เลมที่ 1
เลขที่ 001

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :
บริษัท เทคโนโลยี จํากัด
ชื่อ _____________________________________________________________________

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
1

(ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)

- 3 2 4 5 6 7 8 9 - 7

อาคาร รักไทย 876/1 ถ.ประชาราษฏรสาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร 02-586-9445
ที่อยู ____________________________________________________________________________
(ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอกซอย หมูที่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

กระทําการแทน :
ชื่อ _____________________________________________________________________

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

-

(ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)

-

ที่อยู ____________________________________________________________________________
(ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอกซอย หมูที่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :
นางสาวณยา วงษหงษ
ชื่อ _____________________________________________________________________
99/10 ซอยติวานนท6 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10000
ที่อยู ____________________________________________________________________________
(ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอกซอย หมูที่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด)

ลําดับที่ *

ในแบบ

-

-

(ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)

หรือ เลขประจําตัวประชาชน
7 - 8 6 5 4 - 3 2 1 3 2 - 4 6 - 5

(1) ภ.ง.ด.1ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(5) ภ.ง.ด.2ก

(6) ภ.ง.ด.3ก

ประเภทเงินไดพึงประเมินที่จาย
1. เงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)

(3) ภ.ง.ด.2

(4) ภ.ง.ด.3

(7) ภ.ง.ด.53
วัน เดือน หรือ ปภาษี
จํานวนเงินที่จาย
ที่จาย
10,000.00
19/01/48

ภาษีที่หัก
และนําสงไว
300.00

2. คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
3. คาแหงลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)
4. (ก) คาดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)
(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) ที่จายจาก
(1) กิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราดังนี้
(1.1) อัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
(1.2) อัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
(1.3) อัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ
(1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) ............................................ของกําไ

(2) กิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งผูรับเงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษี
(3) กําไรเฉพาะสวนที่ไดรับการยกเวนไมตองนํามารวมคํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งผูรับเงินปนผล
ไมไดรับเครดิตภาษี

5. การจายเงินไดที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เตรส เชน

รางวัล สวนลดหรือประโยชนใดๆ เนื่องจากการสงเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแขงขัน การชิงโชค
คาแสดงของนักแสดงสาธารณะ คาจางทําของ คาโฆษณา คาเชา คาขนสง คาบริการ คาเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ

6. อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง
รวมเงินภาษีที่หักนําสง (ตัวอักษร)

10,000.00

300.00

***สามรอยบาทถวน***

เงินสะสมจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใบอนุญาตเลขที่.......................................................................................................จํานวนเงิน...........................................................บาท
เงินสมทบจายเขากองทุนประกันสังคม จํานวนเงิน.............................................................................บาท
เลขที่บัญชีนายจาง

ผูจายเงิน
ออกภาษีใหครั้งเดียว
ออกภาษีใหตลอดไป
หักภาษี ณ ที่จาย
อื่นๆ ใหระบุ.............

-

-

เลขที่บัตรประกันสังคมของผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย

-

-

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) __________________________________________ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
19 มกราคม 2548
_________________________________________
(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

หมายเหตุ ใหสามารถอางอิงหรือสอบยันกันไดระหวางลําดับที่ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จาย
คําเตือน ผูมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร

-

-

ตราประทับ
นิติบุคคล
(ถามี)

