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ข้อตกลงและเงื่อนไขส ำหรับบริกำรหักและน ำส่งภำษีเงนิได้หัก ณ ท่ีจ่ำยอเิลก็ทรอนิกส์ (Krungthai e – Withholding Tax Plus Service) 
1) ผู้ขอใช้บริกำรซึง่เป็นผู้ มีหน้ำท่ีหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำย (“ผู้ขอใช้บริกำร”) ตกลงใช้บริกำรจำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ส ำหรับบริกำรหกัและน ำสง่
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e – Withholding Tax Plus Service) โดยตกลงแต่งตัง้และมอบหมำยให้ธนำคำรหกัและน ำส่งภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ 
แทนและในนำมของผู้ขอใช้บริกำร  โดยในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ช ำระคำ่สนิค้ำและ/หรือบริกำรเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรน ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยและ/หรือข้อมลูภำษีเงิน
ได้หกั ณ ท่ีจ่ำยอิเลก็ทรอนิกส์ ผ่ำนช่องทำงของธนำคำรไปยงักรมสรรพำกรตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำร ตลอดจนระยะเวลำและรูปแบบข้อมลูตำมท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด ทัง้นี ้ผู้
ขอใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรน ำสง่ภำษีและ/หรือข้อมลูดงักลำ่วผ่ำนช่องทำงท่ีธนำคำรหรือกรมสรรพำกรได้ก ำหนดไว้ 
  ทัง้นี ้ในกำรใช้บริกำรหกัและน ำส่งภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องสมคัรใช้บริกำรตำมท่ีธนำคำรก ำหนด เช่น บริกำรด้ำนกำรโอนเงิน  เป็นต้น 
เพ่ือให้ธนำคำรสำมำรถให้บริกำรดงักลำ่วเพ่ือกำรหกัและน ำสง่ภำษีเงนิได้หกั ณ ท่ีจ่ำยอิเลก็ทรอนิกส์ตำมข้อตกลงและเง่ือนไขนีไ้ด้  โดยหำกไม่สมคัรใช้บริกำรดงักลำ่ว ธนำคำรมีสทิธิท่ีจะ
ไม่ให้บริกำรตำมข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้ และผู้ขอใช้บริกำรจะต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมและ/หรือคำ่บริกำรส ำหรับบริกำรดงักลำ่วตำมท่ีธนำคำรก ำหนด         
2) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเปิดบญัชีเงินฝำกกบัธนำคำร และตกลงยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีดงักล่ำว ได้เต็มตำมจ ำนวนเงินรวมของข้อมูลภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยตำมท่ีได้รับแจ้ง 
รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรและ/หรือคำ่ใช้จ่ำยตำมท่ีธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี)  ซึง่ผู้ขอใช้บริกำรยอมรับว่ำธนำคำรจะหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรได้ตอ่เม่ือเงินในบญัชี
เงินฝำกมีจ ำนวนเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะนัน้เท่ำนัน้ เว้นแตธ่นำคำรจะก ำหนดไว้เป็นประกำรอ่ืน  และกรณีหำกผู้ขอใช้บริกำรใช้สทิธิทำงกฎหมำยใดๆ เพ่ือกำรช ำระคำ่สนิค้ำและ/
หรือบริกำรกบัคูส่ญัญำโดยไม่มีกำรช ำระเงินคำ่สนิค้ำและ/หรือบริกำร เช่น กำรหกักลบลบหนี ้เป็นต้น  และขอให้ธนำคำรหกัและน ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยอิเลก็ทรอนิกส์ตำมข้อตกลง
และเง่ือนไขฉบบันี ้ ธนำคำรมีสทิธิท่ีจะไม่ด ำเนินกำรส ำหรับรำยกำรดงักลำ่วได้โดยไม่จ ำต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ   
3) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงสง่ข้อมลูกำรช ำระคำ่สนิค้ำ/บริกำรของผู้ขอใช้บริกำรมำยงัธนำคำร ตำมรำยกำรข้อมลูตำมท่ีธนำคำรก ำหนดภำยใต้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ผ่ำนช่องทำงตำมท่ีธนำคำร
ก ำหนด เพ่ือให้ธนำคำรรวบรวมข้อมูลภำษีหกั ณ ที่จ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรไว้ในระบบงำนธนำคำร โดยเม่ือธนำคำรได้รับข้อมูลของผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ให้ถือว่ำข้อมูลดงักล่ำวข้ำงต้นเป็น
ข้อมลูท่ีครบถ้วนถกูต้องทกุประกำร และตกลงยินยอมให้ธนำคำรใช้ข้อมลูดงักลำ่วในกำรด ำเนินกำรหกัเงินและน ำสง่ข้อมลูภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงักรมสรรพำกรได้ทกุ
ประกำร โดยหำกข้อมลูดงักลำ่วไม่ถกูต้องหรือคลำดเคลื่อนประกำรใด ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถเรียกดรูำยงำนสรุปของข้อมลูดงักลำ่วข้ำงต้นจำก
ระบบงำน Krungthai Corporate Online ระบบงำน Krungthai Business หรือระบบงำนอ่ืนท่ีธนำคำรก ำหนด หรือช่องทำงอ่ืนตำมท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด 
4) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงมอบหมำยให้ธนำคำรเป็นผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้ขอใช้บริกำร ในกำรด ำเนินกำรย่ืนรำยกำรภำษีหกั ณ ที่จ่ำยและน ำส่งภำษีหกั ณ ที่จ่ำยท่ีได้หกัไว้ตำมข้อ 1 
ข้ำงต้น ให้แก่กรมสรรพำกรตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำร ตลอดจนระยะเวลำตำมท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด โดยให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ อนัจ ำเ ป็นเก่ียวกบักิจกำรดงักล่ำวได้จน
เสร็จกำร ทัง้นี ้ตำมท่ีธนำคำรเหน็ว่ำจ ำเป็นและสมควร 
5) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรจะท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกตำมวนัท่ีท่ีระบไุว้ในชุดค ำสัง่ข้อมลู (หรือตำมก ำหนดวนัท่ีธนำคำรก ำหนด) และน ำสง่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยให้แก่
กรมสรรพำกรภำยใน 3 วนั (หรือตำมก ำหนดวนัท่ีธนำคำรก ำหนด) หำกวนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุรำชกำร ธนำคำรจะน ำสง่ภำยในวนัท ำกำรถดัไปของธนำคำร  
6) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำธนำคำรมีสทิธิท่ีจะไม่หกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำร และ/หรือไม่น ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยให้แก่กรมสรรพำกรได้ ตำมเหตท่ีุธนำคำรเห็น
ว่ำจ ำเป็นหรือสมควร โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ี เกิดขึน้เอง ซึง่รวมถึง กำรช ำระเบีย้ปรับ
และเงินเพิ่มกรณีท่ีธนำคำรน ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยไม่ทนัตำมระยะเวลำท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด และผู้ขอใช้บริกำรสละสทิธิในกำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องไม่ว่ำทำงแพ่งหรือทำงอำญำ
ให้ธนำคำรรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ทัง้สิน้ ดงักรณีตอ่ไปนี ้

6.1) กรณีในวนัท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ตกลงไว้กบัธนำคำรให้หกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกตำมท่ีระบ ุแตบ่ญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรมีเงินไม่เพียงพอให้ธนำคำรหกัเพ่ือท ำรำยกำร
ตำมท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ตกลงไว้กบัธนำคำรได้ทัง้หมด หรือไม่สำมำรถหกัเงินในบญัชีเงินฝำกด้วยเหตท่ีุไม่ใช่ควำมผิดของธนำคำร จนเป็นเหตใุห้ธนำคำรไม่สำมำรถน ำข้อมูลและสง่เงิน
ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยแก่กรมสรรพำกรตำมจ ำนวนเงินรวมของข้อมลูกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย หรือตำมก ำหนดระยะเวลำตำมกฎหมำย 

6.2) กรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น ในกรณีท่ีมีควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำย ขดัข้อง หรือล่ำช้ำของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้ำ และ/หรื อระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
(Internet) และ/หรือระบบกำรตดิตอ่สื่อสำร และ/หรือปัญหำเหตตุ่ำงๆ อนัอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคมุของธนำคำร ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่กำรท่ีธนำคำรจะให้บริกำรและน ำสง่ภำษีหกั ณ ท่ี
จ่ำยตำมก ำหนดระยะเวลำตำมกฎหมำย 
7) ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำร หำกปรำกฏภำยหลงัว่ำข้อมลูกำรช ำระคำ่สนิค้ำและ/หรือบริกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรแจ้งแก่ธนำคำรไม่ถกูต้อง และธนำคำรรวบรวมข้อมลู
กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรจำกข้อมูลกำรช ำระค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรดงักลำ่ว และได้ท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรตำมจ ำนวนเงินรวมของข้อมลูกำร
หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยนัน้พร้อมทัง้น ำส่งข้อมูลไปยงักรมสรรพำกรเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวนดงักลำ่วจำกกรมสรรพำกรโดยตรง ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำร
ตกลงสละสทิธิในกำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนำคำรใช้เงินท่ีธนำคำรได้หกัจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรข้ำงต้น  
8) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรไม่มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบข้อมลูกำรช ำระคำ่สนิค้ำ/บริกำร และข้อมลูท่ีระบกุำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยของผู้ขอใช้บริกำร ซึง่หำกพบว่ำภำยหลงัวนัท่ี
ครบก ำหนดกำรน ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยแล้ว และผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ หรือรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจำกผู้ขอใช้บริกำร 
และผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำไม่ปฏิบตัติำมสญัญำที่ได้ท ำไว้ตอ่กัน รวมทัง้กรณีท่ีกรมสรรพำกรแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรน ำสง่ข้อมลูกำรช ำระคำ่สนิค้ำ/บริกำร ข้อมลูภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย หรือเรียกให้
น ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำยย้อนหลงั ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรขอรับรองว่ำจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัมีผลให้ธนำคำรต้องเข้ำมำมีสว่นร่วมในข้อพิพำทระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกบัผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำ 
หรือกรมสรรพำกร โดยตกลงจะไปว่ำกลำ่วกบัผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำ หรือกรมสรรพำกรเอง 
9) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรไม่มีหน้ำท่ีจะต้องด ำเนินกำรออกหนงัสือรับรองกำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยแล้ว ซึง่ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถดรูำยงำนกำรหกัเงินและน ำสง่ข้อมลู
ภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยได้ผ่ำนช่องทำง Krungthai Corporate Online ช่องทำง Krungthai Business และ/หรือช่องทำงท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด รวมทัง้ ผู้ขอใช้บริกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้
ผู้ รับโอนเงินหรือคู่ค้ำท่ีรับช ำระค่ำสนิค้ำและ/หรือบริกำรและถกูหกัภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยทรำบว่ำจะไม่มีกำรออกหนงัสือรับรองกำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย และสำมำรถเรียกดไูด้ผ่ำน
ทำงช่องทำงตำมท่ีกรมสรรพำกรก ำหนดภำยใต้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง    
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10 ) กำรรักษำควำมลบัและข้อมลูสว่นบคุคล 
10.1 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ จะไม่เปิดเผยข้อมลูใดๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลอ่ืน เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมกฎหมำย หรือเปิดเผยให้แก่
หน่วยงำนรำชกำรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำจำกธนำคำร ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรอำจเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วแก่พนกังำน 
ลกูจ้ำง ตวัแทน ผู้ รับจ้ำง ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพเทำ่ท่ีจ ำเป็นเพ่ือปฏิบตัติำมข้อตกลงฉบบันี ้หรือเพ่ือด ำเนินกำรตำมสทิธิเรียกร้องท่ีตนมีอยู่ตำมกฎหมำย โดยผู้
ขอใช้บริกำรจะต้องควบคมุและด ำเนินกำรให้ผู้ รับกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วเก็บรักษำข้อมลูท่ีเปิดเผยไว้เป็นควำมลบัตำมข้อตกลงข้อ 10.1 นี ้
10.2 เม่ือผู้ขอใช้บริกำรให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดให้แก่ธนำคำร 
(ก)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัว่ำได้ตรวจสอบควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีผู้ขอใช้บริกำรให้แก่ธนำคำร และจะแจ้งธนำคำร 
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีได้ให้ไว้ (หำกมี) 
(ข)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัวำ่ ผู้ขอใช้บริกำรได้รับควำมยินยอมหรือสำมำรถอำศยัฐำนทำงกฎหมำยอ่ืนส ำหรับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลู
สว่นบคุคลของบคุคลดงักลำ่วตำมกฎหมำยท่ีใช้บงัคบั 
(ค)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัวำ่ ผู้ขอใช้บริกำรได้รับทรำบและได้แจ้งนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของธนำคำรท่ีเก่ียวข้องแก่บคุคลอ่ืนดงักลำ่วแล้ว และ 
(ง)    ผู้ขอใช้บริกำรรับรองและรับประกนัว่ำธนำคำรสำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมลูสว่นบคุคลตำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตวั
ท่ีเก่ียวข้องของธนำคำร ซึง่อำจมีกำรแก้ไขเป็นครัง้ครำว ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงค์ทัง้หมดท่ีก ำหนดไว้ในข้อตกลงฉบบันี ้

11) ธนำคำรมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและหรือเง่ือนไขฉบบันี ้หรือยกเลิกหรือระงบักำรให้บริกำรตำมข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำร
ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั หรือน้อยกว่ำระยะเวลำ 30 วนั ในกรณีเร่งดว่นหรือธนำคำรเหน็ว่ำ จ ำเป็นหรือสมควรก็ได้    
12) กำรสง่หรือแจ้งค ำบอกกลำ่วใดๆ ให้กบัผู้ขอใช้บริกำร ให้สง่หรือแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (email) ลำ่สดุท่ีผู้ขอใช้บริกำรให้ไว้กบัธนำคำร หรือทำงไปรษณีย์ (ไม่ว่ำ
ลงทะเบียนหรือไม่ก็ได้) ไปยงัที่อยู่ลำ่สดุท่ีผู้ขอใช้บริกำรให้ไว้กบัธนำคำร หรือช่องทำงตดิตอ่อ่ืนตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และเม่ือธนำคำรด ำเนินกำรดงักลำ่วให้ถือว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้รับกำร
แจ้งโดยชอบแล้ว 
13) ให้อตัรำคำ่ธรรมเนียมและวิธีกำรช ำระคำ่ธรรมเนียม เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำยสญัญำ 1 ซึง่แนบท้ำยสญัญำฉบบันี ้
14) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบอตัรำคำ่บริกำรของ Krungthai Business ได้ท่ี Website ของธนำคำร (https://krungthai.com/th/rates) 
15) ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันีใ้ห้อยู่ภำยใต้กฎหมำยไทย 
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