
          หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
 เลขที่……………

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อ

ท่ีอยู่   

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร
ชี่อ 

ท่ีอยู่  

ในแบบ

ประเภทเงินได้ท่ีจ่าย
วัน เดือน ปี  จำานวนเงิน   ภาษี
ท่ีจ่ายเงิน ท่ีจ่าย หัก ณ ท่ีจ่าย

                 ซ่ึงผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

    รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค คำาแสดงของนักแสดงสาธารณะ 
    ค่าจ้างทำาของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบ้ียประกันวินาศภัย ฯลฯ

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหักนำาส่ง  -    -   
รวมเงินภาษีท่ีหักนำาส่ง        ศูนย์บาทถ้วน

ค่าประกันสังคม    ปี ..................... จำานวนเงิน บาท
ผู้จ่ายเงิน 

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

………/…………….………../……………
วัน เดือน ปี ท่ีออกหนังสือรับรอง

ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำาดับท่ีตามหนังสือรับรองฯ ถ้าแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
คำาเตือน 

ฉบับท่ี 1 (สำาหรับผู้ถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
ฉบับท่ี 2 (สำาหรับผู้ถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน)

เลม่ที่ …………..
             ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้มีหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจา่ย :

(ใหร้ะบุว่าเป็นบุคคล นิตบุิคคล บริษัท สมาคม หรือคณะนิตบุิคคล)

     (ใหร้ะบุชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขท่ี ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจา่ย :

(ใหร้ะบุว่าเป็นบุคคล นิตบุิคคล บริษัท สมาคม หรือคณะนิตบุิคคล)

      (ใหร้ะบุชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขท่ี ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวัด)

ลำาดบัท่ี * (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

1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)
2. ค่าธรรมเนยีม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ ์ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)
4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก)
    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำาไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) 
            (1) กิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นติิบุคคลในอัตราตอ่ไปนี้

      (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ
      (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิ
      (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ
      (1.4) อัตราอ่ืน ๆ ระบุ _____________ ของกำาไรสุทธิ

            (2) กิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล ซ่ึงผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
            (3) กำาไรเฉพาะส่วนท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนำามารวมคำานวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

5. การชำาระเงินไดท่ี้ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามคำาส่ังกรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา
    3 เตรส เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนือ่งจากการส่งเสริมการขาย

6. อ่ืน ๆระบุ ____________________________________________

      (1) ออกภาษีให้คร้ังเดียว (2) ออกภาษีให้ตลอดไป   (3) หักภาษี ณ ท่ีจ่าย (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)…….

ลงช่ือ ……………………………….…………………..     ผู้มีหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

หมายเหตุ * 
ผู้มีหน้าท่ีออกหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทาง
อาญา ตามมาตรา 35 แหง่ประมวลรัษฎากร 

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)



          หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
 เลขที่……………

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อ  -    -   

ท่ีอยู่    -   

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร
ชี่อ 0  - 

ท่ีอยู่  0

ในแบบ

ประเภทเงินได้ท่ีจ่าย
วัน เดือน ปี  จำานวนเงิน   ภาษี
ท่ีจ่ายเงิน ท่ีจ่าย หัก ณ ท่ีจ่าย

 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   

                 ซ่ึงผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี  -    -   
 -    -   
 -    -   

    รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค คำาแสดงของนักแสดงสาธารณะ  -    -   
    ค่าจ้างทำาของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบ้ียประกันวินาศภัย ฯลฯ  -    -   

 -    -   
รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหักนำาส่ง  -    -   

รวมเงินภาษีท่ีหักนำาส่ง        ศูนย์บาทถ้วน

ค่าประกันสังคม    ปี ..................... จำานวนเงิน บาท
ผู้จ่ายเงิน 

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

………/…………….………../……………
วัน เดือน ปี ท่ีออกหนังสือรับรอง

ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำาดับท่ีตามหนังสือรับรองฯ ถ้าแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
คำาเตือน 

ฉบับท่ี 1 (สำาหรับผู้ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
ฉบับท่ี 1 (สำาหรับผู้ถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)ฉบับท่ี 2 (สำาหรับผู้ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เก็บไวเ้ป็นหลักฐาน)

เล่มที่ …………..
             ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้มีหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจา่ย :

(ใหร้ะบุว่าเป็นบุคคล นิตบุิคคล บริษัท สมาคม หรือคณะนิตบุิคคล)

     (ใหร้ะบุชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขท่ี ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจา่ย :

(ใหร้ะบุว่าเป็นบุคคล นิตบุิคคล บริษัท สมาคม หรือคณะนิตบุิคคล)

      (ใหร้ะบุชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขท่ี ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวัด)

ลำาดบัท่ี * (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

1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)
2. ค่าธรรมเนยีม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ ์ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)
4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก)
    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำาไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) 
            (1) กิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นติิบุคคลในอัตราตอ่ไปนี้

      (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ
      (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิ
      (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ
      (1.4) อัตราอ่ืน ๆ ระบุ _____________ ของกำาไรสุทธิ

            (2) กิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล ซ่ึงผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
            (3) กำาไรเฉพาะส่วนท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนำามารวมคำานวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

5. การชำาระเงินไดท่ี้ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามคำาส่ังกรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา
    3 เตรส เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนือ่งจากการส่งเสริมการขาย

6. อ่ืน ๆระบุ ____________________________________________

      (1) ออกภาษีให้คร้ังเดียว (2) ออกภาษีให้ตลอดไป   (3) หักภาษี ณ ท่ีจ่าย (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)…….

ลงช่ือ ……………………………….…………………..     ผู้มีหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

หมายเหตุ * 
ผู้มีหน้าท่ีออกหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทาง
อาญา ตามมาตรา 35 แหง่ประมวลรัษฎากร 

ประทับตรา 
นิติบุคคล

(ถ้ามี)



          หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เล่มท่ี ……………
 เลขท่ี……………

เลขประจำาตัวประชาชน
 _________________________________________________________                                 เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร

ท่ีอยู่    _____________________________________________________________________________________ 

เลขประจำาตัวประชาชน
ชี่อ  _____________________________________________                                 เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร

ท่ีอยู่   ___________________________________________________________________________________ 

ในแบบ

ประเภทเงินได้ท่ีจ่าย วัน เดือน ปี  จำานวนเงิน   ภาษี
ท่ีจ่ายเงิน ท่ีจ่าย หัก ณ ท่ีจ่าย

 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   

          กำาไรสุทธิของกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้  -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   
 -    -   

    -    -   
                  นำามารวมคำานวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  -    -   

 -    -   
                                  ก่อนรอบระยะบัญชีปีปัจจุบัน

  _________________________________

    ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหักนำาส่ง  -    -   
ศูนย์บาทถ้วน

ผู้จ่ายเงิน 

คำาเตือน   ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
  

                                            ………………./…………………/…………
      แห่งประมวลรัษฎากร

ฉบับที่ 1   (สำาหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแสดงรายการภาษี
ฉบับที่ 2   (สำาหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

             ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ผู้มีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจา่ย :

ชื่อ     _____________________________________________
            (ให้ระบุว่าเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะนิติบุคคล)                                                    (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไมม่ีเลขประจำาตัวประชาชน)                                   (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผูไ้ม่มีเลขประจำาตัวประชาชน)

  (ใหร้ะบุชื่ออาคารหมู่บ้าน หอ้งเลขท่ี ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถกูหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย :

            (ให้ระบุว่าเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะนิติบุคคล)                                    (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผูไ้ม่มีเลขประจำาตัวประชาชน)

  (ใหร้ะบุชื่ออาคารหมู่บ้าน หอ้งเลขท่ี ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวัด)

ลำาดับท่ี * (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

1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)
2. ค่าธรรมเนียม คา่นายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)
4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก)
    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำาไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) 
            (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก

              (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ
              (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิ
              (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ

                        (1.4) อัตราอ่ืน ๆ ระบุ _____________ ของกำาไรสุทธิ
            (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ไดรั้บเครดติภาษี เนือ่งจากจ่ายจาก
                        (2.1) กำาไรสุทธขิองกิจการท่ีได้รับยกเว้น

               (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำาไรท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้อง

               (2.3) กำาไรสุทธิส่วนท่ีได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

               (2.4) กำาไรท่ีรับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)
               (2.5) อ่ืน ๆ (ระบุ)

5. การจ่ายเงินได้ท่ีต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามคำาส่ังกรมสรรพากรท่ีออกตาม
    มาตรา 3 เตรส (ระบุ)_________________________________________
    (เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนือ่งจากการส่งเสริมการขาย รางวัล

     ทำาของ ค่าโฆษณา คา่เช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบ้ียประกันวินาศภัย ฯลฯ)
6. อ่ืน ๆระบุ ____________________________________________

รวมเงินภาษีท่ีหักนำาส่ง (ตัวอักษร)       
      (1) ออกภาษใีห้ครัง้เดียว (2) ออกภาษีให้ตลอดไป       (3) หักภาษี ณ ที่จ่าย                                               (4)  อื่น ๆ …………………(ระบ)ุ……………..

      ฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล                                ลงช่ือ……………………………………………...……..ผู้จ่ายเงิน
      รษัฎากรตอ้งรบัโทษทางอาญาตามมาตรา 25

   (  วัน   เดอืน   ปี  ที่ออกหนังสอืรบัรอง)

      ประทับตรา
       นิติบุคคล
    (  ถ้ามี)
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