
  ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 

             กรมสรรพากร  คู่มือการใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับใช้งานออนไลน์ 

 

 

 

หน้าท่ี 1 
 

พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 

 

เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 
 

 
รูปที่ 1 – พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 

 

การท างานโดยสังเขป   

1. ระบบจะแสดงหน้าจอ “พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)” ซึ่งแบ่งการทํางาน

ออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 แบบแสดงรายการ 

ส่วนที่ 2 เงื่อนไข (บังคับบันทึก) 

ส่วนที่ 3 เรียงลําดับตาม 

ส่วนที่ 4 การแสดงหนังสือรับรอง 

2. ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบนหน้าจอ“พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)”  

3. เมื่อผู้ใช้ระบุเงื่อนไขการบันทึกข้อมูลครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม “สร้างหนังสือรับรอง”           
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หน้าท่ี 2 
 

 ขั้นตอนการท างาน    

1. คลิกเมนูหลัก “จัดทํา ภ.ง.ด.1” ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูย่อยภายใต้เมนูหลัก  

2. คลิกท่ี “สอบถาม/ พิมพ์” และเลื่อนเมาส์ไปทางขวา คลิกท่ี “พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

(50 ทวิ)” 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ “พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)” 
 

 
รูปที่ 2 – พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 

 

จากรูป สามารถแบ่งหน้าจอรายงานรายละเอียดพนักงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
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หน้าท่ี 3 
 

ส่วนที่ 1 แบบแสดงรายการ  
 

 
รูปที่ 3 – พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – แบบแสดงรายการ 

 

รายละเอียดในการบันทึกสามารถอธิบายตามลําดับ ดังนี้  

1. แบบแสดงรายการ (บังคับบันทึก) ระบบแสดงข้อมูลแบบแสดงรายการเป็น “ภ.ง.ด.1ก” ให้โดย

อัตโนมัติ  

2. ปีภาษี (บังคับบันทึก) ระบบแสดงข้อมูลปีภาษี ปีปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขปีภาษีได้  

ส่วนที่ 2 เงื่อนไข (บังคับบันทึก) 
 

 
รูปที่ 4 – พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – เงื่อนไข  

 

จากรูป สามารถอธิบายรายละเอียดในการบันทึกตามลําดับ ดังนี้ 

1.  ประเภทข้าราชการ/ พนักงาน มีทั้งหมด 5 ประเภท ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

1.1 พนักงานชั่วคราว 

1.2 พนักงานชั่วคราวรายวัน 
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หน้าท่ี 4 
 

1.3 พนักงานประจํา 

1.4 พนักงานประจํา (ผู้บริหาร) 

1.5 พนักงานสัญญาจ้าง 

2. คลิกเลือก “รายสํานักงาน” 

2.1 ส่วน คลิกเลือกรายการส่วน ที่ผู้ใช้ได้กําหนดค่าเริ่มต้นไว้ในขั้นตอนข้อมูลส่วน 

2.2 ฝ่าย คลิกเลือกรายการฝ่าย ที่ผู้ใช้ได้กําหนดค่าเริ่มต้นไว้ในขั้นตอนข้อมูลฝ่าย 

2.3 แผนก คลิกเลือกรายการแผนก ที่ผู้ใช้ได้กําหนดค่าเริ่มต้นไว้ในขั้นตอนข้อมูลแผนก 

2.4 ตําแหน่ง คลิกเลือกรายการ ตําแหน่ง ที่ผู้ใช้ได้กําหนดค่าเริ่มต้นไว้ในขั้นตอนข้อมูลตําแหน่ง 

3. คลิกเลือก “ระบุพนักงาน” มีทั้งหมด 2 ประเภท ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

3.1 คลิกเลือก “เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย” 

3.2 คลิกเลือก “ชื่อ-นามสกุล” 

ส่วนที่ 3 เรียงลําดับตาม 
 

 
รูปที่ 5 – พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – เรียงลําดับตาม  

 

จากรูป รายละเอียดในการบันทึก มีทั้งหมด 3 ประเภท ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

1. คลิกเลือก “ลําดับการบันทึก (ก่อนหลัง)” 

2. คลิกเลือก “เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร” 

3. คลิกเลือก “ชื่อ-นามสกุล” 
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หน้าท่ี 5 
 

ส่วนที่ 4 การแสดงหนังสือรับรอง 
 

 
รูปที่ 6 – พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – การแสดงหนังสือรับรอง  

 

จากรูป รายละเอียดในการบันทึก มีทั้งหมด 4 ประเภท ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

1. คลิกเลือก “พิมพ์หนังสือรับรองอย่างเดียว” 

2. คลิกเลือก “สร้างหนังสือรับรองการหักภาษีทั้งหมด” 

3. คลิกเลือก “สร้างหนังสือรับรองการหักภาษีเฉพาะรายใหม่” 

4. คลิกเลือก “แก้ไขวันที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี” รายละเอียดในการบันทึกสามารถอธิบาย

ตามลําดับดังนี้ 

4.1 วันที่ออกหนังสือรับรองล่าสุด 

4.2 ระบบแสดงข้อมูลวันที่ออกหนังสือรับรองล่าสุด ให้โดยอัตโนมัติ 

4.3 วันที่ออกหนังสือรับรอง (บังคับบันทึก) 

คลิกท่ี “ตกลง” ระบบแสดงหน้าจอรูปแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ดังรูป 
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หน้าท่ี 6 
 

 
รูปที่ 7 – รูปแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 


