
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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเดชะ จันทะแก้ว

439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1

2563-1ก-1

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายอภิชิต สิทธิสาร

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

2

2563-1ก-2

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 2 2 9 5 5 5

นางลำไพ วังคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3

2563-1ก-3

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายอภิสิทธิ์ พิมพ์สารี

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

4

2563-1ก-4

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 6 0 3 0 0 6 6 5 6 3 7

นายธณรัตน์ ก้อนวิมล

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

5

2563-1ก-5

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 34,785 23 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

23 034,785

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

799.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายศรายุทธ วินทะไชย์

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

6

2563-1ก-6

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 96,000 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

00 096,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,240.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 2 2 9 7 4 1

น.ส.วิยะดา มิ่งแก้ว

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

7

2563-1ก-7

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 98,379 18 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

18 098,379

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,479.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 0 2 0 5 8 3

น.ส.สุภาสินี สุวรรณโชติ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

8

2563-1ก-8

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 0 6 7 5 3 9

นางชนากานต์ แสงรัตน์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

9

2563-1ก-9

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.สุภาภรณ์ ภูบุญเติม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

10

2563-1ก-10

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 0 0 4 7 5 8

นายเอกสิทธิ์ ตุละรัต

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

11

2563-1ก-11

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 9 0 9 9 2

น.ส.อะสะพฎี ทุมลา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

12

2563-1ก-12

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายไพรวัลย์ วราห์สิน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

13

2563-1ก-13

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายนริศ คารมสม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

14

2563-1ก-14

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 100,930 63 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

63 0100,930

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,157.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 1 0 0 0 5 8 9 5 1

น.ส.ณัฐธยาน์ บุตรโยจันโท

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

15

2563-1ก-15

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 104,032 26 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

26 0104,032

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,402.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายบุญยจิต ราชอินตา

439 ม.1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

16

2563-1ก-16

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเสมือน ตันตุลา

439 ม.1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

17

2563-1ก-17

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายสมัย สีทาสังข์

439 ม.1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

18

2563-1ก-18

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายอุทัย หุมคำ

439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

19

2563-1ก-19

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายจรูญ กันทะสี

439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

20

2563-1ก-20

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายจำปา จันทร์มา

439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

21

2563-1ก-21

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเจนรบ เรืองชัย

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

22

2563-1ก-22

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 7 0 0 1 5 4 6 5 6

นายทองแสง พิมเสน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

23

2563-1ก-23

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายพัฒวุธ วังคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

24

2563-1ก-24

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายทวี เนตรแสงศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

25

2563-1ก-25

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายพิชัย แก้วเกษศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

26

2563-1ก-26

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 2 4 8 9 7 5

นายวัลชัย พรมมาวัน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

27

2563-1ก-27

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

5 4 2 0 5 0 0 0 2 2 4 6 9

นางเนียง ศิริ

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

28

2563-1ก-28

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายสุวัฒนา สีดานุย

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

29

2563-1ก-29

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 6 0 0 0 2 0 2 0 8

นายชัยวัฒน์ สีหะวงษ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

30

2563-1ก-30

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 3 5 8 6 4 9

นายจำนง วังคำ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

31

2563-1ก-31

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 49,500 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

00 049,500

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

1,395.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 0 5 9 6 0 9

นายสงวน เนตรแสงศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

32

2563-1ก-32

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 1 3 8 2 4

นายพิเศษ พายัพ

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

33

2563-1ก-33

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

5 5 3 0 4 9 0 0 0 2 3 5 4

นายสมศักดิ์ อินดีสี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

34

2563-1ก-34

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 0 9 6 1 3

นายครรชิต ศรีชามก

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

35

2563-1ก-35

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายศักดิ์สิษย์ บุตรพรม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

36

2563-1ก-36

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 3 6 0 7 6

นายเอกลักษณ์ หาสิงทอง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

37

2563-1ก-37

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 7 0 7 3 9

นายสงกรานต์ แสนเทพ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

38

2563-1ก-38

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายวินัย ศรีบุรินทร์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

39

2563-1ก-39

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 81,000 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

00 081,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,700.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายพสธร กาวน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

40

2563-1ก-40

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายสุริยา วิจิตรปัญญา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

41

2563-1ก-41

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 7 0 0 0 7 2 8 5 4

นายบัวลอย วิจิตรปัญญา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

42

2563-1ก-42

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 0 5 3 8 4 8

นายสมสัก บุตรตะพรม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

43

2563-1ก-43

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 0 5 8 4 7 5

นายสำราญ เนตรแสงศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

44

2563-1ก-44

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายสมมัก สุภาษิ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

45

2563-1ก-45

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายนิราบ สารมะโน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

46

2563-1ก-46

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายครรชิต กินนะรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

47

2563-1ก-47

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายอุไทย สีหะสุทธิ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

48

2563-1ก-48

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 7 0 0 0 5 1 8 7 3

นายดาวบ้านดอน แก้วยาศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

49

2563-1ก-49

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 0 8 8 2 1

นายดอน พิมพ์เสนา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

50

2563-1ก-50

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายชินณรงค์ แก้วคม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

51

2563-1ก-51

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 2 8 9 5 3

นายประวิน สิงห์สถิต

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

52

2563-1ก-52

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายประเวศ ยอยบุปผา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

53

2563-1ก-53

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 6 5 0 2 0 0 0 0 5 9 7 8

นายนิคม ติดชัย

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

54

2563-1ก-54

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายหยก ศรีธรรมมา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

55

2563-1ก-55

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 2 4 8 1 1 8

นายบุดดี วังคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

56

2563-1ก-56

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 3 3 0 4 3 4

นายโชคชัย ศรีบุตรตา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

57

2563-1ก-57

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 0 9 0 4 5

นายไมตรี ปัญญาคำ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

58

2563-1ก-58

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางประกาย วีงคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

59

2563-1ก-59

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายสิน สุภาษิ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

60

2563-1ก-60

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

5 4 2 0 5 0 0 0 0 8 6 5 2

นายอุดร เนตรแสงศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

61

2563-1ก-61

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 3 3 5 4 7 9

นายจรูญ ศรีบุรินทร์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

62

2563-1ก-62

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 32,400 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

00 032,400

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

1,044.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 3 9 7 7 4 1

นายไพศาล กันหาธรรม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

63

2563-1ก-63

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 6 0 0 0 2 9 5 4 0

นายทัตพล จันทะคุณ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

64

2563-1ก-64

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเฉลิมชัย จันทะพินิจ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

65

2563-1ก-65

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 6 0 0 0 5 9 2 3 6

นายเกรียงศักดิ์ จันอักษี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

66

2563-1ก-66

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายโกวิทย์ น้อยม่วง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

67

2563-1ก-67

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 8 5 7 0 1

นายหรัด กันยาประสิทธิ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

68

2563-1ก-68

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางพัชราภรณ์ เชื้อบุญมี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

69

2563-1ก-69

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางกลม ราชวัจน์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

70

2563-1ก-70

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายวีระ วังคัรี

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

71

2563-1ก-71

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 7 3 8 5 1

นายโกวิทย์ แพทย์ไชโย

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

72

2563-1ก-72

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายอุทัย ขุนมาตย์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

73

2563-1ก-174

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 232,080 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 0232,080

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ณัฐริณีย์ เจริญชัยบัว

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

74

2563-1ก-175

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 317,160 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 0317,160

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 6 7 0 7 0 0 0 8 1 7 0 3

น.ส.สุกัลยา สุวรรณชาติ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

75

2563-1ก-176

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 285,600 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 0285,600

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 6 7 0 4 0 0 4 5 6 5 7 4

น.ส.ธราภรณ์ เวชพันธ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

76

2563-1ก-177

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 306,120 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 0306,120

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 6 7 0 4 0 0 0 8 7 8 6 6

น.ส.อรวิภา ชูชุม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

77

2563-1ก-178

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 274,080 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 0274,080

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.จิราภรณ์ สามิตร

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

78

2563-1ก-179

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 307,800 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 0307,800

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเอกชัย ศรีบุรินทร์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

79

2563-1ก-180

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 310,560 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 0310,560

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 6 7 0 3 0 0 0 1 8 1 6 1

น.ส.อิงอร จักร์คาม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

80

2563-1ก-181

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 285,600 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 0285,600

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 0 3 8 8 8

น.ส.กชกร เย็นขัน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

81

2563-1ก-182

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 299,280 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 0299,280

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.อรนันท์ โพธิ์นาง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

82

2563-1ก-183

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 304,680 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 0304,680

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายวิทยา โสภา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

83

2563-1ก-184

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 304,680 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 0304,680

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายณัฐวุฒิ หนูกลึง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

84

2563-1ก-185

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 284,880 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 0284,880

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ภัทรนิชา แก้วเสน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

85

2563-1ก-186

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 304,440 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 0304,440

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 6 7 9 8 0 0 1 3 3 5 7 0

น.ส.สุดารัตน์ พาลี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

86

2563-1ก-187

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 252,720 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 0252,720

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 6 7 9 8 0 0 0 8 9 2 6 7

น.ส.กนกณัฐ เปรมปรีดิ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

87

2563-1ก-188

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 303,120 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 0303,120

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายวิโรจน์ อุดศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

88

2563-1ก-189

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 299,760 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 0299,760

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ประภาพรรณ ศิริกัณรัตน์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

89

2563-1ก-190

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 281,040 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 0281,040

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

90

2563-1ก-191

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 299,400 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 0299,400

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.สุพัตรา แสนคำเรือง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

91

2563-1ก-192

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 243,000 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 0243,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ชญาณ์นันท์ ประเสริฐขวัญ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

92

2563-1ก-193

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 233,760 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 0233,760

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นฤมล ยศปัญญา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

93

2563-1ก-194

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 233,520 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 0233,520

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 0 1 6 0 0 1 5 4 9 0 0

น.ส.จารุณี สมศรีแก้ว

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

94

2563-1ก-195

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,150.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 1 0 0 0 1 0 4 1 5 4

นายสุวิทย์ โพธิ์นาง

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

95

2563-1ก-196

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 90,000 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

00 090,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,400.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วาสนา สีหะนาม

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

96

2563-1ก-197

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 90,000 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

00 090,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,400.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายนัทธพงศ์ มุลทากุล

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

97

2563-1ก-198

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 90,000 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

00 090,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,400.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายมานพศักดิ์ วังคีรี

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
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2563-1ก-199

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 90,000 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

00 090,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,400.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วราภรณ์ นันทะเพ็ชร

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

99

2563-1ก-200

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 90,000 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

00 090,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,400.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 6 0 0 0 3 0 9 7 5

น.ส.จารุณี บุญสุวรรณ

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

100

2563-1ก-201

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 90,000 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

00 090,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,400.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเหมันต์ กันผุย

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

101

2563-1ก-73

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 66,774 18 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

18 066,774

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

1,868.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 5 9 1 1 4

น.ส.ยลดา ฤทธิศักดิ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

102

2563-1ก-74

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วัลลี เนตรแสงศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

103

2563-1ก-75

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 100,645 14 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

14 0100,645

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,232.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 1 1 4 0 0 1 7 8 5 5 4

น.ส.อมรรัตน์ อินทร์พิมพ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

104

2563-1ก-76

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 8 0 0 0 4 5 5 9 3

ส.ต.อ.นิรุตติ์ วันหากิจ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

105

2563-1ก-77

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ชุลีพร บุญศร

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

106

2563-1ก-78

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 6 7 0 3 0 0 1 5 6 6 5 3

น.ส.สกนธ์วรรณ คำป้อง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

107

2563-1ก-79

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 8 7 3 4 7

น.ส.จันจิรา สีหะวงค์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

108

2563-1ก-80

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 6 7 0 5 0 0 7 1 6 1 0 1

น.ส.โสมยง พานทอง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

109

2563-1ก-81

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วิไลลักษณ์ สิมมาสุด

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

110

2563-1ก-82

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นิดติญา อันสุริย์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

111

2563-1ก-83

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางนิรวรรณ ภู่พงษ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

112

2563-1ก-84

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 6 0 0 0 3 5 0 8 0

น.ส.สุนิสา จันทะพินิจ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

113

2563-1ก-85

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.เมธิณี โคกขุนทด

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

114

2563-1ก-86

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 6 4 8 2 7

น.ส.จันจิรา ทรงพุฒิ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

115

2563-1ก-87

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 1 1 7 0 8 1

น.ส.วิไล ศิริ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

116

2563-1ก-88

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นภาภรณ์ การด

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

117

2563-1ก-89

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นงนาถ ไพบูลย์วงค์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

118

2563-1ก-90

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเกรียงศักดิ์ จันอ่อน

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

119

2563-1ก-91

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 6 0 8 2 1

น.ส.รัตติยา เหมบุรุษ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

120

2563-1ก-92

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางวันเพ็ญ วงษ์บุตรดี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

121

2563-1ก-93

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 72,000 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

00 072,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,700.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.อมรรัตน์ วังคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

122

2563-1ก-94

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ธนพร วรชินา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

123

2563-1ก-95

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 7 0 0 0 5 6 3 4 8

นายวชิรวิชญ์ ตระกูลศรีบุรินทร์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

124

2563-1ก-96

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางนันทนัช ธงอาสา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

125

2563-1ก-97

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 5 2 1 0 0 0 3 6 7 7 4 6

นางกัณฐิกา ยศปัญญา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

126

2563-1ก-98

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 6 0 0 0 2 2 9 2 8

นางวิภวานี สิทธิศักดิ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

127

2563-1ก-99

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.อิสริยานันท์ จันอักษร

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

128

2563-1ก-100

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 3 8 1 6 8

นางลำเอียง ทองคับ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

129

2563-1ก-101

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายสมเจต กมลรัตน์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

130

2563-1ก-102

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นิภาพร เสวิสิทธิ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

131

2563-1ก-103

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 9 0 0 0 4 9 0 3 5

นางสุภาณีย์ ชัยศรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
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2563-1ก-104

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 72,000 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

00 072,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

2,700.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 6 7 0 4 0 0 1 2 6 5 7 8

น.ส.วราภรณ์ วันแจ้ง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
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2563-1ก-105

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ญาดา เชื้อบุญมี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

134

2563-1ก-106

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.กานดา ไชยคำ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

135

2563-1ก-107

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 7 0 0 0 4 6 5 4 3

นายวุฒิไกร วันทองสุข

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

136

2563-1ก-108

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายกงหยู ชัยคณิช

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

137

2563-1ก-109

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 7 0 0 0 0 5 8 7 5

น.ส.ศศิวิมล วันทองสุข

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

138

2563-1ก-110

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.สุกัญญา วันเที่ยง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

139

2563-1ก-111

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 6 7 0 4 0 0 4 5 3 5 0 8

น.ส.นฤนาท แก่นสารี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

140

2563-1ก-112

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 75,000 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

00 075,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

1,950.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 0 6 4 7 7 7

น.ส.จตุรดา หุมอาจ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

141

2563-1ก-113

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.สุดธิดา สิงห์สถิตย์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

142

2563-1ก-114

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางทัศนีย์ สีหะวงษ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

143

2563-1ก-115

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 7 0 0 0 8 5 2 5 5

นายเชษฐา ศรีบุรินทร์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

144

2563-1ก-116

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.จิตรลดา ศิริกุลวิริยะ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

145

2563-1ก-117

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 7,741 92 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

92 07,741

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

387.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.รำไพ เสาว์ทอง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

146

2563-1ก-118

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 99,193 53 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

53 099,193

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,160.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

147

2563-1ก-119

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ภัทราภรณ์ โรจนโรวรรณ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

148

2563-1ก-120

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 4 8 3 5 0

นายพงษ์ศักดิ์ กันยาประสิทธิ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

149

2563-1ก-121

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 15,000 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

00 015,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางพรพรรณ ทาแก้ว

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

150

2563-1ก-122

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นิรมล พรมใจ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

151

2563-1ก-123

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นารีรัตน์ จันทะคุณ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

152

2563-1ก-124

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายกฤษฎา กมลรัตน์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

153

2563-1ก-125

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายอาคม พรหมศิริ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

154

2563-1ก-126

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

5 4 2 0 6 0 0 0 1 8 7 6 5

นายณรงค์ฤทธิ์ จันสีลา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

155

2563-1ก-127

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.จริยา อริยะดิบ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

156

2563-1ก-128

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วรกมล บุญพรม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

157

2563-1ก-129

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายญาณวัฒน์ พรหมหลวงศรี

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

158

2563-1ก-130

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 135,000 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 0135,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

4,500.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 5 4 2 5 2

น.ส.พรพิศ บุญศรีภูมิ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

159

2563-1ก-131

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 73,064 49 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

49 073,064

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

1,931.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

5 4 2 0 5 0 1 0 5 3 0 5 8

น.ส.ขวัญฤดี หาบุญมา

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

160

2563-1ก-132

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 15,000 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

00 015,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายวิสิทธิ์ สมคำ

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

161

2563-1ก-133

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.รวิวรรณ จันทะคุณ

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

162

2563-1ก-134

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 108,000 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 0108,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

3,510.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

5 4 2 0 5 0 0 0 2 1 3 8 1

นายเอกสิทธิ์ วังคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

163

2563-1ก-135

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ทิตฐิตา บุญประสพ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

164

2563-1ก-136

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 4 0 5 0 0 2 9 1 9 6 0

นายปรวิทย์ สุวรรณวงษ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

165

2563-1ก-137

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 5 0 0 2 1 3 5 9 4

น.ส.จินต์จุฑา หุมอาจ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

166

2563-1ก-138

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วันทนา เพ็ญงาม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

167

2563-1ก-139

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ชัญญกาญจน์ จันทร์ทิพย ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

168

2563-1ก-140

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.พิยดา อุดมพันธ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

169

2563-1ก-141

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 5 5 7 8 0

น.ส.ชนิกา ถาวัลย์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

170

2563-1ก-142

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเอกชัย จันทร์เจริญ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

171

2563-1ก-143

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.สมปอง พิมพ์เสนา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

172

2563-1ก-144

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 6 0 0 0 2 8 5 0 4

น.ส.วิภาวรรณ กันธุ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

173

2563-1ก-145

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

ว่าที่ ร.ต.หญิงแสงเดือน ดวงใจ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

174

2563-1ก-146

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.นันทวรรณ ศรีแสง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

175

2563-1ก-147

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางวรรณา โสประดิษฐ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

176

2563-1ก-148

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.อรดี สีคำ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

177

2563-1ก-149

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.สายใจ ไกรเวทย์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

178

2563-1ก-150

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 6 7 0 4 0 0 4 8 1 3 5 8

น.ส.พันธ์ทิพย์ ทองอ่าง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

179

2563-1ก-151

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.อรพรรณ โลขันสา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

180

2563-1ก-152

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางสุลัดดา แถลงการณ์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

181

2563-1ก-153

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายเอกรินทร์ ไหวดี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

182

2563-1ก-154

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 5 0 8 6 9

นายธนวัฒน์ บุตรดา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

183

2563-1ก-155

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วลัยลักษณ์ จันทะคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

184

2563-1ก-156

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ภาสินี ศรีบุญ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

185

2563-1ก-157

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางวรรณวิมล ระดมพล

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

186

2563-1ก-158

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

3 4 2 0 4 0 0 0 1 8 8 8 9

นายดนุพล ราชภักดี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

187

2563-1ก-159

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 7 0 0 0 3 9 5 1 6

น.ส.วิภาดา เชื้อบุญมี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

188

2563-1ก-160

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 4 0 5 2 9

น.ส.สุตาภัทร ราศรีชัย

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

189

2563-1ก-161

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นางจุไรวรรณ ศรีบุรินทร์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

190

2563-1ก-162

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ดรุณี สีทาสังข์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

191

2563-1ก-163

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.มาริสา กุลศิริ

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

192

2563-1ก-164

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.ทิพวรรณ เสมาทอง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

193

2563-1ก-165

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.วราภรณ์ จันทะคีรี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

194

2563-1ก-166

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 6 5 0 2 0 0 0 1 0 9 3 2

น.ส.ฤทัยรัตน์ สุธงษา

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

195

2563-1ก-167

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 6 1 8 2 8

น.ส.จิรัฐติกาล อ่ำนาเพียง

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

196

2563-1ก-168

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 7 9 0 3 4

น.ส.สุทธิกา เทพวันดี

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

197

2563-1ก-169

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 6 7 0 4 0 0 1 3 3 5 5 8

นายอาญวัจน์ วงศ์หล่มแก้ว

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

198

2563-1ก-170

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 180,000 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 0180,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

5,850.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

นายชวลิต กุลสิม

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

199

2563-1ก-171

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 150,000 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 0150,000

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

4,800.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

1 4 2 0 5 0 0 0 3 7 1 8 8

น.ส.ปวาณีย์ บุตรม่วย

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

200

2563-1ก-172

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 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

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

1,650.00

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 0 6 5 8 7 6 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

439 หมู่ 1 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

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

น.ส.พัชรินทร์ สิงห์สถิตย์

439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

201

2563-1ก-173

มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ 2563 37,258 05 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

05 037,258

กุมภาพันธ์9 2564

0.00 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 นาย ประสิทธิ์ คำกิ่ง

1,573.00

ลงชื่อ

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


