
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.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 3 7 3 1 1 2

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายสังทอง บุตรใส

16 หมู่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

58

2563-1ก-28

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 182,160 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 0182,160

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นางวาริน จันทา

180 หมู่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

68

2563-1ก-30

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายจตุรงค์ ศรีนามล

- หมู่ 3 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

55

2563-1ก-33

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายวรจักษ์ เสมียนสิงห์

3 หมู่ 13 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

34

2563-1ก-34

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายอดิศักดิ์ พินทา

52 หมู่ 12 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

63

2563-1ก-35

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

3 4 3 0 5 0 0 6 9 6 5 8 7

นายเชาวลิต โทสาลี

20 หมู่ 13 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

70

2563-1ก-36

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นางสมบัติ บุตรศรี

69 หมู่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

64

2563-1ก-39

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 254,160 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 0254,160

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

3 6 4 9 8 0 0 1 4 5 9 0 6

นายคุณากร อินทร์แสง

104 หมู่ 7 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

83

2563-1ก-40

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 82,800 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

00 082,800

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายวรกฎ ศรีแก่น

89 หมู่ 1 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

36

2563-1ก-42

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 427,200 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0427,200

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายวิชัย โพธิปรากฎ

- หมู่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

59

2563-1ก-43

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายชาญชัย จันทร์งาม

43 หมู่ 11 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

85

2563-1ก-44

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายพาย ตองอ่อน

225 หมู่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

67

2563-1ก-37

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายอาทิตย์ ชัยจันทรา

137 หมู่ 1 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

7

2563-1ก-38

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายอดิศักดิ์ ภู่พระอินทร์

- หมู่ 2 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

18

2563-1ก-32

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 115,920 00 0 00

ผู้จ่ายเงิน (2) ออกให้ตลอดไป

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

ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

(4) อื่น ๆ

คำเตือน

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

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง

เงินที่จ่ายเข้า

ü

(ตัวอักษร)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

(3) ออกให้ครั้งเดียว

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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

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

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

00

ศูนย์บาท

00 0115,920

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์

118 หมู่ 1 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

28

2563-1ก-29

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 149,040 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 0149,040

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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



ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

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

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

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

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

ลำดับที่ ในแบบ
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบยันกันได้ระหว่างลำดับที่ตาม

หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ü (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

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

 ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3ก  ภ.ง.ด.53

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
วัน เดือน

หรือปีภาษี ที่
จำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีที่หัก
และนำส่งไว้

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

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ

177 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

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

นายชัยเนตร มินเทน

57 หมู่ 7 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

61

2563-1ก-41

มาตรา 40(2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 2563 254,160 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 0254,160

เมษายน1 2564

0.00 0.00

ผู้จ่ายเงิน

แห่งประมวลรัษฎากร

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35

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

0.00

ลงชื่อ

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


