
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 3 6 1 0 0 0 6 2 1 5 0 4

นายวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน

- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1

2565-1ก-1

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 38,700 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 038,700

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 1 0 0 3 2 0 4 9 1

น.ส.ยุวดี เดชชัย

92 ม.7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

2

2565-1ก-2

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 55,455 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 055,455

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 3 9 0 2 0 0 0 3 9 2 0 8

น.ส.วิภาพร ก้านขวา

25 หมู่ 2 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

4

2565-1ก-3

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 76,153 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 076,153

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 2 9 6 9 6

น.ส.นุชา ผานะวงค์

176 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170

5

2565-1ก-4

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 48,488 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 048,488

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 2 0 0 2 6 3 3 1 1

น.ส.มณีรัตน์ โคตรปัญญา

128 หมู่ 10 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240

6

2565-1ก-5

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 221,250 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0221,250

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 1 8 7 0 9 9

น.ส.อนุศิลป์ เปล่งปลื้ม

225 หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

7

2565-1ก-6

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 131,805 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0131,805

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,826.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 8 8 2 8 1

น.ส.รักษ์สุดา พะโส

11 หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

8

2565-1ก-7

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 100,268 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0100,268

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

3,990.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 0 8 9 8 7 9

นายวิมลรัตน์ จักรไชย

52 หมู่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

9

2565-1ก-8

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 79,088 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 079,088

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

3,202.50

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 4 0 0 1 5 7 5 1 0

นางเกษสุดา บุตรละคร

11 ม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

10

2565-1ก-9

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 52,350 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 052,350

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 1 7 7 0 7

นายเมธา ธุระแพง

238 ม.2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

12

2565-1ก-10

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 39,480 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 039,480

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 9 5 0 1 5

นางอรพรรณ ฦาชา

88 ม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

13

2565-1ก-11

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 34,500 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 034,500

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 1 0 1 8 0 0 6 8 2 1 5 5

น.ส.ปราณชนก สุวรรณไตร

265 ม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

14

2565-1ก-12

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 67,498 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 067,498

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 8 0 0 2 2 8 2 1 3

นางพิมสุรางค์ ยาทองไชย

115 ม.3 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

15

2565-1ก-13

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 222,720 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0222,720

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 6 1 2 3 9

น.ส.กมลทิพย์ โทสวนจิตร

98 ม.13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

16

2565-1ก-14

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 165,045 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0165,045

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,865.75

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 1 1 9 0 0 8 0 0 9 1 9

นายสุริยา ทักษิณธานี

128 ม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-15

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 120,839 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0120,839

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,076.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 3 3 6 4 2

น.ส.ศิริญณา โทขนาด

6 ม.3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-16

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 99,779 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 099,779

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,185.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 9 0 0 0 5 1 1 1 1

น.ส.ขนิษฐา นาคะไชย

101 ม.2 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250
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2565-1ก-17

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 47,640 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 047,640

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 8 0 0 0 3 9 6 9 7

นายเอกชัย พละศักดิ์ขวา

65 หมู่ 5 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

20

2565-1ก-18

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 38,925 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 038,925

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 9 3 3 4 9

นางสุนทรียา จันทะศรี

220 หมู่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-19

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 55,875 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 055,875

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 2 0 0 3 6

น.ส.เจนจิรา หาญตะคุ

385 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

24

2565-1ก-20

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 52,825 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 052,825

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 9 7 6 0 3

น.ส.ละออง บุตรละคร

163 หมู่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

26

2565-1ก-21

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 50,575 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 050,575

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 2 3 9 2 2

น.ส.มัลลิกา เลิศและ

84 หมู่ 2 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

27

2565-1ก-22

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 219,040 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0219,040

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 3 2 2 0 0 0

นางบุญตา นาสวัสดิ์

246 หมู่ 2 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

28

2565-1ก-23

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 123,210 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0123,210

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,472.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 3 9 2 2 2 9

นางสุธาริน เนาวราช

32 หมู่ 2 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

29

2565-1ก-24

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 122,077 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0122,077

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,450.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 1 4 5 5 4 0

นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน

301 หมู่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

30

2565-1ก-25

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 39,225 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 039,225

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 0 9 9 0 0 8 1 2 4 7 1

นายเกริกฤทธิื วงค์คำจันทร์

247 หมู่ 11 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

32

2565-1ก-26

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 54,450 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 054,450

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 2 0 0 3 3 7 2 6 8

น.ส.รจนา สุวรรณไชศรี

344 หมู่ 1 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
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2565-1ก-27

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 48,000 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 048,000

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 1 1 1 0 0 2 6 4 6 9 2

น.ส.สุนิษา ฉันนุมัติ

22 หมู่ 1 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

34

2565-1ก-28

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 218,252 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0218,252

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 1 1 3 8 0 0

นางนิพาดา ใยอิ้ม

125 หมู่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

35

2565-1ก-29

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 128,595 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0128,595

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,364.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 3 1 0 1 0 1 9 8 6 6 1 2

นายณรงค์ ใยอิ้ม

125 หมู่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

36

2565-1ก-30

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 116,280 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0116,280

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,315.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 1 5 4 5 3

น.ส.อรทัย วัฒนะวงค์พยัคฆ์

295 หมู่ 1 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

38

2565-1ก-31

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 29,880 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 029,880

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 8 0 0 2 3 0 6 9 2

น.ส.ศุภลักษณ์ จำปาวัน

39 หมู่ 3 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

39

2565-1ก-32

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 45,000 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 045,000

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 9 9 0 0 3 2 3 1 9 4

น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย

53 หมู่ 1 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

40

2565-1ก-33

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 110,635 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0110,635

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,192.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 6 4 8 2 9

น.ส.แววตา บุ้งทอง

37 หมู่ 8 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

41

2565-1ก-34

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 161,370 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0161,370

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,431.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 3 6 5 9 3 1

นางเมยาวีย์ ไชยวังราช

126 หมู่ 6 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

42

2565-1ก-35

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 111,518 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0111,518

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,883.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 3 7 1 0 1 9

นางศรีประภา จันทะลุน

125 หมู่ 8 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

43

2565-1ก-36

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 127,801 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0127,801

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,657.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 9 9 0 0 0 7 6 1 3 8

นายเอกพล วงศ์เครือศร

124 หมู่ 8 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

45

2565-1ก-37

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 45,400 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 045,400

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 1 1 4 0 0 1 2 7 0 4 6

จ.ส.อ.หญิงวรรณา ผ่องผา

43 หมู่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

46

2565-1ก-38

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 90,586 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 090,586

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 2 2 9 2 6

น.ส.ปาริษา จันทะลุน

154 หมู่ 5 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

47

2565-1ก-39

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 217,545 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0217,545

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 5 4 6 2 9

นางทัศนีย์ ผ่องแผ้ว

56 หมู่ 1 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-40

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 100,881 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0100,881

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,172.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 1 0 0 0 2 2 0 7 9

น.ส.มัลลิกา ชรินทร์

313 หมู่ 1 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
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2565-1ก-41

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 37,134 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 037,134

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 3 0 9 0 0 1 7 0 0 1 2

น.ส.บุญจิรา ภูยิหวา

68 หมู่ 18 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
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2565-1ก-42

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 208,380 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0208,380

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 1 1 1 0 0 1 8 1 8 4 0

นายสมบัติ ไพคำนาม

341 หมู่ 6 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

51

2565-1ก-43

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 128,736 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0128,736

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,490.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1

นางชลธิญา ยังแสนภู

9 หมู่ 4 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

52

2565-1ก-44

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 38,925 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 038,925

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 1 0 2 3 5

นายฐิติ แสงหาญ

320/1 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

54

2565-1ก-45

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 53,238 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 053,238

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 2 0 2 2 8 4

น.ส.เนาวรัตน์ ไวยะ

94 หมู่ 1 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-46

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 186,875 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0186,875

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 4 1 7 2 1

นายพนม พรมแสน

184 หมู่ 6 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

56

2565-1ก-47

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 86,913 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 086,913

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,050.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 0 0 2 8 1

น.ส.นาถตญา นาสิงห์ทอง

101 หมู่ 6 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

57

2565-1ก-48

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 80,444 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 080,444

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

3,731.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 0 9 9 0 1 1 0 6 8 7 8

นางหนูพร ชรินทร์

226 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

58

2565-1ก-49

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 41,175 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 041,175

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 5 0 0 0 3 6 4 9 2

นางกัณปภัส ภูเงิน

48 หมู่ 4 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

61

2565-1ก-50

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 56,925 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 056,925

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 1 0 0 1 4 2 2 8 6

น.ส.มัณฑนา พันธ์แก้ว

1 หมู่ 4 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

62

2565-1ก-51

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 54,975 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 054,975

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 3 2 0 6 9

น.ส.ลลิตตา เปอินทร์

1 หมู่ 4 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

63

2565-1ก-52

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 54,162 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 054,162

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 3 2 2 0 4

น.ส.จุฑามาศ ไวยะ

200 หมู่ 1 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

64

2565-1ก-53

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 214,110 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0214,110

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 1 4 3 1 5 6

น.ส.นิวัฒนา ชรินทร์

12 หมู่ 10 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

65

2565-1ก-54

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 130,048 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0130,048

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,355.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 0 2 5 2 3 4

นายวีระชาติ ทามะณี

12 หมู่ 10 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

66

2565-1ก-55

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 107,902 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0107,902

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,653.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 1 4 4 0 5 5

นายถนอม ชรินทร์

80 หมู่ 10 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

67

2565-1ก-56

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 104,180 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0104,180

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,036.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 6 0 0 2 5 8 5 7 3

นายสังคม สมเกียรติยศ

135 หมู่ 10 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-57

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 39,800 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 039,800

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

2 4 7 1 0 0 0 0 1 6 0 3 2

น.ส.ศิรินณัฐชา ศรีจันทร์

123 หมู่ 2 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

71

2565-1ก-58

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 39,000 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 039,000

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 9 9 0 0 0 9 9 0 1 4

น.ส.พิมพ์สุดา พลรัตน์

90 หมู่ 4 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

72

2565-1ก-59

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 39,725 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 039,725

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 9 6 7 1 2

น.ส.สรญา สมใจ

282 หมู่ 1 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

73

2565-1ก-60

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 44,975 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 044,975

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 0 8 3 4 6

น.ส.วรรณภา สีหมงคล

151 หมู่ 9 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

74

2565-1ก-61

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 46,250 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 046,250

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 3 8 8 0 6

นายวินิสัย เถาแก้ว

144 หมู่ 6 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

75

2565-1ก-62

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 43,550 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 043,550

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 1 9 9 9 0 0 5 9 9 6 1 3

น.ส.เพ็ญนภา โคตรจำปา

30 หมู่ 10 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
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2565-1ก-63

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 159,045 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0159,045

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,336.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 2 0 2 2 4 1

นายชูชาติ ไวยะ

200 หมู่ 1 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-64

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 123,805 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0123,805

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,679.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 7 4 0 1 0 0 5 8 8 4 3 1

น.ส.สุพัตรา รอดไสว

93 หมู่ 1 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-65

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 91,070 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 091,070

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,086.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 2 0 1 0 1 6

นายนิมิตร นาสุข

238 หมู่ 1 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-66

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 80,630 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 080,630

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

3,834.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 1 1 3 0 0 5 5 0 4 6 6

นางอ๋อย สุตะโท

246 หมู่ 8 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-67

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 83,561 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 083,561

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

3,713.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 5 0 0 1 2 4 4 2 1

น.ส.ชนัญชิดา บุตรละคร

11 หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

81

2565-1ก-68

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 156,535 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0156,535

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,161.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 6 0 2 3 2

น.ส.กมลฉัตร ศิลทาน

46 หมู่ 9 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-69

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 159,065 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0159,065

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,152.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 9 9 0 0 2 5 0 1 2 0

น.ส.นริตา โคตะนนท์

164 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

83

2565-1ก-70

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 159,120 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0159,120

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,161.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 3 0 6 0 0 4 0 8 3 9 7

น.ส.ลัดดาวรรณ แสนเสน

84 หมู่ 2 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

84

2565-1ก-71

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 33,140 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 033,140

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 0 2 3 2 7

นายวิชิต เทิงจันทึก

34 หมู่ 8 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

87

2565-1ก-72

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 48,220 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 048,220

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 1 0 0 0 6 9 9 1 1

นางศิริวรรณ์ ศรีสมวงค์

13 หมู่ 11 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170

88

2565-1ก-73

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 46,575 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 046,575

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 9 9 0 0 0 8 4 8 4 0

นางธิชาดา รุ่งคีรี

1090 หมู่ 7 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

89

2565-1ก-74

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 39,950 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 039,950

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 3 4 9 9 0 0 6 3 6 8 5 1

น.ส.ทิพวรรณ มูลสิงห์

204 หมู่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

90

2565-1ก-75

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 211,530 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0211,530

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 3 2 0 1 8 0

นายชัยสิทธิ์ สุพร

263 หมู่ 7 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-76

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 110,480 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0110,480

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,027.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 2 4 9 9 1

น.ส.อรัญญา ธงอาษา

28 หมู่ 7 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-77

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 108,583 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0108,583

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,478.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 6 5 8 4 1

น.ส.โชติกา รูปเหมาะ

335 หมู่ 5 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-78

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 90,450 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 090,450

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

3,888.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 7 2 4 7 3

นายณัฐพล แง่พรหม

- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-79

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 37,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 037,920

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 0 9 7 0 6 5

นายธนัท ยาทองไชย

149 ม.2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

95

2565-1ก-80

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 108,120 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0108,120

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,166.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 1 9 0 1 1

น.ส.ฐจิรัช บุญบาล

0 หมู่ 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

96

2565-1ก-81

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 80,200 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 080,200

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 8 0 0 2 6 8 5 6 8

น.ส.จีรประภา ประไทเทพ

101 หมู่ 3 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

97

2565-1ก-82

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 159,075 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0159,075

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 1 0 0 1 2 4 9 7 1

น.ส.เนตรชุฎา นาโควงค์

225 หมู่ 3 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170

98

2565-1ก-83

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 187,317 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0187,317

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

6,750.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 9 5 9 8 0 0 1 1 3 4 0 1

น.ส.นลินี เรืองสวัสดิ์

140 หมู่ 8 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

99

2565-1ก-84

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 155,780 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0155,780

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 5 1 1 9 5

น.ส.กนกวรรณ ขอสูงเนิน

35 หมู่ 7 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

100

2565-1ก-85

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 162,525 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0162,525

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

2 4 1 1 4 0 0 0 2 8 4 1 1

นายหัตชัย ทะวีลา

0 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-86

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 108,343 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0108,343

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

4,293.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 1 0 0 1 4 1 0 7 8

น.ส.แพรวพรรณ์ ชาทองยศ

244 หมู่ 6 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
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2565-1ก-87

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 137,638 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0137,638

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 8 0 0 3 0 5 1 7 0

น.ส.ธารารัตน์ พระสุพรรณ์

199 หมู่ 1 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

103

2565-1ก-88

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 160,125 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0160,125

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 5 0 0 1 3 6 1 4 3

น.ส.เกศกนก พรหมภักดี

102 หมู่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150

104

2565-1ก-89

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 164,325 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0164,325

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,926.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 0 7 8 8 9

น.ส.อารยา ศรีอ่อน

69 หมู่ 4 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

105

2565-1ก-90

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 154,255 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0154,255

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 1 0 0 1 6 0 2 8 5

น.ส.ปนิดา ศาลารักษ์

32 หมู่ 11 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170

106

2565-1ก-91

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 162,300 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0162,300

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 1 0 0 0 7 1 1 0 0

น.ส.เดือนเพ็ญ ใยแก้ว

103 หมู่ 10 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
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2565-1ก-92

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 150,915 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0150,915

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 8 0 0 2 7 9 8 9 6

นายสหรัฐ คุณสมบัติ

91 หมู่ 14 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

108

2565-1ก-93

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 157,890 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0157,890

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 9 0 9 8 0 2 3 1 9 8 2 1

น.ส.ปรียานุช สุทธิประภา

73 หมู่ 9 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

109

2565-1ก-94

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 157,695 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0157,695

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 5 0 0 1 1 6 8 2 7

นายพุฒิพงษ์ ใครอุบล

189 หมู่ 4 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

110

2565-1ก-95

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 159,000 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0159,000

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 8 0 0 2 6 3 4 4 2

น.ส.ประกายวัน จุลแสน

10 หมู่ 3 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

111

2565-1ก-96

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 159,375 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0159,375

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 6 0 0 0 4 4 3 4 8

น.ส.วรัญญา สอนคะภัทรโรจน์

151 หมู่ 1 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180

112

2565-1ก-97

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 39,600 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 039,600

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 4 2 2 0 0

น.ส.นวลมณีย์ ศรีอ่อน

69 หมู่ 4 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

113

2565-1ก-98

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 161,535 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0161,535

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

5,927.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 1 1 5 1 2 1

นายภีมเดช จันทะลุน

103 หมู่ 8 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

114

2565-1ก-99

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 75,591 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 075,591

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

3,267.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 1 4 9 8 8

นายปรีดา สีจันลา

314 หมู่ 8 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

115

2565-1ก-100

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 37,800 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 037,800

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 4 0 0 0 5 4 8 7 8

นางจิรภัทร อามาตย์เสนา

95 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

22

2565-1ก-101

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 42,900 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 042,900

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 1 0 0 0 6 6 5 7 2

น.ส.นราทิพย์ เพริศแก้ว

314 หมู่ 8 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

23

2565-1ก-102

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 55,950 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 055,950

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 1 5 6 0 5 3

นางกฤศิญาภรณ์ ศรีสถาน

1 หมู่ 2 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

31

2565-1ก-103

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 52,500 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 052,500

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 1 0 0 8 9 8 8 8 3

นางใกล้รุ่ง บัวขันธ์

115 ม.3 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

11

2565-1ก-104

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 51,780 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 051,780

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 4 2 3 5 3

นางนงค์ลักษณ์ ภูธิรักษ์

10 หมู่ 1 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250

86

2565-1ก-105

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 50,975 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 050,975

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 0 4 0 0 1 1 6 4 3 4

น.ส.ปัทมา พลเมือง

18 หมู่ 4 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

44

2565-1ก-106

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 50,425 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 050,425

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 9 9 0 0 1 2 7 6 1 1

น.ส.พัชรี ขนุน

9 หมู่ 10 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

53

2565-1ก-107

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 53,250 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 053,250

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 3 2 5 8 6 6

นางเนตรอนงค์ ศิริรักษ์

53 หมู่ 7 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

85

2565-1ก-108

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 52,640 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 052,640

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 1 0 0 0 0 3 7 6 6 6

น.ส.สะใบพร บุตรละคร

35 หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3

2565-1ก-109

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 67,482 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 067,482

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 3 0 0 4 5 9 8 9 1

นางประภาพร ศรีพรหม

189 หมู่ 1 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180

37

2565-1ก-110

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 59,740 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 059,740

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 6 0 0 2 6 2 1 0 4

นางนงค์รักษ์ เกษรศรี

120 หมู่ 7 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

59

2565-1ก-111

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 50,800 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 050,800

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 6 0 0 0 5 2 6 3 1

น.ส.นันณภัชสรณ์ ศรีวิภักดิ์

12 หมู่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150

60

2565-1ก-112

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 41,475 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 041,475

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

3 4 7 0 8 0 0 6 1 8 3 3 6

นางรำไพ สมเกียรติยศ

135 หมู่ 10 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-113

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 41,840 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 041,840

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่......................................

เลขที่......................................

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ...........................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ชื่อ....................................................................................................................................
(ให้ระบุว่าเป็น  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................................................................................
(ให้ระบุ  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน  ห้องเลขที่  ชั้นที่  เลขที่  ตรอก/ซอย  หมู่ที่  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.3

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

0 9 9 4 0 0 2 2 5 5 0 8 7

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง

0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

1 4 7 1 0 0 0 0 2 0 4 5 7

นางสุกัญญา ลือชาพูล

42 หมู่ 7 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
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2565-1ก-114

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2565 38,900 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

กองทุนประกันสังคม.....................บาท

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....................บาท

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน....................บาท

(1) หัก ณ ที่จ่าย (ระบุ)......................................

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 038,900

ธันวาคม31 2565

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร


