
ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01101 นาย วันชยั  เอีย่มสขุ บรหิาร

28/02/54

95,480.00 14,072.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

81,408.00

95,480.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

8,548.00 4,774.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

81 - 4 - - - 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01101 นาย วันชยั  เอีย่มสขุ บรหิาร

28/02/54

95,480.00 14,072.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

81,408.00

95,480.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

8,548.00 4,774.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

81 - 4 - - - 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 95,480.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 8,548.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 4,774.00

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 95,480.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 8,548.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 4,774.00

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01102 นาง พรพไิล  แสงสขุ บรหิาร

28/02/54

47,760.00 5,959.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

41,801.00

47,760.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

2,821.00 2,388.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

41 1 3 - - - - 1 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01102 นาง พรพไิล  แสงสขุ บรหิาร

28/02/54

47,760.00 5,959.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

41,801.00

47,760.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

2,821.00 2,388.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

41 1 3 - - - - 1 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 47,760.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 2,821.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 2,388.00

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 47,760.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 2,821.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 2,388.00

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01103 นาง กรรณกิา นุจสรณ์ บรหิาร

28/02/54

20,000.00 1,175.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

18,825.00

20,000.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

425.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

18 1 3 - 1 - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01103 นาง กรรณกิา นุจสรณ์ บรหิาร

28/02/54

20,000.00 1,175.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

18,825.00

20,000.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

425.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

18 1 3 - 1 - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 20,000.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 425.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 20,000.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 425.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01104 นาย ชาตชิาย  รัตกิาญจนา บรหิาร

28/02/54

79,240.00 11,018.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

68,222.00

79,240.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

6,306.00 3,962.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

68 - 2 - 1 - - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01104 นาย ชาตชิาย  รัตกิาญจนา บรหิาร

28/02/54

79,240.00 11,018.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

68,222.00

79,240.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

6,306.00 3,962.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

68 - 2 - 1 - - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 79,240.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 6,306.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 3,962.00

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 79,240.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 6,306.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 3,962.00

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01105 นาย เวชรัตน ์เพชรนลิ บรหิาร

28/02/54

30,300.00 1,730.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

28,570.00

30,300.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

980.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

28 1 - 1 1 - - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01105 นาย เวชรัตน ์เพชรนลิ บรหิาร

28/02/54

30,300.00 1,730.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

28,570.00

30,300.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

980.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

28 1 - 1 1 - - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 30,300.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 980.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 30,300.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 980.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01106 นาง ธนาวรรณ  นพัินธทั์ศนะ บรหิาร

28/02/54

20,800.00 1,858.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

18,942.00

20,800.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

68.00 1,040.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

18 1 4 - 2 - - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01106 นาง ธนาวรรณ  นพัินธทั์ศนะ บรหิาร

28/02/54

20,800.00 1,858.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

18,942.00

20,800.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

68.00 1,040.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

18 1 4 - 2 - - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 20,800.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 68.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 1,040.00

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 20,800.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 68.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 1,040.00

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01107 นาย ชาญวทิย ์ ปานทอง บรหิาร

28/02/54

34,950.00 2,095.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

32,855.00

34,950.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,345.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

32 1 3 1 - - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01107 นาย ชาญวทิย ์ ปานทอง บรหิาร

28/02/54

34,950.00 2,095.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

32,855.00

34,950.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,345.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

32 1 3 1 - - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 34,950.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,345.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 34,950.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,345.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01108 นาย ทรชน คงหาญ บรหิาร

28/02/54

28,000.00 1,975.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

26,025.00

28,000.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,225.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

26 - - - 1 - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01108 นาย ทรชน คงหาญ บรหิาร

28/02/54

28,000.00 1,975.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

26,025.00

28,000.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,225.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

26 - - - 1 - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 28,000.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,225.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 28,000.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,225.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01109 นาย พล  จนิดามณี บรหิาร

28/02/54

25,000.00 1,675.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

23,325.00

25,000.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

925.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

23 - 3 - 1 - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01109 นาย พล  จนิดามณี บรหิาร

28/02/54

25,000.00 1,675.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

23,325.00

25,000.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

925.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

23 - 3 - 1 - 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 25,000.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 925.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 25,000.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 925.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01110 นาย วฒุชิยั  นนทเ์กตา บรหิาร

28/02/54

32,100.00 2,385.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

29,715.00

32,100.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,635.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

29 1 2 - - 1 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01110 นาย วฒุชิยั  นนทเ์กตา บรหิาร

28/02/54

32,100.00 2,385.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

29,715.00

32,100.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,635.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

29 1 2 - - 1 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 32,100.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,635.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 32,100.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,635.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01111 นาย อรพนิทร ์ชวีะสารยิา บรหิาร

28/02/54

27,990.00 1,822.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

26,168.00

27,990.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,072.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

26 - 1 1 - 1 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

01111 นาย อรพนิทร ์ชวีะสารยิา บรหิาร

28/02/54

27,990.00 1,822.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

26,168.00

27,990.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

1,072.00 0.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

26 - 1 1 - 1 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 27,990.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,072.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 27,990.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 1,072.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02201 น.ส.มัลลกิา  จันทรท์อง บญัชี

28/02/54

24,350.00 2,586.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

21,764.00

24,350.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

618.00 1,218.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

21 1 2 1 - 1 - 4 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02201 น.ส.มัลลกิา  จันทรท์อง บญัชี

28/02/54

24,350.00 2,586.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

21,764.00

24,350.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

618.00 1,218.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

21 1 2 1 - 1 - 4 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 24,350.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 618.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 1,218.00

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 24,350.00 ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 618.00

   เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 1,218.00

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02202 น.ส.พรด ี มัจฉาปาน บญัชี

28/02/54

14,320.00 1,432.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

12,888.00

14,320.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 716.00 716.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

12 1 3 1 1 1 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02202 น.ส.พรด ี มัจฉาปาน บญัชี

28/02/54

14,320.00 1,432.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

12,888.00

14,320.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 716.00 716.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

12 1 3 1 1 1 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 14,320.00 เงนิประกนัสงัคม 716.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 716.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 14,320.00 เงนิประกนัสงัคม 716.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 716.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02203 นาง ภรณ์นภา  อนิทรจั์นทร์ บญัชี

28/02/54

14,880.00 1,488.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

13,392.00

14,880.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 744.00 744.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

13 - 3 1 2 - - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02203 นาง ภรณ์นภา  อนิทรจั์นทร์ บญัชี

28/02/54

14,880.00 1,488.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

13,392.00

14,880.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 744.00 744.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

13 - 3 1 2 - - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 14,880.00 เงนิประกนัสงัคม 744.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 744.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 14,880.00 เงนิประกนัสงัคม 744.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 744.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02204 นาง สรัุสวด ีวเิศษ บญัชี

28/02/54

13,180.00 1,318.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

11,862.00

13,180.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 659.00 659.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

11 1 3 1 - 1 - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02204 นาง สรัุสวด ีวเิศษ บญัชี

28/02/54

13,180.00 1,318.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

11,862.00

13,180.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 659.00 659.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

11 1 3 1 - 1 - 2 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 13,180.00 เงนิประกนัสงัคม 659.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 659.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 13,180.00 เงนิประกนัสงัคม 659.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 659.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02205 นาง ศรทีอง อบุลคลา้ย บญัชี

28/02/54

9,090.00 910.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

8,180.00

9,090.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 455.00 455.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

8 - 1 1 1 1 - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

02205 นาง ศรทีอง อบุลคลา้ย บญัชี

28/02/54

9,090.00 910.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

8,180.00

9,090.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 455.00 455.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

8 - 1 1 1 1 - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 9,090.00 เงนิประกนัสงัคม 455.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 455.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 9,090.00 เงนิประกนัสงัคม 455.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 455.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03301 นาง ไลลา  เตยฉมิ การเงนิ

28/02/54

15,600.00 1,530.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

14,070.00

15,600.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 780.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

14 - - 1 1 - - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03301 นาง ไลลา  เตยฉมิ การเงนิ

28/02/54

15,600.00 1,530.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

14,070.00

15,600.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 780.00 750.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

14 - - 1 1 - - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 15,600.00 เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 780.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 15,600.00 เงนิประกนัสงัคม 750.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 780.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03302 น.ส.ณวรรณ  วงศร์ามญั การเงนิ

28/02/54

7,200.00 720.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

6,480.00

7,200.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 360.00 360.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

6 - 4 1 1 1 - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03302 น.ส.ณวรรณ  วงศร์ามญั การเงนิ

28/02/54

7,200.00 720.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

6,480.00

7,200.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 360.00 360.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

6 - 4 1 1 1 - - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 7,200.00 เงนิประกนัสงัคม 360.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 360.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 7,200.00 เงนิประกนัสงัคม 360.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 360.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03303 นาย วัฒนศกัดิ ์ ประเสรฐินุช การเงนิ

28/02/54

13,110.00 1,312.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

11,798.00

13,110.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 656.00 656.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

11 1 2 1 2 - 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03303 นาย วัฒนศกัดิ ์ ประเสรฐินุช การเงนิ

28/02/54

13,110.00 1,312.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

11,798.00

13,110.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 656.00 656.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

11 1 2 1 2 - 1 3 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 13,110.00 เงนิประกนัสงัคม 656.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 656.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 13,110.00 เงนิประกนัสงัคม 656.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 656.00

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03304 น.ส.ทพิาพร  เสอืแดง การเงนิ

28/02/54

6,090.00 305.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

5,785.00

6,090.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 0.00 305.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

5 1 2 1 1 1 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03304 น.ส.ทพิาพร  เสอืแดง การเงนิ

28/02/54

6,090.00 305.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

5,785.00

6,090.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 0.00 305.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

5 1 2 1 1 1 1 - - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 6,090.00 เงนิประกนัสงัคม 305.00

     

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 6,090.00 เงนิประกนัสงัคม 305.00

     

     

     

     

     

     



ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03305 น.ส.จริาพร แจง้คลา้ย การเงนิ

28/02/54

8,530.00 854.00

- สาํหรบัพนกังาน -

เงนิรบัสทุธิ

7,676.00

8,530.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 427.00 427.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

7 1 1 1 1 - 1 1 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

ลงชือ่ผูต้รวจสอบ ลงชือ่ผูจ้า่ยเงนิ ลงชือ่ผูร้บัเงนิ

วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./......... วนัที ่........./........./.........

ใบแจง้เงนิได้

รหสั ชือ่พนกังาน แผนก

รายได้ รายการหกัจํานวน จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

รวมรายได้ รวมรายการหกั

วนัที่

03305 น.ส.จริาพร แจง้คลา้ย การเงนิ

28/02/54

8,530.00 854.00

- สาํหรบักจิการ -

เงนิรบัสทุธิ

7,676.00

8,530.00

รายไดส้ะสม ภาษสีะสม เงนิสะสมกองทนุ เงนิประกนัสงัคม

0.00 427.00 427.00

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ

0.00

1000 500 100 50 20 10 5 1 .50 .25

7 1 1 1 1 - 1 1 - -

บรษัิท สําหรับการสาธติ จํากดั

เงนิเดอืน 30.000 8,530.00 เงนิประกนัสงัคม 427.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 427.00

     

     

     

     

     

เงนิเดอืน 30.000 8,530.00 เงนิประกนัสงัคม 427.00

   เงนิสะสมกองทนุฯ 427.00

     

     

     

     

     


