
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4206เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00442-52-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเสวก    สายสูง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4206 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  661,552  27

 661,552  27

 51,050

 51,050

 71

 71

178 ม.2  ต.ฝายแกว อ.เมือง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 16,139.73

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หาหมื่นหนึ่งพันหาสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค                                                                            

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4207เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00352-93-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางศิริรัตน    กิตติวุฒิ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4207 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  318,386  40

 318,386  40

 1,693

 1,693

 16

 16

25/1 ไผเหลือง  มหาพรหม ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,965.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันหกรอยเกาสิบสามบาทสิบหกสตางค                                                                            

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4208เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00372-64-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวสังวาล    วุฒิสวัสดิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4208 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  293,370  00

 293,370  00

 0

 0

 00

 00

4/5 ถ.รอบเมืองตะวันตก  อ.เมือง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,801.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4209เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00704-16-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางรัติกาล    รัตนา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4209 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  191,670  00

 191,670  00

 0

 0

 00

 00

51 ม.6 บานพญาวัด   ดูใต  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 5,750.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4210เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5503-00075-30-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวกรองกาญจน    อายุยืน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4210 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  138,000  00

 138,000  00

 0

 0

 00

 00

สนง.เกษตรจังหวัดนา 4/5 ถ.รอมเมืองตะวันตก  อ.ในเวียง จ.นาน    55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,616.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4211เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00166-44-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางรัชนี    สุวรรณโสภณ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4211 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  369,780  00

 369,780  00

 8,289

 8,289

 26

 26

สนง.เกษตรจังหวัดนาน 4/5 ถ.รอทเมืองตะวันตก  อเมือง จ.นาน    55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,093.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันสองรอยแปดสิบเกาบาทยี่สิบหกสตางค                                                                        

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4212เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5308-00159-29-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมศักดิ์    สายยาน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4212 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  436,600  68

 436,600  68

 8,208

 8,208

 19

 19

557 ม.4 ปางคํา  นาน-พะเยา ไชยสถาน  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันสองรอยแปดบาทสิบเกาสตางค                                                                                   

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4213เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5404-00667-90-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางพิชยารัชต    ดิฐภักดีคุณานนท

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4213 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  369,120  00

 369,120  00

 10,642

 10,642

 64

 64

106/4 อรัญญาวาส  สุมนเทวราชม ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,073.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหกรอยส่ีสิบสองบาทหกสิบส่ีสตางค                                                                           

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4214เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00155-21-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวพยอม    วุฒิสวัสดิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4214 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  529,830  00

 529,830  00

 26,302

 26,302

 11

 11

10 ม.2 บานเขื่อนแกว   ถืมตอง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 14,634.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองหมื่นหกพันสามรอยสองบาทสิบเอ็ดสตางค                                                                        

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4215เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00356-59-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายประดิษฐ    ธนะขวาง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4215 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  325,110  00

 325,110  00

 1,491

 1,491

 67

 67

4/13 ถ.รอนกําแพงเมืองตะวันตก  ต.ในเวียง อ.เมือง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,753.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันส่ีรอยเกาสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค                                                                          

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4216เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00001-24-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสุจิต    จิตวงศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4216 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  387,630  00

 387,630  00

 3,930

 3,930

 81

 81

223 ม.4 บานปางคา  ถ.นาน-บานหลวง ต.ไชยสถาน  อ.เมืองนาน จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,628.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สามพันเการอยสามสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4217เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-6097-90001-95-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายบุญมี    นรินทร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4217 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  388,890  00

 388,890  00

 8,569

 8,569

 63

 63

สนง.เกษตรจังหวัดนาน  อ.เมือง จ.นาน    

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,666.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันหารอยหกสิบเกาบาทหกสิบสามสตางค                                                                        

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4218เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00016-45-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายพิเชษฐ    จันทรทอง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4218 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  441,223  80

 441,223  80

 17,215

 17,215

 66

 66

588/1 ม.2 บานทาวังผา   ทาวังผา  ทาวังผา นาน  55140

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,967.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอยสิบหาบาทหกสิบหกสตางค                                                                 

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4219เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5510-00013-12-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

สิบตํารวจตรีสมจิต    ฟูบินทร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4219 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  307,860  00

 307,860  00

 726

 726

 42

 42

4/7 ถ.รอมเมืองตะวันตก  อ.ในเวียง จ.นาน    55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,235.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดรอยยี่สิบหกบาทสี่สิบสองสตางค                                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4220เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00021-10-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสิทธิ์    วัลลภาชัย

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4220 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  465,930  00

 465,930  00

 25,006

 25,006

 97

 97

37/1  ซ.หัวขวง  ผากอง ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 13,032.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองหมื่นหาพันหกบาทเกาสิบเจ็ดสตางค                                                                                  

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4221เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00063-13-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายชัชรินทร    นาพรหม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4221 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  268,830  00

 268,830  00

 0

 0

 00

 00

126 ม.1 สะเนียน   สะเนียน  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,064.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4222เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00135-25-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายชุมพล    ใจแกว

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4222 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  436,086  60

 436,086  60

 11,316

 11,316

 08

 08

46/2  สมนเทวราช ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยสิบหกบาทแปดสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4223เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-5507-00005-63-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวจิตตานันทิ์    กิจวรสวัสดิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4223 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  435,994  80

 435,994  80

 15,018

 15,018

 90

 90

4/5 ถ.รอบเมืองตะวันตก  อ.เมือง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหาพันสิบแปดบาทเกาสิบสตางค                                                                                

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4224เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5503-00059-02-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายนพดล    สุวรรณประชา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4224 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  422,214  00

 422,214  00

 14,525

 14,525

 64

 64

176 ม.5 บานสองแคว  ทาวังผา-เชียงคํา นาไรหลวง  สองแคว นาน  55160

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,657.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นส่ีพันหารอยยี่สิบหาบาทหกสิบส่ีสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4225เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5505-00325-35-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายประพันธ    จันทรผง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4225 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  376,740  00

 376,740  00

 10,093

 10,093

 78

 78

83 ม.7   วรนคร  ปว นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,302.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นเกาสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค                                                                             

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4226เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5509-00135-83-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายจักรพันธ    อินไสย

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4226 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  141,240  00

 141,240  00

 0

 0

 00

 00

23/2    เปรมประชาราษฎร    อ. เมืองนาน  นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,150.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4227เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00087-80-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสนธยา    เชียงทา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4227 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  369,300  00

 369,300  00

 9,389

 9,389

 95

 95

44 ม.6  ต.ฝายแกว  เทศาลดําริ ฝายแกว  อําเภอภูเพียง นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,079.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เกาพันสามรอยแปดสิบเกาบาทเกาสิบหาสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4228เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00162-24-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายประเสริฐ    ดอยลอม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4228 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  618,960  00

 618,960  00

 25,550

 25,550

 82

 82

11/6  รอบเมืองตะวันตก ต.ในเวียง  อ.เมืองนาน จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 17,308.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองหมื่นหาพันหารอยหาสิบบาทแปดสิบสองสตางค                                                                

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4229เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5014-00118-53-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางเพลินจิต    เบอรผัด

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4229 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  293,130  00

 293,130  00

 0

 0

 00

 00

200/7  ถ.มะโน ต.ในเวียง  อ.เมืองนาน จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,793.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4230เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5309-00028-40-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสังคม    หาญสงคราม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4230 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,790  00

 362,790  00

 10,340

 10,340

 63

 63

363 ม.4 บานปางคา  นาน-พะเยา ไชยสถาน  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,883.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นสามรอยส่ีสิบบาทหกสิบสามสตางค                                                                           

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4231เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5399-00115-61-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมศักดิ์    ยะแสง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4231 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,340  00

 362,340  00

 8,508

 8,508

 98

 98

74 บานพระเนตร  วรวิชัย ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,870.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันหารอยแปดบาทเกาสิบแปดสตางค                                                                              

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4232เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00370-17-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายประพันธ    พวงมณี

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4232 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,160  00

 362,160  00

 0

 0

 00

 00

104 ม.2   ไชยสถาน  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,864.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4233เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00441-77-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางธนพร    ดีอุด

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4233 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  294,510  00

 294,510  00

 0

 0

 00

 00

162 ม.2   ฝายแกว  กิ่งอําเภอภูเพียง นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,835.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4234เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00477-99-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายภาคภูมิ    พรมสาร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4234 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  368,653  20

 368,653  20

 7,255

 7,255

 49

 49

69 ม.4   ถืมตอง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,878.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันสองรอยหาสิบหาบาทสี่สิบเกาสตางค                                                                            

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4235เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5503-00032-96-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายบุญเลง    คนสูง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4235 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,540  00

 363,540  00

 10,053

 10,053

 38

 38

272 ม.3   มวงตึ๊ด  กิ่งอําเภอภูเพียง นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,906.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหาสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค                                                                             

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4236เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5504-00111-92-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายอภิเดช    กุณรี

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4236 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,160  00

 362,160  00

 6,429

 6,429

 52

 52

145 ม.6 หัวเวียงเหนือ   ฝายแกว  กิ่งอําเภอภูเพียง นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,864.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หกพันส่ีรอยยี่สิบเกาบาทหาสิบสองสตางค                                                                               

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4237เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5509-00123-41-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายวิชัย    อินทํา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4237 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,910  00

 362,910  00

 4,285

 4,285

 97

 97

34/6 ถ.ราษฎรอํานวย  ต.ในเวียง อ.เมือง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,887.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ส่ีพันสองรอยแปดสิบหาบาทเกาสิบเจ็ดสตางค                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4238เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00051-29-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางปรีดารัตน    จันทรบูรณ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4238 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  143,070  00

 143,070  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,260.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4239เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00054-65-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางอุมาพร    ดีพรมกุล

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4239 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  214,080  00

 214,080  00

 0

 0

 00

 00

312 ม.6  มหายศ ผาสิงห  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 6,422.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4240เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00204-94-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายปกรณ    กามนต

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4240 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  451,341  48

 451,341  48

 18,319

 18,319

 57

 57

96/12 อรัญญวาส  มหายศ ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นแปดพันสามรอยสิบเกาบาทหาสิบเจ็ดสตางค                                                              

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4241เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00207-53-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสุนีย    วิเชียร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4241 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  355,410  00

 355,410  00

 9,624

 9,624

 77

 77

114/1 ชางเผือก  มหายศ ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,662.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เกาพันหกรอยยี่สิบส่ีบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค                                                                              

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4242เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-4804-00065-66-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายพันธุทิพย    ภาโสม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4242 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  355,410  00

 355,410  00

 6,209

 6,209

 85

 85

290/5  ,.1  ต.สมปอง  อ.ปางมะผา  จ.แมฮองสอน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 53,311.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หกพันสองรอยเกาบาทแปดสิบหาสตางค                                                                                 

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4243เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5212-00049-70-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางวรรณา    เตชะยศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4243 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  360,900  00

 360,900  00

 2,025

 2,025

 30

 30

118 ม.2  บานดอนไชย  ต.นานอย อ.นานอย จ.นาน  55150

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,827.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันยี่สิบหาบาทสามสิบสตางค                                                                                          

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4244เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5504-00017-58-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางจันทอง    แกวราเขียว

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4244 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  296,160  00

 296,160  00

 2,907

 2,907

 52

 52

14 ม.2 ดอนไชย  เจาฟา นานอย  นานอย นาน  55150

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,884.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันเการอยเจ็ดบาทหาสิบสองสตางค                                                                                 

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4245เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5504-00108-12-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเลื่อน    ทะแสง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4245 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  361,350  00

 361,350  00

 6,158

 6,158

 95

 95

52 ม.2  ต.ศรีษะเกษ  นานอย นาน  55150

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,840.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หกพันหนึ่งรอยหาสิบแปดบาทเกาสิบหาสตางค                                                                        

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4246เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00122-44-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายนิยม    อุทธิยา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4246 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  361,080  00

 361,080  00

 8,024

 8,024

 76

 76

26 ม.1  ต.ซึ่ง  อ.เวียงสา  จ.แพร  54140

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,832.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันยี่สิบส่ีบาทเจ็ดสิบหกสตางค                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4247เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00066-31-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายวันชัย    เต็งสกุลดํารง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4247 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  182,400  00

 182,400  00

 0

 0

 00

 00

สนง.เกษตรอําเภอเมือง ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ      

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 5,472.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4248เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5705-00251-75-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเกษมศักดิ์    พรหมบุญ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4248 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,340  00

 362,340  00

 7,453

 7,453

 29

 29

79 ม.7  ต.สวด  อ.บานหลวง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,870.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันส่ีรอยหาสิบสามบาทยี่สิบเกาสตางค                                                                              

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4249เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-6403-00007-21-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสุภคม    ถาคํา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4249 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,910  00

 362,910  00

 10,518

 10,518

 03

 03

73 ม.2 บานดอนแทน   กลางเวียง  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,887.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหารอยสิบแปดบาทสามสตางค                                                                                  

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4250เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-6702-00011-76-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายพันธศักดิ์    เตชะยศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4250 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  361,170  00

 361,170  00

 5,531

 5,531

 49

 49

152 ม.2 บานนาปง   นาปง  กิ่งอําเภอภูเพียง นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,835.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หาพันหารอยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเกาสตางค                                                                           

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4251เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-3020-00734-16-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสายสมร    ธรรมสละ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4251 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  295,770  00

 295,770  00

 1,041

 1,041

 69

 69

165 ม.1 บานนาคํา  ปว-น้ํายาว ศิลาเพชร  ปว นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,873.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันส่ีสิบเอ็ดบาทหกสิบเกาสตางค                                                                                    

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4252เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5404-00345-97-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวศุภาพร    เสียงสูง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4252 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  76,944  67

 76,944  67

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 1,946.84

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4253เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5505-00105-78-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสกุล    สุริยศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4253 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,520  00

 362,520  00

 1,464

 1,464

 44

 44

81/1 ม.2 บานดงชะพลู   คลองคะเชนทร  เมืองพิจิตร พิจิตร  66000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,875.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันส่ีรอยหกสิบส่ีบาทสี่สิบส่ีสตางค                                                                               

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4254เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5505-00209-07-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวสุภารัตน    เทพอาจ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4254 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,880  00

 362,880  00

 10,551

 10,551

 36

 36

124 ม.4  ต.ปว อ.ปว  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,886.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหารอยหาสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4255เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5505-00602-44-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายกําจัด    ยะแสง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4255 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  339,300  00

 339,300  00

 0

 0

 00

 00

57 ม.7 วังมวง   เจดียชัย  ปว นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,179.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4256เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00081-61-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายมนัส    สวนแกว

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4256 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  365,160  00

 365,160  00

 2,020

 2,020

 52

 52

179 ม.4 ดอนสถาน   สถาน  ปว นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,954.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันยี่สิบบาทหาสิบสองสตางค                                                                                          

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4257เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00143-97-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางวันดี    พรหมบุญ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4257 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  352,650  00

 352,650  00

 5,543

 5,543

 45

 45

78 ม.7  ต.สวด อ.บานหลวง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,579.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หาพันหารอยส่ีสิบสามบาทสี่สิบหาสตางค                                                                                

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4258เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-6603-00361-39-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมชาย    พรหมลังกา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4258 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  365,850  00

 365,850  00

 9

 9

 07

 07

184 ม.1 บานนาปาน  นาน-ทุงชาง สถาน  ปว นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,975.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เกาบาทเจ็ดสตางค                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4259เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-5505-00035-42-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายกิตติกุล    มะโนราช

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4259 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,240  00

 363,240  00

 8,932

 8,932

 28

 28

293 ม.8 ต.บัว  อ.บัว  จ.นาน      55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,897.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันเการอยสามสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4260เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-5505-00499-73-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายวิศิษฐ    เบญจศีละกุล

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4260 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  326,741  40

 326,741  40

 1,203

 1,203

 59

 59

208/3 ม.5 แกม  ปว-ศิลาเพชร วรนคร  ปว นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,684.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันสองรอยสามบาทหาสิบเกาสตางค                                                                                

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4261เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-5505-00499-74-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางอรพิน    เบญจศีละกุล

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4261 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  293,010  00

 293,010  00

 1,423

 1,423

 97

 97

208/3 ม.5 บานแกม   วรนคร  ปว นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,790.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันส่ีรอยยี่สิบสามบาทเกาสิบเจ็ดสตางค                                                                           

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4262เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5206-00068-85-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางพัฒนนรี    ทาสม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4262 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  295,080  00

 295,080  00

 0

 0

 00

 00

78/1 ม.2 บานนาไลย  ยันตรกิจโกศล อายนาไลย  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,852.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4263เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00025-96-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวภก    วุฒิสวัสดิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4263 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  140,400  00

 140,400  00

 0

 0

 00

 00

63 ม.4 ต.มวงตึ่ด  อ.ภูเพียง  จ.นาน    

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,032.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4264เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00005-73-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายธนาธร    ใหมคํา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4264 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  441,370  68

 441,370  68

 18,416

 18,416

 35

 35

534 ม.5 อุดมทรัพย 3  นาน-ทุงชาง ผาสิงห  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,967.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นแปดพันส่ีรอยสิบหกบาทสามสิบหาสตางค                                                                  

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4265เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00011-74-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางมันทนา    มหายศนันท

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4265 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,340  00

 362,340  00

 2,546

 2,546

 98

 98

72 ถ. มหายศ  อ.เมือง  จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,870.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันหารอยส่ีสิบหกบาทเกาสิบแปดสตางค                                                                          

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4266เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00133-33-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมาน    ไชยเพียร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4266 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,910  00

 362,910  00

 8,202

 8,202

 27

 27

4 ม.4 บานบุญยืน  เจาฟา กลางเวียง  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,887.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันสองรอยสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค                                                                                  

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4267เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00091-87-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายวันชัย    สังวิริยะบุตร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4267 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  360,330  00

 360,330  00

 5,828

 5,828

 01

 01

92/1 ไหลนาน   ไหลนาน  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,809.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หาพันแปดรอยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค                                                                                  

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4268เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00131-87-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมศักดิ์    พิทยพงศา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4268 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,520  00

 362,520  00

 7,348

 7,348

 04

 04

159 ม.3 บานขึ่ง   ขึ่ง  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,875.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันสามรอยส่ีสิบแปดบาทสี่สตางค                                                                                     

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4269เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00161-08-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางรพีพร    นะภิใจ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4269 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,520  00

 362,520  00

 1,864

 1,864

 44

 44

128 ม.1   ต.แมสา  อ.เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,875.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันแปดรอยหกสิบส่ีบาทสี่สิบส่ีสตางค                                                                               

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4270เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00192-64-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายพิเชษฐ    จันตะโมกข

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4270 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,970  00

 362,970  00

 10,896

 10,896

 09

 09

164 ม.3 น้ําปว  อ.เวียงสา  จ.นาน      55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,889.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นแปดรอยเกาสิบหกบาทเกาสตางค                                                                              

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4271เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00333-57-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางยุพิน    ไชยราชา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4271 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,340  00

 362,340  00

 21

 21

 10

 10

24 ม.10   ต.สาน  อ.เวียงสา จ.นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,870.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ยี่สิบเอ็ดบาทสิบสตางค                                                                                                  

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4272เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00533-89-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายอํานวย    ไชยวุฒิ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4272 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  368,850  00

 368,850  00

 11,778

 11,778

 45

 45

76/2 ม.10 นาไสยใต   อายนาไลย  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,065.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบหาสตางค                                                           

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4273เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00200-81-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางลาวรรณ    อินตะนัย

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4273 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  292,560  00

 292,560  00

 4,090

 4,090

 32

 32

29/1 ทาชาง  มะโน ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,776.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ส่ีพันเกาสิบบาทสามสิบสองสตางค                                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4274เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5711-00202-42-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางวรรณิภา    ขันทะยศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4274 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,250  00

 362,250  00

 8,882

 8,882

 25

 25

546 ม.11 คางาม  ปางคา-าน้ําปว ไชยสถาน  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,867.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันแปดรอยแปดสิบสองบาทยี่สิบหาสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4275เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-5507-00020-20-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวนิภาวรรณ    เตชา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4275 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  254,880  00

 254,880  00

 0

 0

 00

 00

51ม.7  ต.ขึ่ง  อ.เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 7,646.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4276เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00151-31-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสมใจ    สมศิริ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4276 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,610  00

 362,610  00

 3,720

 3,720

 07

 07

17 ม.1   ถืมตอง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,878.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สามพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทเจ็ดสตางค                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4277เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00355-18-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางชมัยพร    สุริยศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4277 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,990  00

 363,990  00

 8,006

 8,006

 53

 53

226 ม.4 บานผาสิงห  นาน-ทุงช ผาสิงห  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,919.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันหกบาทหาสิบสามสตางค                                                                                            

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4278เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00028-24-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเสนห    แอฤทธิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4278 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  324,660  00

 324,660  00

 0

 0

 00

 00

235 ม.3 บานนาฮาย  วรนคร ทาวังผา  ทาวังผา นาน  55140

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,739.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4279เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00289-96-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสนิท    ปญญาวงค

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4279 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  436,986  24

 436,986  24

 16,706

 16,706

 04

 04

31 ถ.สุมนเทวราช  อ.เมือง  จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยหกบาทสี่สตางค                                                                                   

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4280เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00017-59-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมภพ    ผูแสงทอง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4280 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  181,680  00

 181,680  00

 0

 0

 00

 00

35  รอบกําแพงเมืองดานใต ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 5,450.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4281เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00129-62-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสุรศักดิ์    แกวชุม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4281 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  355,860  00

 355,860  00

 0

 0

 00

 00

77 ม.4 นาทอเดน   ถืมตอง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,675.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4282เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00144-17-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเสรี    วิศววงศพันธ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4282 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  369,480  00

 369,480  00

 4,593

 4,593

 56

 56

85 น้ําลอม 2  เทศบาลดําริห ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,084.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ส่ีพันหารอยเกาสิบสามบาทหาสิบหกสตางค                                                                             

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4283เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5799-00322-34-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายพิภพ    กูลวงค

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4283 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,160  00

 362,160  00

 9,631

 9,631

 52

 52

311 ม.21 ต.เวียง  อ.เมือง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,864.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เกาพันหกรอยสามสิบเอ็ดบาทหาสิบสองสตางค                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4284เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-6407-00217-13-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเดชา    ปะระมะ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4284 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  355,590  00

 355,590  00

 2,792

 2,792

 23

 23

180 ม.6 อุดมทรัพย หนาสนามบินนาน  นาน-ทุงชาง ผาสิงห  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,667.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันเจ็ดรอยเกาสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค                                                                        

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4285เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-5404-90001-26-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสิทธิ์    แปงใจ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4285 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,790  00

 362,790  00

 6,490

 6,490

 63

 63

44 ม.4  ต.ปาคา  อ.ทาวังผา  จ.นาน    

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,883.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หกพันส่ีรอยเกาสิบบาทหกสิบสามสตางค                                                                                 

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4286เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5006-00422-02-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางเกษร    อักษรรัตน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4286 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  79,372  00

 79,372  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 2,007.66

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4287เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5203-00393-03-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสกุลยา    พรหมสุข

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4287 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  361,890  00

 361,890  00

 8,755

 8,755

 33

 33

110/1 ม.2  นาน-ทุงชาง  ทุงชาง นาน  55130

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,856.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันเจ็ดรอยหาสิบหาบาทสามสิบสามสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4288เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5508-00013-28-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมศักดิ์    มะโนจิต

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4288 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,510  00

 363,510  00

 7,660

 7,660

 47

 47

171 ม.2   ทุงชาง  ทุงชาง นาน  55130

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,905.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันหกรอยหกสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค                                                                                 

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4289เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5508-00018-45-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางจินตนา    สุกใส

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4289 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  292,680  00

 292,680  00

 18

 18

 16

 16

88 ม.4 หวยยาง  นาน-ทุงชาง ทุงชาง  ทุงชาง นาน  55130

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,780.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สิบแปดบาทสิบหกสตางค                                                                                                    

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4290เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00072-20-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายชาติชาย    สมณะชางเผือก

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4290 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  279,150  00

 279,150  00

 0

 0

 00

 00

35 ถ.มะโน  ต.ในเวียง อ.เมือง  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,374.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4291เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-6011-01064-34-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายบุญเลิศ    ณ เชียงใหม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4291 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,340  00

 362,340  00

 2,496

 2,496

 98

 98

203 ม.1 ต.หวยโกย  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน      

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,870.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันส่ีรอยเกาสิบหกบาทเกาสิบแปดสตางค                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4292เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-4109-00158-85-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสันต    สุทธการ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4292 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  360,990  00

 360,990  00

 4,616

 4,616

 03

 03

225 ม.8 ต.ศรีธาตุ  อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี  41230

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,829.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ส่ีพันหกรอยสิบหกบาทสามสตางค                                                                                           

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4293เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-4203-00390-21-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเรวัต    พรมสาสน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4293 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  142,980  00

 142,980  00

 0

 0

 00

 00

48  หมู 13 สาน  -  ต. สถาน  อ. ปว  นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,257.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4294เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-4604-00013-30-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายวรงคธรรม    เยาวพันธุ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4294 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  206,220  00

 206,220  00

 0

 0

 00

 00

41 ม.1  ต.หวยโกน อ.เฉลิมพระเกรียติ  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 6,186.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4295เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00691-50-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายชวน    เจดียวุฒิ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4295 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  339,090  00

 339,090  00

 7,191

 7,191

 73

 73

22 ม.4 ม.เจดีย   ดูใต  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,172.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค                                                                     

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4296เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5505-00024-83-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายปรัชญา    ปญญาธิ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4296 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,060  00

 363,060  00

 7,824

 7,824

 82

 82

98 ม.5  ต.และ  อ.ทุงชาง จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,891.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันแปดรอยยี่สิบส่ีบาทแปดสิบสองสตางค                                                                          

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4297เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5509-00039-46-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมาน    อินไทย

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4297 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  436,784  28

 436,784  28

 10,685

 10,685

 85

 85

202 ม.1  ต.หวยโกน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหกรอยแปดสิบหาบาทแปดสิบหาสตางค                                                                    

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4298เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00053-86-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายอดิศัย    ดีตันนา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4298 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  326,310  00

 326,310  00

 4,652

 4,652

 07

 07

4 ม.1 บานน้ําคา  ต.พญาแกว  อ.เชียงกลาง จ.นาน  55160

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,789.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ส่ีพันหกรอยหาสิบสองบาทเจ็ดสตางค                                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4299เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-7007-00579-93-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางจันทรเพ็ญ    ศรีสิทธิพจน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4299 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  268,830  00

 268,830  00

 0

 0

 00

 00

217 ม.3 บานอาฮาม   ทาวังผา  ทาวังผา นาน  55140

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,064.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4300เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00069-48-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวน้ําทิพย    สิทธิ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4300 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  141,450  00

 141,450  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,160.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4301เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00198-62-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางปริญญา    แกวแสงอินทร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4301 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  172,500  00

 172,500  00

 0

 0

 00

 00

50/369 ม.15  ต.ดูใต อ.เมืองนาน  จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 5,175.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4302เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00428-47-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายราเชนทร    ณ นาน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4302 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  436,362  00

 436,362  00

 16,743

 16,743

 62

 62

65/1 หวยแกว   น้ําปว  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยส่ีสิบสามบาทหกสิบสองสตางค                                                            

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4303เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5509-00239-35-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสุเมธ    สระคํา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4303 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  360,900  00

 360,900  00

 3,717

 3,717

 30

 30

272 ม.3  ต.มวงตึ๊ด  กิ่งอําเภอภูเพียง จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,827.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สามพันเจ็ดรอยสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค                                                                                

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4304เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-4711-00007-55-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายบุญพรอม    สมศิริ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4304 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  361,980  00

 361,980  00

 7,136

 7,136

 86

 86

17 ม.1 ถืมทอง   ถืมตอง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,859.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันหนึ่งรอยสามสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค                                                                     

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4305เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5101-00408-54-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางวิไลวรรณ    เชาวสวัสดิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4305 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  263,640  00

 263,640  00

 8,081

 8,081

 67

 67

129/1 ม.2 บานปาคาใหม   ปาคาหลวง  บานหลวง นาน  55190

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

แปดพันแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค                                                                                

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4306เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00444-64-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสุรสิทธิ์    จันทะเนตร

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4306 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  149,325  28

 149,325  28

 0

 0

 00

 00

67 ม.1 ทาลอ   ฝายแกว  กิ่งอําเภอภูเพียง นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,330.16

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4307เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00398-52-8เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวเฉลิมพร    ลํานอย

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4307 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  120,660  00

 120,660  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,079.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4308เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00054-35-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเอกชัย    เวศนารัตน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4308 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  436,178  40

 436,178  40

 16,210

 16,210

 36

 36

389 ม.3   กลางเวียง  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,925.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นหกพันสองรอยสิบบาทสามสิบหกสตางค                                                                    

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4309เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

4-1006-00032-97-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวอลิสา    สะหะหิรัญ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4309 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  136,469  29

 136,469  29

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,597.28

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4310เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5004-00084-54-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายชลธาร    มูลศิริ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4310 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  387,090  00

 387,090  00

 5,247

 5,247

 73

 73

173 ม.2  ต.แมนะ  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,612.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หาพันสองรอยส่ีสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4311เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5101-01354-84-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางภัทรภร    สอนศิริ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4311 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  263,940  00

 263,940  00

 0

 0

 00

 00

60 ม.10 ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 7,918.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4312เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5506-00197-56-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายแดนชัย    แกวตะ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4312 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  132,870  00

 132,870  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,446.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4313เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00097-54-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเจริญ    สอนศิริ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4313 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  330,330  00

 330,330  00

 0

 0

 00

 00

60 ม.10 บานสันติสุข   กลางเวียง  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,909.90

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4314เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5702-00523-83-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาววนิดา    จินะโกฎิ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4314 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  76,854  67

 76,854  67

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 1,944.14

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4315เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5012-00510-04-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสุวรรณ    ตาคํา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4315 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  349,320  00

 349,320  00

 2,443

 2,443

 24

 24

สนง.เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 30 ถ.ราชดําเนิน  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,479.60

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันส่ีรอยส่ีสิบสามบาทยี่สิบส่ีสตางค                                                                                

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4316เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00068-54-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางจีรพร    ยศอาลัย

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4316 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  166,440  00

 166,440  00

 0

 0

 00

 00

111 ม.9  แกนอุดร  ต.น้ําแกน กิ่งอ.ภูเพียง  จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,993.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4317เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00501-09-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายธวัช    จินะ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4317 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,240  00

 363,240  00

 4,184

 4,184

 28

 28

82 ม.3   ดูพงษ  สันติสุข นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,897.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ส่ีพันหนึ่งรอยแปดสิบส่ีบาทยี่สิบแปดสตางค                                                                             

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4318เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00565-20-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางวารีรัตน    สุปนะ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4318 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  28,953  33

 28,953  33

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 717.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4319เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00201-84-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางวิเจียม    ประจง

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4319 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  339,600  00

 339,600  00

 1,185

 1,185

 20

 20

72/6 มหายศ  ต.ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,188.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหาบาทยี่สิบสตางค                                                                             

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4320เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

1-5402-00011-28-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวมัทนา    อาสาหมอ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4320 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  121,110  96

 121,110  96

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,247.93

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4321เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5011-00050-26-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวชนมนิภา    เปราะนาค

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4321 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  76,854  67

 76,854  67

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 1,944.14

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4322เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5204-00192-58-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวกชพรรณ    แกวปญญา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4322 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  120,660  00

 120,660  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,079.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4323เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00353-96-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายบรรจง    แทนแกว

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4323 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  325,254  24

 325,254  24

 7,730

 7,730

 90

 90

193/1 ม.1 บอหลวง   บอเกลือใต  บอเกลือ นาน  55220

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,684.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันเจ็ดรอยสามสิบบาทเกาสิบสตางค                                                                                 

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4324เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5508-00011-89-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวประทิน    มณีรัตน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4324 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  269,580  00

 269,580  00

 1,549

 1,549

 26

 26

193 ม.1 บานบอหลวง   บอเกลือใต  บอเกลือ นาน  55120

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 8,087.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งพันหารอยส่ีสิบเกาบาทยี่สิบหกสตางค                                                                              

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4325เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-1101-02359-69-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวดารารัตน    สายวงศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4325 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  28,953  33

 28,953  33

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 717.10

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4326เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-6005-00202-74-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางศรีแพร    ณ เชียงใหม

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4326 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  352,740  00

 352,740  00

 2,815

 2,815

 78

 78

98 ม.3  ต.พระพุทธบาท  อ.เชียงกลาง  จ.นาน  60150

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,582.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันแปดรอยสิบหาบาทเจ็ดสิบแปดสตางค                                                                          

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4327เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-8415-00163-37-3เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสันติ    มณีออน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4327 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  147,810  00

 147,810  00

 0

 0

 00

 00

576  หมู 9 ฟาใหม  ต. ผาสิงห  อ. เมืองนาน  นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 4,434.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4328เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-9009-00007-38-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายประโชติ    พัฒโณ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4328 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  324,446  40

 324,446  40

 13,312

 13,312

 63

 63

141 หมูที่ 2  ต. ทาแพ  อ.ทาแพ  จ.สตูล  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 9,684.00

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสิบสองบาทหกสิบสามสตางค                                                            

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4329เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

1-5003-00024-05-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวฐิติชญาน    กุออ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4329 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  116,400  97

 116,400  97

 0

 0

 00

 00

173  ม.12  ต.ชางเคิ่ง  อ.แมแจม  จ.เชียงใหม    50270

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,140.83

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4330เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-3021-00539-29-1เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายยุทธการณ    ไทยลา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4330 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  119,310  00

 119,310  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,039.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4331เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5406-00408-17-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายประทวน    ใจเฉพาะ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4331 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  359,310  00

 359,310  00

 9,231

 9,231

 00

 00

13 ม.1 นาราบ   นานอย  นานอย นาน  55150

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เกาพันสองรอยสามสิบเอ็ดบาทถวน                                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4332เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00189-43-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายชยุต    ไชยมะโน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4332 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  129,213  87

 129,213  87

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,336.42

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4333เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

5-5011-90004-08-5เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางสาวรมณา    สัมฤทธิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4333 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  129,290  00

 129,290  00

 0

 0

 00

 00

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 3,338.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4334เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5012-00418-47-6เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางอนงค    ตันติตระการวัฒนา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4334 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,360  00

 363,360  00

 3,487

 3,487

 92

 92

200/6  มะโน ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,900.80

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สามพันส่ีรอยแปดสิบเจ็ดบาทเกาสิบสองสตางค                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4335เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00430-45-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายประยุทธ    วงศวาน

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4335 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  359,250  00

 359,250  00

 0

 0

 00

 00

8/1 ถ.เปรมปรีดา   ในเวียง  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,777.50

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4336เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00634-38-9เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายเสวียน    บุญศรี

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4336 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  363,180  00

 363,180  00

 0

 0

 00

 00

226 ม.3  ต.มวงติด  กิ่งอ. ภูเพียง จ.นาน  

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,895.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

                                                                                                                       

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4337เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5501-00756-49-2เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสุรพล    ชอผกา

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4337 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,790  00

 362,790  00

 3

 3

 40

 40

98 ม.13  ต.ฝายแกว  อ.ภูเพียง  นาน      

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,883.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สามบาทสี่สิบสตางค                                                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4338เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00063-75-7เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นางโสภา    กาละดี

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4338 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  369,210  00

 369,210  00

 7,113

 7,113

 37

 37

234 ม.15 บานเจดีย   ดูใต  เมืองนาน นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 11,076.30

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันหนึ่งรอยสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4339เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00322-12-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายสมชาย    สมใจ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4339 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  362,880  00

 362,880  00

 4,123

 4,123

 01

 01

228 ม.9  ต.ฝายแกว  กิ่งอ.ภูเวียง นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,886.40

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ส่ีพันหนึ่งรอยยี่สิบสามบาทหนึ่งสตางค                                                                                  

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4340เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5507-00481-29-0เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายพีรพงษ    บุญวิริยะศักดิ์

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4340 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  414,990  00

 414,990  00

 7,688

 7,688

 96

 96

12 ม.1 บานไหลนาน   ไหลนาน  เวียงสา นาน  55110

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 12,449.70

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

เจ็ดพันหกรอยแปดสิบแปดบาทเกาสิบหกสตางค                                                                      

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 4341เลขที่

คําเตือน ผูที่มีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35

3-5599-00088-03-4เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย :-

ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย :- เลขประจําตัวประชาชน

ช่ือ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

นายปรีดา    นันทวาศ

ที่อยู

ที่อยู

ลําดับที่ 4341 ในแบบ (1) ภ.ง.ด.1ก

(5) ภ.ง.ด.2ก

(2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

(6) ภ.ง.ด.3ก

(3) ภ.ง.ด.2

(7) ภ.ง.ด.53

(4) ภ.ง.ด.3X

ประเภทเงินไดพึงประเมินจาย

รวมเงินที่จายและภาษีที่หักนําสง

วัน เดือน 
หรือปภาษี ที่จาย

จํานวนเงินที่จาย ภาษีที่หัก
และนําสงไว

รวมเงินภาษีที่หักนําสง  (ตัวอักษร)

เงินสะสมที่จายเขา

ผูจายเงิน

กบข. บาท กสจ. บาท

(1) หัก ณ ที่จาย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) ........................X

X

ลงช่ือ                                                                             ผูจายเงิน

(วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

2553  360,240  00

 360,240  00

 2,843

 2,843

 28

 28

28/1  ถ.มหาวงศ ต.ในเวียง  อ.เมืองนาน จ.นาน  55000

(ใหสามารถอางอิงหรือสอบอันดับไดระหวางลําดับท่ี

ตามหนังสือรับรองฯกับแบบยื่นรายการภาษีหักจาย)

4-1010-3214-4

2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 10,807.20

กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.    เงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยงโบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.    คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

สองพันแปดรอยส่ีสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค                                                                         

19  /  มกราคม  /  2554

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับท่ี 1 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับท่ี 2 (สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน)

เลมที่

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( กรอกเฉพาะกรณีเปนผูไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )

( ใหระบุวาเปน บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล )

( ใหระบุ ชื่ออาคาร/หมูบาน หองเลขที่ ชั้นท่ี เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด )


