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หน้าท่ี 1 
 

การยื่นค าขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ระบบยื่นคํ าขอแก้ ไขข้อมูลภาษี เงิน ได้หั ก ณ  ที่ จ่ าย  (ป .ป .01) ด้ วยข้อมูล อิ เล็ กทรอนิ กส์  
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีอากร สามารถบันทึกแบบคําขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้ 
หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลหน้าแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.3ก และ ภ.ง.ด.53  
โดยโปรแกรมสามารถทํางานได้ดังนี้ 

1. บันทึกแบบคําขอ ป.ป.01 
2. แก้ไขแบบคําขอ ป.ป.01  
3. ตรวจสอบสถานะคําขอ ป.ป.01 
4. พิมพ์แบบคําขอ ป.ป.01 
ระบบจะแจ้งผลการพิจารณาคําขอ ป.ป.01 ทางอีเมล์ตามที่ผู้เสียภาษีอากรได้ลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร 

 

กลุ่มผู้ใช้งาน 
 กลุ่มผู้ใช้งานระบบยื่นคําขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่ง
ประเภทผู้เสียภาษีอากรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้เสียภาษีอากรลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานระบบยื่นคําขอแก้ไขข้อมูล
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยการลงทะเบียนบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (SVS) ตามคู่มือการลงทะเบียนบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 

2. ผู้เสียภาษีอากรลงทะเบียนบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (SVS) สามารถเข้าใช้งาน
ระบบยื่นคําขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันท ี

 

ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
การทํางานในส่วนของการบันทึกรายการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานระบบ 
1. เข้าสู่ระบบยื่นคําขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ผ่านหน้าจอระบบให้บริการภาษี 

เงินได้หัก ณ ที่จ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ (WHT Services System: SVS) ด้วยรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน
ของผู้ใช้งาน 
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 รูปที่ 1 : แสดงหน้าเข้าสู่ระบบยื่นคําขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ผ่านระบบ SVS 
 

2. ระบบแสดงเมนูคําขอ ป.ป.01  
 

รูปที่ 2 : แสดงเมนูคําขอ ป.ป.01 
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3. เข้าหน้าจอ บันทึกคําขอ ป.ป.01 เมื่อผู้ใช้งาน ต้องการบันทึกรายการคําขอ ป.ป.01 
 

 
รูปที่ 3 : แสดงหน้าจอบันทึกคําขอ ป.ป.01 

 

จากรูป แบ่งหน้าจอการบันทึกข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
1.1 ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
1.2 ส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าทีห่ักภาษี ณ ที่จ่าย 
1.3 แท็บที่ 1 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกเมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกแก้ไขรายการข้อมูล 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ของหน่วยงาน และประเภทการยื่นแบบ 
1.4 แท็บท่ี 2 เอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 อัพโหลดเอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 ได้แก่ 

1) ใบเสร็จรับเงิน  
2)  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
3)  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
4)  เอกสารประกอบการเปลี่ยนที่อยู่ (ทะเบียนบ้าน) 
5)  เอกสารอื่นๆ 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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1.5 ช่องทางรับแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล์ 
ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  
 

รูปที่ 4 : แสดงส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
 

ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
ที่ได้ยื่นแบบมา ได้แก่ เลขระบุเอกสารตามใบเสร็จรับเงิน (UID) หรือ เลขคุมเอกสารตามแบบยื่นรายการภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย (DLN) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าทีห่ักภาษี ณ ที่จ่าย 
 

 
รูปที่ 5 : แสดงส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าทีห่ักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

รายละเอียดในการบันทึกสามารถอธิบายตามลําดับดังนี้  
1) เลขประจําผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) บันทึกข้อมูลเลขประจําผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)   
2) สาขาที่ บันทึกข้อมูลสาขาของหน่วยงานตามการลงทะเบียน 
3) แผนก/ส่วน/ฝ่าย บันทึกข้อมูลแผนก/ส่วน/ฝ่ายของหน่วยงานตามการลงทะเบียน 
4) เดือน/ปีภาษี บันทึกเดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
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แท็บท่ี 1 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 

 
รูปที่ 6 : แสดงส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

จากรูป หน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลเดิมและ
ส่วนข้อมูลที่แก้ไข ในส่วนของข้อมูลเดิม ผู้ใช้งานต้องใส่รายละเอียดให้ตรงกับหน้าแบบที่ยื่นมาทุกรายการ 
รายละเอียดในการบันทึกสามารถอธิบายตามลําดับดังนี้  

1) ชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกคํานําหน้าชื่อและชื่อของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
2) นามสกุล บันทึกนามสกุล 
3) ชื่ออาคาร 
4) ห้องเลขที่ 
5) ชั้นที่   
6) หมู่บ้าน 
7) เลขที่ 
8) หมู่ที่ 
9) ตรอก/ซอย 
10) ถนน 
11) ตําบล บันทึกตําบล ระบบแสดงข้อมูล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ 
12) โทรศัพท์ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ 
13) ประเภทการยื่นแบบ บันทึกประเภทการยื่นแบบ ได้แก่ ยื่นปกติหรือยื่นเพ่ิมเติม ครั้งที่ โดยเลือก 

อย่างใดอย่างหนึ่ง    
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แท็บท่ี 2 เอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 
 

 
รูปที่ 7 : แสดงส่วนบันทึกเอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 

 

จากรูป หน้าจอการบันทึกเอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 ผู้ใช้งานอัพโหลดไฟล์เอกสารแนบประกอบ 
คําขอ ป.ป.01 โดยรูปแบบไฟล์แนบทั้งหมด ต้องเป็น .pdf และชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

เลือกประเภทเอกสาร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1) ใบเสร็จรับเงิน  
2)  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
3)  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
4)  เอกสารประกอบการเปลี่ยนที่อยู่ (ทะเบียนบ้าน) 
5)  เอกสารอื่นๆ 

ส่วนช่องทางรับแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล์  
 

 รูปที่ 8 : แสดงส่วนช่องทางรับแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล์ 
 

ระบบแสดงอีเมล์ของผู้ใช้งานตามที่ได้แจ้งกรมสรรพากรในการลงทะเบียนบริการภาษีเงินได้หัก  
 ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาให้อัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้  

กดปุ่ม ลบเอกสาร ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบเอกสารที่ได้อัพโหลดไว้แล้ว 
กดปุ่ม จัดเก็บข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกรายการแบบคําขอ ป.ป.01 ระบบจะแสดงข้อความ  

“I9425: กรมสรรพากรได้รับคําร้องของท่านเรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล์ ตามที่ได้
ลงทะเบียนไว้” 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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รูปที่ 9 : แสดงข้อความหลังจากบันทึกข้อมูล 

 

4. เข้าหน้าจอ แก้ไขแบบคําขอ ป.ป.01 เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขรายการแบบคําขอ ป.ป.01 ที่บันทึกไปแล้ว  
 

 

รปูที่ 10 : แสดงหน้าจอ แก้ไขแบบคําขอ ป.ป.01 
 

 จากรูป ผู้ใช้งานบันทึกเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้ 
1) ประเภทแบบยื่นรายการ (บังคับบันทึก) บันทึกประเภทแบบยื่นรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 
2) เลขระบุเอกสารตามใบเสร็จรับเงิน (UID) ระบุเลขเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ต้องการแก้ไข 
3) เลขคุมเอกสารตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (DLN) ระบุเลขคุมเอกสารแบบยื่น

รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการแก้ไข 
กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล ระบบแสดงผลการค้นหาในส่วนแสดงผลในตารางด้านล่าง 
ในส่วนแสดงผล กดปุ่ม แก้ไข รายการที่ต้องการ ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลแบบคําขอ ป.ป.01 
ตามเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลโดยระบบจะแสดงข้อมูลตามการบันทึกให้อัตโนมัติ 
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รูปที่ 11 : แสดงหน้าจอแก้ไขแบบคําขอ ป.ป.01 
 

จากรูป แบ่งหน้าจอการบันทึกข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
1.1 ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
1.2 ส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าทีห่ักภาษี ณ ที่จ่าย 
1.3 แท็บท่ี 1 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกเม่ือผู้ใช้งานต้องการบันทึกปรับปรุงรายการข้อมูล 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ของหน่วยงาน และประเภทการยื่นแบบ 
1.4 แท็บท่ี 2 เอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 อัพโหลดเอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 ได้แก่ 

1) ใบเสร็จรับเงิน  
2)  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
3)  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
4)  เอกสารประกอบการเปลี่ยนที่อยู่ (ทะเบียนบ้าน) 
5)  เอกสารอื่นๆ 

1.5 ช่องทางรับแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล์ 
ส่วนแสดงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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รูปที่ 12 : แสดงส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
 

ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
ที่ได้ยื่นแบบมา ได้แก่ เลขระบุเอกสารตามใบเสร็จรับเงิน (UID) หรือ เลขคุมเอกสารตามแบบยื่นรายการภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย (DLN) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 

 
รูปที่ 13 : แสดงส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าทีห่ักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

ระบบแสดงข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ขึ้นมาให้อัตโนมัติ ตามการบันทึกแบบคําขอ ป.ป.01  
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกแก้ไขได้ รายละเอียดในการบันทึกสามารถอธิบายตามลําดับดังนี้  

1) เลขประจําผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) บันทึกข้อมูลเลขประจําผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)   
2) สาขาที่ บันทึกข้อมูลสาขาของหน่วยงานตามการลงทะเบียน 
3) แผนก/ส่วน/ฝ่าย บันทึกข้อมูลแผนก/ส่วน/ฝ่ายของหน่วยงานตามการลงทะเบียน 
4) เดือน/ปีภาษี บันทึกเดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
แท็บท่ี 1 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 

 
รูปที่ 14 : แสดงส่วนบันทึกข้อมูล ผู้มีหน้าทีห่ักภาษี ณ ที่จ่าย 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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จากรูป หน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลเดิมและ
ส่วนข้อมูลที่แก้ไข ในส่วนของข้อมูลเดิม ผู้ใช้งานต้องใส่รายละเอียดให้ตรงกับหน้าแบบที่ยื่นมาทุกรายการ  
ระบบแสดงข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ขึ้นมาให้อัตโนมัติ ตามการบันทึกแบบคําขอ ป.ป.01 ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถบันทึกแก้ไขได้ รายละเอียดในการบันทึกสามารถอธิบายตามลําดับดังนี้  

1) ชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกคํานําหน้าชื่อและชื่อของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
2) นามสกุล บันทึกนามสกุล 
3) ชื่ออาคาร 
4) ห้องเลขที่ 
5) ชั้นที่   
6) หมู่บ้าน 
7) เลขที่ 
8) หมู่ที่ 
9) ตรอก/ซอย 
10) ถนน 
11) ตําบล บันทึกตําบล ระบบแสดงข้อมูล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ 
12) โทรศัพท์ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ 
13) ประเภทการยื่นแบบ บันทึกประเภทการยื่นแบบ ได้แก่ ยื่นปกติหรือยื่นเพ่ิมเติม ครั้งที่ โดยเลือก 

อย่างใดอย่างหนึ่ง    
แท็บท่ี 2 เอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 
 

 

รูปที่ 15 : แสดงส่วนบันทึกเอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 
 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 

 

 

 

หน้าท่ี 11 
 

จากรูป หน้าจอการบันทึกเอกสารประกอบคําขอ ป.ป.01 ระบบแสดงรายการเอกสารประกอบคําขอ 
ป.ป.01 ขึ้นมาให้อัตโนมัติ ตามการบันทึกแบบคําขอ ป.ป.01 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกแก้ไขได้ ผู้ใช้งาน 
อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบประกอบคําขอ ป.ป.01 โดยรูปแบบไฟล์แนบทั้งหมด ต้องเป็น .pdf และชื่อไฟล์ต้อง
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  

เลือกประเภทเอกสาร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1) ใบเสร็จรับเงิน  
2)  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
3)  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
4)  เอกสารประกอบการเปลี่ยนที่อยู่ (ทะเบียนบ้าน) 
5)  เอกสารอื่นๆ 

กดปุ่ม ลบเอกสาร ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบเอกสารที่ได้อัพโหลดไว้แล้ว 
กดปุ่ม จัดเก็บข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกรายการแบบคําขอ ป.ป.01 

5. เข้าหน้าจอ ตรวจสอบสถานะแบบคําขอ ป.ป.01 เมื่อผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบสถานะแบบคําขอ 
ป.ป.01 ที่ได้ถูกบันทึกไปแล้ว  
 

 
รูปที่ 16 : แสดงหน้าจอ ตรวจสอบสถานะแบบคําขอ ป.ป.01 

 

 จากรูป ผู้ใช้งานบันทึกเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้ 
1) เลขระบุเอกสารตามใบเสร็จรับเงิน (UID) ระบุเลขเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ต้องการตรวจสอบ 
2) เลขคุมเอกสารตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (DLN) ระบุเลขคุมเอกสารแบบยื่น

รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการตรวจสอบ 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบสถานะแบบคําขอ ป.ป.01 ตามเงื่อนไขการค้นหา 
ข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการพิจารณาในส่วนการแสดงผลด้านล่าง 
 

 
รูปที่ 17 : แสดงสถานะแบบคําขอ ป.ป.01 กรณีรอการอนุมัติ 

 
 

 
รูปที่ 18 : แสดงสถานะแบบคําขอ ป.ป.01 กรณีรออนุมัติคําขอ (ผ่านการพิจารณา) 

 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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รูปที่ 19 : แสดงสถานะแบบคําขอ ป.ป.01 กรณีอนุมัติคําขอเรียบร้อยแล้ว 
 

รูปที่ 20 : แสดงสถานะแบบคําขอ ป.ป.01 กรณีไม่อนุมัติคําขอ 
  

ตัวอย่างการรับแจ้งผลการพิจารณาคําขอ ป.ป.01 ทางอีเมล์ 
 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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รูปที่ 21 : แสดงตัวอย่าง กรณีอนุมัติคําขอ 

 

 

รูปที่ 22 : แสดงตัวอย่าง กรณีไม่อนุมัติคําขอ 
 

6. เข้าหน้าจอ พิมพ์แบบคําขอ ป.ป.01 เมื่อผู้ใช้งานต้องการพิมพ์แบบคําขอที่ได้ถูกบันทึกไปแล้ว  
 

 
รูปที่ 23 : แสดงหน้าจอ พิมพ์แบบคําขอ ป.ป.01 

 

 จากรูป ผู้ใช้งานบันทึกเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้ 
1) เลขระบุเอกสารตามใบเสร็จรับเงิน (UID) ระบุเลขเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ต้องการตรวจสอบ 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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2) เลขคุมเอกสารตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (DLN) ระบุเลขคุมเอกสารแบบยื่น
รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการตรวจสอบ 

กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล ระบบแสดงผลการค้นหาในส่วนแสดงผลในตารางด้านล่าง 
ในส่วนแสดงผล กดปุ่ม พิมพ์ รายการที่ต้องการ ระบบแสดงหน้าจอแบบคําขอ ป.ป.01 ตามเงื่อนไข

การค้นหา 



  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 
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รูปที่ 24 : แสดงตัวอย่างแบบคําขอ ป.ป.01 
 


