ที่ กค ๐๔๐๓.๒/0 ^

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
(น่ มกราคม ๒๔๖๓

เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการแต่ง ตั้ง ตัว แทนหัก ภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ ่า ย (6-ผเปาเา(ว๒;กฐ 7ฮ/)
สำหรับส่วนราชการที่ใข้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ
เรียน

ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๔๐
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือบริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟสืทการ์ด (๙\/พ:เาเา๐๒เก5 7ล)0 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมนํ้ามัน
รถราชการ เพื่อ เป็น ทางเลือ กให้ก ับ ส่ว นราชการในการเติม นั้ามัน รถราชการ นอกเหนือ จากการเติม นํ้ามัน
ด้วยเงินสด คูปอง หรือใบสั่งจ่ายนํ้ามัน ทำ'ให้มีระบบการควบคุม และการบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ชองหน่ว ยงานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และต่อ มาได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการจ่า ยเงิน ค่า บัต ร
เติมนํ้ามันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
กระทรวงการคลัง ขอเรีย นว่า เพื่อ ให้ส ่ว นราชการที่ใ ช้จ ่า ยผ่านบัต รเติม นํ้ามัน รถราชการ
ดำเนิน การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และสามารถนำเงินส่งให้แก่กรมสรรพากร
แบบเบ็ด เสร็จผ่านระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทน
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (6-ผผาเา๐๒เก3 "โฮX) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมนั้ามันรถราชการ ดังนี้
๑ . ให้ส ่ว นราชการติด ต่อ สถาบัน ผู้ใ ห้บ ริก ารบัต รเติม นั้า มัน รถราชการ เพื่อ สมัค รใช้บ ริก าร
ตัว แทนหัก ภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ ่า ย และจัด ทำหนังสือ แต่งตั้งตัว แทนและมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่สถาบันผู้ให้บริการกำหนด
๒. เมื่อส่วนราชการนำบัตรเติมนั้ามันรถราชการไปใช้ สถาบันผู้ให้บริการจะดำเนินการชำระเงิน
ให้แก่สถานีบริการนํ้ามันแทนส่วนราชการ โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑ ชองยอดการใช้นั้ามัน
จากสถานีบ ริก ารนํ้า มัน ทุก สิ้น วัน และจะนำเงิน ส่ง ให้แ ก,กรมสรรพากรแทนส่ว นราชการภายในวัน ที่
๗ ชองเดือนลัดไป พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร/รายงานให้แก่ส่วนราชการ และกรมสรรพากร ตามวิธีการที่สถาบัน
ผู้ให้บริการกำหนด
๓. เมื่อ ส่ว นราชการได้ร ับ ใบแจ้ง ยอดการใช้จ ่า ย ให้ด ำเนิน การตรวจสอบกับ หลัก ฐาน
การชำระเงิน ให้ถ ูก ต้อ งตรงกัน และชำระเงิน ค่า บัต รเติม นํ้า มัน รถราชการภายในระยะเวลาที่ใ บแจ้ง ยอด
การใช้จ่ายกำหนด
๔. ส่วนราชการ -..

- ๒๔. ส่ว นราชการและสถานีบ ริก ารนํ้ามัน สามารถเรียกดูห นังสือ รับ รองการหัก ภาษี ณ ที่จ ่า ย
(๔๐ ทวิ) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากระบบของสถาบันผู้ใหับริการ ดังนี้
๔.๑ ส่ว นราชการที่ใ ช้บ ัต รเติม นํ้า มัน รถราชการ 1078 1=166*031X1 เรีย กดูเ อกสาร
ผ่านระบบ เ^นกฐ*ชล] อวโเวอโล*6 (วก(เท6 ตามขั้นตอนในคู่มือบริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟลีทการ์ด
(6-ผเผ่าเา๐๒เกฐ 7 ลX) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๔.๒ ส่ว นราชการที่ใช้บ ัต รเติม นํ้ามัน รถราชการ ๆ“IVไ8 1=166* 0ล๒ เรีย กดูเอกสารผ่า น
7(ฟ่8 ผ6เว 1=166* ร61^เ06 ได้ทาง ช**เวร://ผ6ช*(66*.*โฑชชลก๒(ะ๐กา
ทั้งนี้ การสมัค รใช้บ ริก ารตัวแทนหัก ภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ ่า ย บัต รเติม นํ้า มัน รถราชการ (6-ผเ*ชช๐๒เกฐ 73x5
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่สถาบันผูให้บริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤศฏิ พาราพันธกล)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ คา. ไ'บจ่า ยและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กองการเงินการคลังภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๒๗
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๙
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คู่มือบริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จา่ ย บัตรฟลีทการ์ด
(e-Withholding Tax)

สําหรับหน่วยงานภาครัฐ

คํานํา
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คํานํา
ตามที่ ธนาคารได้ให้บริการบัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) ตั้งแต่วน
ั ที่ 9 ธันวาคม 2552 เป็นต้น
มา นั้น
เพื่ อเป็ น การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการให้ บ ริก าร และอํานวยความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ าหน่ วยงาน
ภาครัฐ ธนาคารได้เพิ่ มบริการตั วแทนหั กภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟลีทการ์ด (e-Withholding Tax) ซึ่ง
เป็นบริการที่ธนาคารรับเป็นผู้กระทําการแทนลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการบัตรฟลีทการ์ด ในการ
นําส่งภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ให้กับกรมสรรพากร พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร/รายงานให้กับลูกค้า
และกรมสรรพากร ตาม FTP File หรือ Web Service ในรูปแบบและระยะเวลาที่กรมสรรพากรกําหนด
ผ่านช่องทางระบบ Krungthai Corporate Online
ในการนี้ เพื่ อให้ผู้ใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้บริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตร
ฟลีทการ์ด (e-Withholding Tax) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online มีความรูค
้ วามเข้าใจ
ในระบบ ธน าคารจึ ง ได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ User Manual เพื่ ออํ า นวยความ สะด วกในการใช้ ง านระบบ
Krungthai Corporate Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คณะผู้ จัด ทํ าหวัง เป็ น อย่างยิ่ง ว่า คู่มือ ปฏิ บั ติง านบริการตั วแทนหั ก ภาษี ณ ที่ จ่าย บั ตรฟลี ท
การ์ด (e-Withholding Tax) หน่ วยงานภาครัฐ ฉบับ นี้จ ะเป็ น ประโยชน์ต่อ ท่ าน หากมีข้อ ผิ ด พลาด
ประการใด ทางคณะผู้จัดทําขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทีม Retail Payment Solution
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
17 กันยายน 2562
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สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 ข้อมูลพื้ นฐานเกี่ยวกับบริการ
บริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟลีทการ์ด
(e-Withholding Tax)
Function โดยทั่วไปของ KTB Corporate Online

4
4

บทที่ 2 เริม
่ ต้นการใช้งาน
เกี่ยวกับระบบงาน
การเข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online
เกี่ยวกับผู้ใช้งาน
ขั้นตอนการสํารวจ Service “e-WHT”

4
5
5
6

้ ตอนการใช้งานบริการ KTB e-Withholding Tax
บทที่ 3 ขัน
การเรียกดู หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การเรียกดู แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
การเรียกดู รายงานแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การเรียกดู สถานะและเอกสารการชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8
9
10
11

ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
รายงานแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53) จากกรมสรรพากร

12
13
15
15
16
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บทที่ 1 ข้อมูลพื้ นฐานเกี่ยวกับบริการ
บริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จา่ ย บัตรฟลีทการ์ด (e-Withholding Tax)
บริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟลีทการ์ด (e-Withholding Tax) - เป็นบริการที่ธนาคารรับเป็นผู้กระทํ าการ
แทนลูกค้าหน่ วยงานภาครัฐที่ใช้บริการบัตรฟลี ทการ์ด ในการนําส่งภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1 % ให้ กับกรมสรรพากร พร้อมทั้ ง
จั ด ส่ ง เอก สาร/ รายงาน ให้ กั บลู ก ค้ า และกรมสรรพ ากร ตาม FTP File หรื อ Web Service ในรู ป แบบและระยะเวลาที่
กรมสรรพากรกําหนด
ผู้ ใช้ บ ริก าร(ลู ก ค้ าหน่ วยงานภาครัฐ ) จะเห็ น ข้อ มู ล ในแถบ e-WHT 4 แถบย่ อย คื อ W/H Cert, RD-Report, Daily
Report และ Tax Withheld & Paid ใช้สําหรับเรียกดูหนังสือรับรองการหั กภาษี ณ ที่จ่าย, แบบยื่นรายการภาษี เงินได้ หัก ณ ที่
จ่าย, รายงานแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย และติดตามสถานะการชําระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามลําดับ

Function โดยทั่วไปของระบบ KTB Corporate Online
Krungthai Corporate Online เป็นบริการ Internet Banking ของธนาคารที่ อํานวยความสะดวกให้ กับลูกค้ากลุ่ม
นิติบุคคล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกค้าบุคคล เพื่ อให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งนอกจากบริการ
ด้านข้อมูลแล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการจัดการทางการเงินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1.บริการโอนเงิน และ จ่ายเงิน
2.บริการเรียกเก็บเงิน
3.บริการสภาพคล่อง
4.บริการด้านข้อมูล
ลู ก ค้ า สามารถทํ า รายการได้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร และผ่ า น Application on mobile โดยรองรั บ
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่ อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึ งบริการทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย อีก
ทั้งยังปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สําหรับ Krungthai Corporate Online Function ที่เกี่ยวข้องกับบริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟลีทการ์ด
(e-Withholding Tax) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
• e-WHT - เป็ น แถบสํ า หรั บ เรี ย กดู เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การนํ า ส่ ง ภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย และการติ ด ตาม
สถานะการชําระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
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บทที 2 เริมต้นการใชง้ าน
เกียวก ับระบบงาน
หลั ง จากตกลงใช้ บ ริ ก าร โดยได้ จั ด ทํ าเอกสารสั ญ ญาข้ อ ตกลง กั น เรีย บร้อ ยแล้ ว ธนาคารจะทํ า การเพิ่ ม Service
“e-WHT” ให้ กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ Service ได้ โดย Company Admin ซึ่งแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่
Company Admin Maker : ทําหน้าที่ใน เพิ่ ม/ลด/แก้ ไข และกํ าหนดสิทธิการใช้ระบบงาน ให้แก่ ผู้ใช้งานในระดับต่าง
ๆ ตามนโยบายของแต่ ละบริษั ท/หน่ วยงาน ทั้ งนี้ Company Admin Maker สามารถเรียกดู ข้ อมู ลของ บริษั ท/หน่ วยงาน ใน
ส่วนที่ทางธนาคารป้อนข้อมูลไว้ได้
Company Admin Authorizer : ทํ า หน้ า ที่ พิ จารณ าอนุ มั ติ หรื อ ปฏิ เ สธ รายการที่ Company Admin Maker
สร้างและกําหนดรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ใช้งานที่ได้รบ
ั การอนุมัติให้ใช้งานในระบบได้

การเข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบงาน ได้ทางระบบ Internet ที่ www.ktb.co.th และเลือก ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่>บริการ
Krungthai Corporate Online ระบบงานจะนําท่านเข้าสู่หน้าจอ Login เพื่ อเข้าใช้งานในระบบด้วย รหัสลับ 3 ชุดอันได้แก่
1. Company Id เป็นรหัสที่จะแจ้งว่าท่านเป็นผู้ใช้งานเป็นของบริษัทใด
2. User Id เป็นรหัสประจําตัวของผู้ใช้งาน
3. Password เป็นรหัสลับเฉพาะของผู้ใช้งานแต่ละคน ที่ Company Admin จะเป็นผู้กําหนดให้ และระบบงานจะบังคับ
ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสลับทันที่ในการเข้าใช้งานครัง
้ แรก

https://www.ktb.co.th
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เกี่ยวกับผู้ใช้งาน
ระบบงานได้ จัดเตรียมการ Set ระดั บผู้ ใช้ งาน ไว้เพื่ อเป็นการรักษาความปลอดภั ยในการทํ ารายการ การเลื อกกํ าหนด
ผู้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัยในการทํารายการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
สิทธิการทํางานทั่วไปของ User มีดังนี้
Company User Maker : การทํ ารายการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ Financial นั้ น Company Maker ทํ าหน้ าที่ เป็ น ผู้ Key
สร้างรายการแล้ว Submit ส่งไปให้ Company Authorizer เพื่ อตรวจสอบรายการต่อไป
Company User Authorizer : ทํ าหน้ าที่ ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและอนุ มั ติ ร ายการตามระดั บ การอนุ มั ติ ที่
กําหนดที่ Company Maker / Checker ส่งเข้ามา
Company User Single : ทําหน้าที่เหมือนกั บ Company Maker/Checker/Authorizer แต่มีความแตกต่างกั น
ตรงที่ Company User Single สามารถ Approve รายการ Financial ต่างๆด้วยตนเองได้

ขั้นตอนการตรวจสอบ Service “e-WHT”
เข้ าสู่ Website ข อ ง ธ น าค าร www.ktb.co.th แ ล ะเลื อ ก บ ริ ก าร Krungthai Corporate Online Login เข้ าสู่
ระบบงาน ด้ วยรหั สลั บ 3 ชุ ดของ Company Admin Maker เมื่ อเข้าสู่ ระบบงานเรียบร้อยแล้ ว เริ่มการตรวจสอบ Service ใน
ระบบดังนี้
Click Main Menu ระบบงานจะแสดงรายละเอียดของ Service ตามที่ บริษัท/หน่วยงาน ตกลงใช้บริการไว้
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บทที่ 3 ขั้นตอนการใช้งานบริการ KTB e-Withholding Tax
เข้าสู่ระบบ Krungthai Corporate Online
https://www.ktb.co.th
การ Login เข้าสู่ระบบของ Company Maker / Authorizer / User Single
1.

เข้าสู่ web site ของธนาคาร www.ktb.co.th และเลือกบริการ KTB Corporate Online

2.

Login เข้าสู่ระบบงาน ด้วยรหัสลับ 3 ชุดของ Company Maker / Authorizer / User Single

3. เลือกแถบบริการ e-WHT บน Main Menu ระบบงานจะแสดง แถบคําสั่งต่าง ๆ ดังนี้
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1. W/H Cert

:

บริการเรียกดู หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย (50 ทวิ)

2. RD-Report

:

บริก ารเรีย กดู แบบยื นรายการภาษี เงิน ได ห
้ ั ก ณ ที จ่ า ย (ภ.ง.ด.53)
ประเภทต่างๆ โดยแสดงทัง> ใบปะหน ้า และใบแนบ

3. Daily Report

:

บริการเรียกดู รายงานแสดงรายละเอียดภาษี หัก ณ ทีจ่าย

4. Tax Withheld & Paid

:

บริการเรีย กดู สถานะและเอกสารการชําระภาษี หั ก ณ ทีจ่าย (ภ.ง.ด.53
และใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร)
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การเรียกดู หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย (50 ทวิ)
1. Click แถบ W/H Cert
2. กําหนดเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล ดังนี้
- เลือกฉบับของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย : ฉบับที่ 1,2 / ใบแทน
- เลือก Specific Date : วันที่ตามเดือนและปีภาษี เช่น From 01-01-2018 To 31-01-2018
3. Click ปุ่ม Report ระบบงานจะ Display หนั งสื อ รับรองการหั กภาษี ณ ที่ จ่ายตามเงื่ อนไขที่ เรียก โดยผู้ ใช้ งานสามารถสั่ ง
พิ มพ์ หรือบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ได้
*** กรณีที่ต้องการเรียกดูหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่ มเติมสามารถเรียกได้ดังนี้
-

Payee Tax Id

: เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของผู้ถูกหักภาษี

-

Payee Name

: ชื่อของผู้ถูกหักภาษี

-

Pay Type

: Fleet Card
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การเรียกดู แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ ย
1. Click แถบ RD-Report
2. กําหนดเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล ดังนี้
- เลือก Report Type

: ประเภทรายงาน (Monthly)

- เลือก Month, Year

: เดือนและปีภาษี

- เลือก WHT Type

: ประเภทแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

- เลือก ประเภทเอกสาร

: เป็นใบปะหน้า หรือใบแนบ

- Pay Type

: Fleet Card

3. Click ปุ่ม Report ระบบงานจะ Display แบบยื่นรายการภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไขที่เรียก โดยผู้ใช้งานสามารถสั่ง
พิ มพ์ หรือบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ได้
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การเรียกดู รายงานแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
1. Click แถบ Daily Report
2. กําหนดเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล ดังนี้
-

Specific Date :

วันที่ตามเดือนและปีภาษี เช่น From 01-01-2018 To 31-01-2018

-

WHT Type

:

ประเภทแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

-

Pay Type

:

Fleet Card

3. Click ปุ่ม Report ระบบงานจะ Display รายงานแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย แยกตามหมายเลขบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งพิ มพ์ หรือบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ได้
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การเรียกดูสถานะและเอกสารการชําระภาษีหัก ณ ที่จา่ ย Tax Withheld & Paid
เมื่อถึงวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป ระบบจะประมวลผลรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา และนําส่ง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่กรมสรรพากรแทนผู้ใช้งาน และ ตั้งแต่วน
ั ที่ 9 ของเดือนเป็นต้นไป ผู้ใช้งานสามารถติดตาม
สถานะและเรียกดูเอกสารการชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากกรมสรรพากร
1. Click แถบ Tax Withheld & Paid
2. กําหนดเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล ดังนี้
- เลือก Report Type

:

ประเภทรายงาน (Monthly)

- เลือก Month, Year

:

เดือนและปีภาษี

- เลือก WHT Type

:

ประเภทแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

3. Click ปุ่ม Search ระบบงานจะ Display สถานะและรายการชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่เรียก
Click Present date เพื่ อเรียกดูใบแนบ ภ.ง.ด.53
Click download เพื่ อเรียกดูเอกสารการชําระภาษี(ภ.ง.ด.53) และใบเสร็จรับเงิน จากกรมสรรพากร พร้อมสั่งพิ มพ์ หรือ
บันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ได้
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ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย (50 ทวิ)
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ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ ย ภ.ง.ด.53
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ใบแนบ ภ.ง.ด. 53
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ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จา่ ย

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
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ตัวอย่าง แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ ย(ภ.ง.ด.53) จากกรมสรรพากร

Page 18 of 17

คูม
่ อ
ื ฉบับเริมต ้นใช ้งาน – สําหรับหน่วยงาน

