามมาตรา35 แหง่
ประมวลรัษฎากร

คาํเตอืน ขอรับรองวา่ขอ้ความและตัวเลขดังกลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิทกุประการ

ลงชือ่ .................................................... ผูจ้า่ยเงนิ

............... /.................. / .............

(วัน เดอืน ปี ทีอ่อกหนังสอืรับรองฯ)

ประทับตรา
นติบิคุคล

(ถา้ม)ี

เลขประจําตัวประชาชนผูม้หีนา้ทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ย

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร
ชือ่

ทีอ่ยู่

(ใหร้ะบวุา่เป็น บคุคล นติบิคุคล บรษัิท สมาคม หรอืคณะบคุคล)

ใหร้ะบ ุชือ่อาคาร/หมูบ่า้น หอ้งเลขที ่ชัน้ที ่เลขที ่ตรอกซอย หมูท่ี ่ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

นาย วนัชยั  เอีย่มสขุ

28/135 ม.8 ถ.พระราม 2

3749900037012

3749900037012

95,480.00 8,548.00

แปดพนัหา้รอ้ยสีส่บิแปดบาทถว้น

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

43/815 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ
3751000008

แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม.10220

ต.บางมด อ.จอมทอง กรงุเทพฯ

4,774.00750.00

X   



หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
ตามมาตรา 50 ทวแิหง่ประมวลรัษฎากร

เลม่ที่

เลขที่

ผูถ้กูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
ชือ่

ทีอ่ยู่

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร(ใหร้ะบวุา่เป็น บคุคล นติบิคุคล บรษัิท สมาคม หรอืคณะบคุคล)

ใหร้ะบ ุชือ่อาคาร/หมูบ่า้น หอ้งเลขที ่ชัน้ที ่เลขที ่ตรอกซอย หมูท่ี ่ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่า่ย
วนั เดอืน

หรอืปีภาษ ีทีจ่า่ย
จํานวนเงนิทีจ่า่ย

ภาษทีีห่กั
และนําสง่ไว้

1. เงนิเดอืน คา่จา้ง เบีย้เลีย้ง โบนัส ฯลฯ ตามมตรา 40 (1)

2. คา่ธรรมเนยีม คา่นายหนา้ ฯลฯ ตามมมาตรา 40 (2)

3. คา่แหง่ลขิสทิธิ ์ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ดอกเบีย้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)

(ข) เงนิปันผล เงนิสว่นแบง่กําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)

(1) กรณีผูไ้ดรั้บเงนิปันผลไดรั้บเครดติภาษี โดยจา่ยจาก

กําไรสทุธขิองกจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัราดังนี้

(1.1) อตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธิ

(1.2) อตัรารอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธิ

(1.3) อตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธิ

(1.4) อตัราอืน่ ๆ (ระบ)ุ ............ ของกําไรสทุธิ

(2) กรณีผูไ้ดรั้บเงนิปันผลไมไ่ดเ้ครดติภาษี เนือ่งจากจากจา่ยจาก

(2.1) กําไรสทุธขิองกจิการทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

(2.2) เงนิปันผลหรอืสว่นแบง่ของกําไรทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งนํามารวมคํานวณ

เป็นรายไดเ้พือ่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

(2.3) กําไรสทุธสิว่นทีไ่ดห้กัผลขาดทนุสทุธยิกมาไมเ่กนิ 5 ปี กอ่นรอบระยะเวลา

บญัชปัีจจบุัน

(2.4) กําไรทีรั่บรูท้างบญัชโีดยวธิสีว่นไดเ้สยี (equity method)

(2.5) อืน่ ๆ ระบ ุ..........................................................................

5. การจา่ยเงนิไดท้ีต่อ้งหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ตามคําสัง่กรมสรรพากรทีอ่อกตามมาตรา 3 เตรส

เชน่ รางวลั สว่นลดหรอืประโยชนใ์ดๆ เนือ่งจากการสง่เสรมิการขาย รางวลัในการประกวด

การแขง่ขัน การชงิโชค คา่แสดงของนักแสดงสาธษรณะ คา่จา้งทําของ คา่โฆณา คา่เชา่

คา่ขนสง่ คา่บรกิาร คา่เบีน้ประกนัวนิาศภัย ฯลฯ

6. อืน่ ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................... 

รวมเงนิทีจ่า่ยและภาษทีีห่กันําสง่

รวมเงนิภาษีทีห่กันําสง่ (ตัวอกัษร)

29/03/54 47,760.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุประกนัสงัคม ..................................... บาท  กองทนุสํารองเลีย้งชพี ..................................... บาท

กบข./กสจ./กองทนุสงเคราะหค์รโูรงเรยีนเอกชน ......................... บาท

เงนิทีจ่า่ยเขา้

 (1) หกั ณ ทีจ่า่ย                (2) ออกใหต้ลอดไป                (3) ออกใหค้รัง้เดยีว                 (4) อืน่ ๆ (ระบ)ุ .........................ผูจ้า่ยเงนิ

ผูม้หีนา้ทีอ่อกหนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ  ทีจ่า่ย
ฝ่าฝืนไมป่ฏบิัตติามมาตรา  50   ทว ิ  แหง่ประมวล
รัษฎากร ตอ้งรับโทษทางอาญาตามมาตรา35 แหง่
ประมวลรัษฎากร

คาํเตอืน ขอรับรองวา่ขอ้ความและตัวเลขดังกลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิทกุประการ

ลงชือ่ .................................................... ผูจ้า่ยเงนิ

............... /.................. / .............

(วัน เดอืน ปี ทีอ่อกหนังสอืรับรองฯ)

ประทับตรา
นติบิคุคล

(ถา้ม)ี

เลขประจําตัวประชาชนผูม้หีนา้ทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ย

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร
ชือ่

ทีอ่ยู่

(ใหร้ะบวุา่เป็น บคุคล นติบิคุคล บรษัิท สมาคม หรอืคณะบคุคล)

ใหร้ะบ ุชือ่อาคาร/หมูบ่า้น หอ้งเลขที ่ชัน้ที ่เลขที ่ตรอกซอย หมูท่ี ่ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

นาง พรพไิล  แสงสขุ

28/135 ม.8 ถ.พระราม 2 

3100902561743

3100902561743

47,760.00 2,821.00

สองพนัแปดรอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทถว้น

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

43/815 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ
3751000008

แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม.10220

เขตจอมทอง กทม.

2,388.00750.00

X   



หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
ตามมาตรา 50 ทวแิหง่ประมวลรัษฎากร

เลม่ที่

เลขที่

ผูถ้กูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
ชือ่

ทีอ่ยู่

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร(ใหร้ะบวุา่เป็น บคุคล นติบิคุคล บรษัิท สมาคม หรอืคณะบคุคล)

ใหร้ะบ ุชือ่อาคาร/หมูบ่า้น หอ้งเลขที ่ชัน้ที ่เลขที ่ตรอกซอย หมูท่ี ่ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่า่ย
วนั เดอืน

หรอืปีภาษ ีทีจ่า่ย
จํานวนเงนิทีจ่า่ย

ภาษทีีห่กั
และนําสง่ไว้

1. เงนิเดอืน คา่จา้ง เบีย้เลีย้ง โบนัส ฯลฯ ตามมตรา 40 (1)

2. คา่ธรรมเนยีม คา่นายหนา้ ฯลฯ ตามมมาตรา 40 (2)

3. คา่แหง่ลขิสทิธิ ์ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ดอกเบีย้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)

(ข) เงนิปันผล เงนิสว่นแบง่กําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)

(1) กรณีผูไ้ดรั้บเงนิปันผลไดรั้บเครดติภาษี โดยจา่ยจาก

กําไรสทุธขิองกจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัราดังนี้

(1.1) อตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธิ

(1.2) อตัรารอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธิ

(1.3) อตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธิ

(1.4) อตัราอืน่ ๆ (ระบ)ุ ............ ของกําไรสทุธิ

(2) กรณีผูไ้ดรั้บเงนิปันผลไมไ่ดเ้ครดติภาษี เนือ่งจากจากจา่ยจาก

(2.1) กําไรสทุธขิองกจิการทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

(2.2) เงนิปันผลหรอืสว่นแบง่ของกําไรทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งนํามารวมคํานวณ

เป็นรายไดเ้พือ่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

(2.3) กําไรสทุธสิว่นทีไ่ดห้กัผลขาดทนุสทุธยิกมาไมเ่กนิ 5 ปี กอ่นรอบระยะเวลา

บญัชปัีจจบุัน

(2.4) กําไรทีรั่บรูท้างบญัชโีดยวธิสีว่นไดเ้สยี (equity method)

(2.5) อืน่ ๆ ระบ ุ..........................................................................

5. การจา่ยเงนิไดท้ีต่อ้งหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ตามคําสัง่กรมสรรพากรทีอ่อกตามมาตรา 3 เตรส

เชน่ รางวลั สว่นลดหรอืประโยชนใ์ดๆ เนือ่งจากการสง่เสรมิการขาย รางวลัในการประกวด

การแขง่ขัน การชงิโชค คา่แสดงของนักแสดงสาธษรณะ คา่จา้งทําของ คา่โฆณา คา่เชา่

คา่ขนสง่ คา่บรกิาร คา่เบีน้ประกนัวนิาศภัย ฯลฯ

6. อืน่ ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................... 

รวมเงนิทีจ่า่ยและภาษทีีห่กันําสง่

รวมเงนิภาษีทีห่กันําสง่ (ตัวอกัษร)

29/03/54 20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุประกนัสงัคม ..................................... บาท  กองทนุสํารองเลีย้งชพี ..................................... บาท

กบข./กสจ./กองทนุสงเคราะหค์รโูรงเรยีนเอกชน ......................... บาท

เงนิทีจ่า่ยเขา้

 (1) หกั ณ ทีจ่า่ย                (2) ออกใหต้ลอดไป                (3) ออกใหค้รัง้เดยีว                 (4) อืน่ ๆ (ระบ)ุ .........................ผูจ้า่ยเงนิ

ผูม้หีนา้ทีอ่อกหนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ  ทีจ่า่ย
ฝ่าฝืนไมป่ฏบิัตติามมาตรา  50   ทว ิ  แหง่ประมวล
รัษฎากร ตอ้งรับโทษทางอาญาตามมาตรา35 แหง่
ประมวลรัษฎากร

คาํเตอืน ขอรับรองวา่ขอ้ความและตัวเลขดังกลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิทกุประการ

ลงชือ่ .................................................... ผูจ้า่ยเงนิ

............... /.................. / .............

(วัน เดอืน ปี ทีอ่อกหนังสอืรับรองฯ)

ประทับตรา
นติบิคุคล

(ถา้ม)ี

เลขประจําตัวประชาชนผูม้หีนา้ทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ย

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร
ชือ่

ทีอ่ยู่

(ใหร้ะบวุา่เป็น บคุคล นติบิคุคล บรษัิท สมาคม หรอืคณะบคุคล)

ใหร้ะบ ุชือ่อาคาร/หมูบ่า้น หอ้งเลขที ่ชัน้ที ่เลขที ่ตรอกซอย หมูท่ี ่ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

นาง กรรณกิา นุจสรณ์

1024/8  ถ.วเิชยีรโชฎก ต.มหาชยั อ.เมอืง

3100512554221

3100512554221

20,000.00 425.00

สีร่อ้ยยีส่บิหา้บาทถว้น

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

43/815 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ
3751000008

แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม.10220

จ.สมทุรสาคร

0.00750.00

X   


