สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน ประธสนมผลนฏธฏเมตตสธรรม (เมมอง)
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 8,662.50
บสท (แปดพนนหกรผอยหกสฏบสองบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบนตฏกสรของหนอวยงสนทอสน โดย
ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมทอกสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมทอบนญชทเมตตสธรรมมผลนฏธฏ
สกลนคร เลขททท 020013451590 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถตรวจสอบรสยละเอทยด
ของขผอมผลไดผททเวลปไซดทสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ http:// ebudget.niems.go.th/ebudget/ >
E-budget > รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
สอบ ตออไปดผวย จะเปปนพระคนณ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000226232

ชสทอ มผลนฉธฉเมตตาธรรม (เมสอง)
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 1780 หมผอ 24
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

8,750.00
8,750.00

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) แปดสฏบเจลดบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

87.50
87.50

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
มผลนฏธฏเมตตสธรรม อ.เมมอง จ.สกลนคร

จจานวนเงฉน

8,662.50
8,662.50

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน ประธสนมผลนฏธฏสวอสงแดนดฏนธรรมสถสน (สวอสงแดนดฏน)
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 13,909.50
บสท (หนซทงหมมทนสสมพนนเกผสรผอยเกผสบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบนตฏกสรของหนอวยงสนทอสน
โดยไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมอท กสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมอท บนญชทมลผ นฏธสฏ วอสงแดน
ดฏนธรรมสถสน เลขททท 012642648399 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถตรวจสอบรสย
ละเอทยดของขผอมผลไดผททเวลปไซดทสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ http:// ebudget.niems.go.th/ebudget/ >
E-budget > รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
สอบ ตออไปดผวย จะเปปนพระคนณ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000155262

ชสทอ มผลนฉธฉสวหางแดนดฉนธรรมสถาน (สวหางแดนดฉน)
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 175 หมผอ 1 ถนนนฏตฏโย
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย
1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

14,050.00
14,050.00

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

140.50
140.50

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) หนซทงรผอยสททสฏบบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
กผผภนยสวอสงแดนดฏน อ.สวอสงฯ จ.สกลนคร

จจานวนเงฉน

13,909.50
13,909.50

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน นสยกสมสคมกผผภนยชนยสฏทธฏธ
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 3,811.50
บสท (สสมพนนแปดรผอยสฏบเอลดบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบนตฏกสรของหนอวยงสนทอสน โดยไดผ
ดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมทอกสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมทอบนญชทสมสคมกผผภนยชนยสฏทธฏธ
เลขททท 020166292549 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถตรวจสอบรสยละเอทยดของขผอมผล
ไดผททเวลปไซดทสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ http:// ebudget.niems.go.th/ebudget/ > E-budget >
รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
สอบ ตออไปดผวย จะเปปนพระคนณ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000421191

ชสทอ สมาคมกผผภบยชบยสฉทธฉธ
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 234 หมผอ 11
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

3,850.00
3,850.00

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) สสมสฏบแปดบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

38.50
38.50

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
สมสคมกผผภนยชนยสฏทธฏธ

จจานวนเงฉน

3,811.50
3,811.50

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน นสยกสมสคมกผผภนยตสสบลขมฏพน
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 30,739.50
บสท (สสมหมมทนเจลดรผอยสสมสฏบเกผสบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบนตฏกสรของหนอวยงสนทอสน
โดยไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมทอกสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมทอบนญชทสมสคมกผผภนย
ตสสบลขมฏพน เลขททท 020158457552 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถตรวจสอบรสย
ละเอทยดของขผอมผลไดผททเวลปไซดทสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ http:// ebudget.niems.go.th/ebudget/ >
E-budget > รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
สอบ ตออไปดผวย จะเปปนพระคนณ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000414195

ชสทอ สมาคมกผผภบยตจาบลขมฉมน
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 383 หมผอ 2
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย
1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

31,050.00
31,050.00

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

310.50
310.50

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) สสมรผอยสฏบบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
สมสคมกผกภนยตสสบลขมฏพน

จจานวนเงฉน

30,739.50
30,739.50

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน นสยกสมสคมกผผภนยมฏตรภสพรวมใจจนงหวนดสกลนคร
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 7,969.50
บสท (เจลดพนนเกผสรผอยหกสฏบเกผสบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบตน กฏ สรของหนอวยงสนทอสน โดยไดผ
ดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมทอกสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมทอบนญชทสมสคม กผผภนยมฏตรภสพ
รวมใจ จนงหวนดสกลนคร เลขททท 020163615239 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถตรวจ
ส อ บ ร ส ย ล ะ เ อท ย ด ข อ ง ขผ อ มผ ล ไ ดผ ททท เ วล ป ไ ซ ดท ส ถ ส บน น ก ส ร แ พ ท ยท ฉน ก เ ฉฏ น แ หอ ง ช ส ตฏ h t t p : / /
ebudget.niems.go.th/ebudget/ > E-budget > รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย
มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000419758

ชสทอ สมาคมกผผภบยมฉตรภาพรวมใจจบงหวบดสกลนคร
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 326 หมผอ 15 ถนนสกล-กสฬสฏนธนท
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

8,050.00
8,050.00

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) แปดสฏบบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

80.50
80.50

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
สมสคมกผกภนยมฏตรภสพรวมใจจนงหวนดสกลนคร

จจานวนเงฉน

7,969.50
7,969.50

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน ประธสนสมสคมพนทธธรรมสวอสงสสมนคคท (สวอสงแดนดฏน)
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 9,454.50
บสท (เกผสพนนสททรผอยหผสสฏบสททบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบนตฏกสรของหนอวยงสนทอสน โดยไดผ
ดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมทอกสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมทอบนญชทสมสคมพนทธธรรมสวอสง
สสมนคคท เลขททท 012642641428 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถตรวจสอบรสยละเอทยด
ของขผอมผลไดผททเวลปไซดทสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ http:// ebudget.niems.go.th/ebudget/ >
E-budget > รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
สอบ ตออไปดผวย จะเปปนพระคนณ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000416511

ชสทอ สมาคมพฉทธธรรมสวหางสามบคคษ (สวหางแดนดฉน)
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 942 หมผอ 11
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

9,550.00
9,550.00

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) เกผสสฏบหผสบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

95.50
95.50

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
กผผภนยสวอสงสสมนคคท อ.สวอสงแดนดฏน

จจานวนเงฉน

9,454.50
9,454.50

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน ประธสนสมสคมหนอวยกผผภนยสวอสงพนงโคน
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 12,820.50
บสท (หนซทงหมมทนสองพนนแปดรผอยยททสฏบบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบนตฏกสรของหนอวยงสนทอสน
โดยไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมทอกสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมทอบนญชทกผภนยสวอสงพนง
โคน เลขททท 020000502907 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถตรวจสอบรสยละเอทยดของ
ขผอมผลไดผททเวลปไซดทสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ http:// ebudget.niems.go.th/ebudget/ > E-budget >
รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
สอบ ตออไปดผวย จะเปปนพระคนณ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000155262

ชสทอ สมาคมหนหวยกผผภบยสวหางพบงโคน
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 31 หมผอทท 9
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย
1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

12,950.00
12,950.00

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

129.50
129.50

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) หนซทงรผอยยททสฏบเกผสบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
กผผภนยสวอสงพนงโคน

จจานวนเงฉน

12,820.50
12,820.50

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมผอทท 4 อสคสรเฉลฏมพระเกทยรตฏพระบสทสมเดลจพระเจผสอยผอหนว 84 พรรษส
สสธสรณสนขซอย 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
โทรศนพทท 0 2872 1600 โทรสสร 0 2872 1601-6 เวลบไซตท: www.niems.go.th
ททท สพฉ 06/00759

1 เมษสยน 2563

เรมทอง แจผงกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยทฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ
(ระยะทสง > 10 กม.) ประจสสเดมอน กนมภสพนนธท 2563
เรทยน ประธสนสมสคมอสสสสมนครนนกวฏทยนสมนครเลอน VRกผผภนย 2540 อสสเภอเมมอง จนงหวนดสกลนคร
สฏทงทททสองมสดผวย หนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย

จสสนวน

1 ชนด

ดผวยสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ ไดผดสสเนฏนกสรโอนเงฏนคอสชดเชยกสรจนดบรฏกสรกสรแพทยท
ฉนกเฉฏนพมพนทททปกตฏและพมพนทททพฏเศษ(ระยะทสง >10 กม.) ประจสสเดมอนกนมภสพนนธท 2563 เปปนเงฏนจสสนวน 2,425.50
บสท (สองพนนสททรผอยยททสฏบหผสบสทหผสสตสงคท) ซซทงเปปนเงฏนคอสชดเชยกสรออกปฏฏบนตฏกสรของหนอวยงสนทอสน โดยไดผ
ดสสเนฏนกสรโอนเงฏนเขผสบนญชทเงฏนฝสก ธนสคสรเพมทอกสรเกษตรและสหกรณทกสรเกษตร ชมทอบนญชทสมสคมอสสสสมนครนนก
วฏทยนสมนครเลอน VR กผผภนย 2540 เลขททท 020135650228 เรทยบรผอยแลผว เมมทอวนนททท 1 เมษสยน 2563 และสสมสรถ
ตรวจสอบรสยละเอท ย ดของขผ อ มผ ล ไดผ ทท เ วล ป ไซดท ส ถสบน น กสรแพทยท ฉน ก เฉฏ น แหอ ง ชสตฏ http://
ebudget.niems.go.th/ebudget/ > E-budget > รสยงสน ทนพงนทพไดผแนบหนนงสมอรนบรองกสรหนกภสษท ณ ทททจอสย
มสพรผอมนทพ
จซงเรทยนมสเพมทอโปรดทรสบ และกรนณสตรวจสอบยอดเงฏนดนงกลอสวในบนญชทเงฏนฝสกธนสคสรของ
ทอสน หสกพบวอส มทรสยกสรทททไมอถผกตผองกรนณสทนกทผวง ภสยใน 7 วนน นนบตนพงแตอวนนทททไดผรนบหนนงสมอฉบนบนทพ มฏฉะนนพนถมอ
วอสเปปนรสยกสรทททถผกตผองครบถผวนแลผว พรผอมทนพงใหผดสสเนฏนกสรออกใบเสรลจเงฏนจนดเกลบไวผททหนอวยงสนของทอสน อนซทง
หสกมทกสรใชผจอสยเงฏนโปรดเกลบเอกสสรหลนกฐสนกสรเบฏกจอสยไวผ เพมทอใหผสสสนนกงสนตรวจเงฏนแผอนดฏน (สตง.) เขผสตรวจ
ขอแสดงควสมนนบถมอ

(ร.อ.นพ.อนจฉรฏยะ แพงมส)
เลขสธฏกสรสถสบนนกสรแพทยทฉนกเฉฏนแหองชสตฏ
สสสนนกสนนบสนนนกสรปฏฏบนตฏกสรฉนกเฉฏน
โทรศนพทท 0 2872 1600
โทรสสร 0 2872 1604
ผผผรนบผฏดชอบ นสงสสวพรรณทฏพส จฏตอนอน
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

หนบงสสอรบบรองการหบกภาษษ ณ ทษทจหาย
ตามมาตรา 50 ทวฉ แหหงประมวลรบษฎากร
ผผผมษหนผาทษทหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)

เลอมททท
เลขททท

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0-9940-00676-73-5

(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล
ทททอยผอ 88/40 หมผอทท 4 ซอยสสธสรณสนข 6 ถนนตฏวสนนทท ตสสบลตลสดขวนญ อสสเภอเมมอง จนงหวนดนนทบนรท 11000
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ผผผถผกหบกภาษษ ณ ทษทจหาย :
ชสทอ สมาคมอาสาสมบครนบกวฉทยฉสมบครเลหน VRกผผภบย 2540 อจาเภอเมสอง จบงหวบดสกลนคร
(ใหผระบนวอสเปปน บนคคล นฏตฏบนคคล บรฏษนท สมสคม หรมอคณะบนคคล)
ทททอยผอ 1637/28 ถนนคผเมมอง
(ใหผระบน เลขททท ตรอก/ซอย หมผอทท ถนน ตสสบล/แขวง อสสเภอ/เขต จนงหวนด)

ลจาดบบทษท *

¡ (1) ภ.ง.ด.1ก
¡ (5) ภ.ง.ด.2ก

ในแบบ

¡ (2) ภ.ง.ด.1ก พฏเศษ
¡ (6) ภ.ง.ด.3ก

เลขประจจาตบวผผผเสษยภาษษอากร
0993000394038

¡ (3) ภ.ง.ด.2
ü (7) ภ.ง.ด.53
¡

วบน เดสอน หรสอ
ปปภาษษทษทจหาย

ประเภทเงฉนไดผทษทจหาย

จจานวนเงฉน
ทษทจหาย

1. เงฏนเดมอน คอสจผสง เบทพยเลทพยง โบนนส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (1)
2. คอสธรรมเนทยม คอสนสยหนผส ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (2)
3. คอสแหองลฏขสฏทธฏธ ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (3)
4. (1) คอสดอกเบทพย ฯลฯ ตสมสตรส 40 (4) (ก)
(2) เงฏนปปนผล เงฏนสอวนแบองกสสไร ฯลฯ ตสมมสตรส 40 (4) (ข)
5. กสรจอสยเงฏนไดผททตผองหนกภสษท ณ ทททจอสย ตสมคสสสนทงกรมสรรพสกร ทททออกตสมมสตรส
3 เตรส เชอน คอสซมพอพมชผลทสงกสรเกษตร (ยสงพสรส มนนสสสปะหลนง ปอ ขผสว ฯลฯ)
รสงวนลในกสรประกวด กสรแของขนน กสรชฏงโชค คอสแสดงภสพยนตท รผองเพลง ดนตรท
คอสจผสงทสสของคอสจผสงโฆษณส คอสเชอส ฯลฯ
6. อมทนๆ (ระบน) กสรจอสยเงฏนไดผตสมมสตรส 40(8) หนก ณ ทททจอสยตสม ม.69 ทวฏ

¡ (4) ภ.ง.ด.3
ภาษษทษทหบก
และนจาสหงไวผ

2,450.00
2,450.00

รวมเงฉนทษทจหายและภาษษทษทหบกนจาสหง

รวมเงฉนภาษษทษทหบกนจาสหง(ตบวอบกษร) ยททสฏบสททบสทหผสสฏบสตสงคท

ผผผจหายเงฉน

¨ (1) ออกภสษทใหผครนพงเดทยว
¨ (2) ออกภสษทใหผตลอดไป
(4)
อม
น
ท
ๆ
(ระบน
)
.....................................................................
¨

þ (3) หนกภสษท ณ ทททจอสย

ขอรนบรองวอสขผอควสมและตนวเลขดนงกลอสวขผสงตผนถผกตผองตรงกนบควสมจรฏงทนกประกสร
ลงชมทอ ..................................................................ผผผมทหนผสทททหนกภสษท ณ ทททจอสย

(วนน เดมอน ปป ทททออกหนนงสมอรนบรอง)
เอกสสรออกดผวยระบบอฏเลลกทรอนฏกสท

24.50
24.50

ลจาดบบทษท
1
รวม

ชสทอหนหวยงาน
สมสคมอสสสสมนครนนกวฏทยนสมนครเลอน VRกผผภนย2540 อ.เมมอง จ.สกลนคร

จจานวนเงฉน

2,425.50
2,425.50

