
                           เอกสารแนบขอ้มูลเพิม่เตมิและหนงัสอืมอบอ านาจ ส าหรบับรกิารKTB e-Withholding Tax 
 

 

   KTB e-Withholding Tax                                                                                                                           (ตดิอากรแสตมป์  30.- บาท) 

บรกิารทีใ่ชร้ว่มกบั KTB e-Withholding Tax 

 บรกิาร KTB Convenience  Cheque                 
 บรกิาร KTB Convenience  Fund Transfer 

 บรกิาร KTB e-Cheque    

 บรกิารอืน่ๆ  (ระบ)ุ ..................................               

 บรกิาร KTB Fleet Card 

  
วนัทีท่ีต่กลงใหธ้นาคารหกัเงนิในบญัชเีงนิฝาก วนัที.่.............................................................................................(ไมเ่กนิวนัที ่7 ของทกุเดอืน) 
เงือ่นไขในการยืน่ภาษี   ผูข้อใชบ้รกิารยืน่ภาษีเอง      ธนาคารเป็นตวัแทนยืน่ภาษีให ้  กรณีธนาคารเป็นตวัแทนยืน่ภาษีให ้โปรดระบบุญัชเีงนิฝาก  
อตัราคา่บรกิาร           รายการละ 10.- บาท            เหมาจา่ยเดอืนละ    1,000.- บาท      เหมาจา่ยปีละ 10,000.- บาท (คา่บรกิารเหมาจา่ยจัดเก็บลว่งหนา้) 

หมายเลขบญัช ี  ชือ่บญัช ี  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี  

KTB e-Withholding Tax หมายถงึ บรกิารรวบรวมขอ้มลูการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยของผูข้อใชบ้รกิาร และบรกิารการเป็นตวัแทนด าเนนิการยืน่รายการภาษีหกั ณ ที่
จา่ยและน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยทีไ่ดห้กัไวด้งักลา่วใหแ้กก่รมสรรพากรแทนผูข้อใชบ้รกิาร 

ข ัน้ตอนและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร KTB e-Withholding Tax 
1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงสง่ขอ้มลูการช าระคา่สนิคา้/บรกิารของผูข้อใชบ้รกิารผา่นระบบงานมายังธนาคาร เพือ่ใหธ้นาคารรวบรวมขอ้มลูการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยของผูข้อใช ้

บรกิารไวใ้นระบบงาน หากผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดขอ้มลูการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร หรอืรายงานสรปุของขอ้มลูดงักลา่ว ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้ง
แจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 3 วนัท าการ ภายหลงัจากทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดส้ง่ขอ้มลูใหแ้กธ่นาคาร โดยด าเนนิการตามวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด หากผูข้อ
ใชบ้รกิารไมแ่จง้ใหธ้นาคารทราบภายในระยะเวลาดงักลา่วแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหถ้อืวา่ขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เป็นขอ้มลูทีค่รบถว้นถกูตอ้งทกุประการ และตกลงยนิยอม
ใหธ้นาคารใชข้อ้มลูดงักลา่วในการด าเนนิการตามเอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมิฉบบันีไ้ดท้กุประการ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเรยีกดรูายงานสรุปของขอ้มลูดังกลา่วขา้งตน้
จากระบบงานไดท้กุวนัที ่1 ของเดอืนถดัไป  

2 กรณีผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูย้ืน่รายการภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยและน าสง่ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายใหแ้กก่รมสรรพากรดว้ยตนเอง ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจัดสง่ตัวอย่างลายมอืชือ่ของ   
ผูข้อใชบ้รกิาร หรือตัวอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจลงนามของผูข้อใชบ้รกิาร ตามแบบฟอร์มการส่งมอบลายมอืชือ่เพือ่พมิพห์นังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่ายของ
ธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารใชต้วัอยา่งลายมอืชือ่ดังกลา่วจัดพมิพใ์นหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย และตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเป็นตัวแทน
จัดสง่หนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยใหแ้กผู่ร้ับโอนเงนิ/คูค่า้ของผูข้อใชบ้รกิาร  

3 กรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมอบอ านาจใหธ้นาคารเป็นตวัแทนด าเนนิการยืน่รายการภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยและน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยใหแ้กก่รมสรรพากร  
   3.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคาร และตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชดีงักลา่ว โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร Hold เงนิในบญัชเีงนิฝาก

ไดเ้ต็มตามจ านวนเงนิรวมของขอ้มลูการหักภาษี ณ ทีจ่่าย ของแตล่ะเดอืน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร ไดจ้นกวา่ธนาคารจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใช ้

บรกิารตามจ านวนและงวดทีผู่ข้อใชบ้รกิารระบไุวใ้นเอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมิฉบับนี้ โดยผูข้อใชบ้รกิารยอมรับวา่ธนาคารจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารได ้
ตอ่เมือ่เงนิในบัญชเีงนิฝากมเีพยีงพอในการหักบัญชใีนขณะนัน้เทา่นัน้ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหค้วามยนิยอมในการหักเงนิตามเอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมิฉบับนี้มผีล
บงัคบัใชท้นัทนัีบแตว่นัทีจั่ดท าเอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมินี ้

   3.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงมอบอ านาจใหธ้นาคารเป็นผูม้อี านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิาร ในการด าเนนิการยืน่รายการภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและน าสง่ภาษีหัก ณ ที่
จา่ยทีไ่ดห้กัไวต้ามขอ้ 3.1 ขา้งตน้ ใหแ้กก่รมสรรพากรตามแบบทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยใหม้อี านาจลงนามในหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย และเอกสารทัง้ปวง 
รวมทัง้ใหม้อี านาจด าเนนิการใดๆ อนัจ าเป็นเกีย่วกบักจิการดงักลา่วไดจ้นเสร็จการ ตามทีธ่นาคารเห็นวา่จ าเป็นและสมควร 

   3.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับวา่ ธนาคารจะท าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากตามวันทีท่ีร่ะบไุวใ้นเอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมิฉบับนี้ในแตล่ะเดอืน และน าสง่ภาษีหัก    
ณ ทีจ่า่ยใหแ้กก่รมสรรพากรภายในวนัที ่3 หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุราชการ ธนาคารจะน าสง่ภายในวนัท าการ[*ของธนาคาร]ถดัไป  

   3.4 ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับวา่ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะไมห่ักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอืไมน่ าสง่ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายใหแ้ก่
กรมสรรพากรได ้และธนาคารไมต่อ้งรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมรับผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เอง ซึง่รวมถงึการช าระเบีย้
ปรับและเงนิเพิม่กรณทีีธ่นาคารน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยไมท่นัตามระยะเวลาทีก่รมสรรพากรก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารสละสทิธใินการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งไมว่า่ทางแพง่หรอื
ทางอาญาใหธ้นาคารรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

        3.4.1 กรณีผูข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยใหแ้กก่รมสรรพากรภายหลงัจากวนัที ่7 
        3.4.2 กรณีในวนัทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดต้กลงไวก้ับธนาคารใหห้ักเงนิจากบัญชเีงนิฝากตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมิฉบับนี้ บัญชเีงนิฝากของผูข้อใช ้

บรกิารมเีงนิไมเ่พยีงพอใหธ้นาคารหักเพือ่ท ารายการตามทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดต้กลงไวก้ับธนาคารไดท้ัง้หมด จนเป็นเหตใุหธ้นาคารไมส่ามารถน าส่งภาษีหัก ณ ทีจ่่ายแก่
กรมสรรพากรตามจ านวนเงนิรวมของขอ้มลูการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย หรอืตามก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  

        3.4.3 กรณีเกดิเหตุสุดวสิัย เชน่ ในกรณีทีม่คีวามช ารุดบกพร่อง เสยีหาย ขัดขอ้ง หรือล่าชา้ของระบบคอมพวิเตอร ์และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Internet) และ/หรอืระบบการตดิตอ่สือ่สาร และ/หรอืปัญหาทางดา้นพลงังาน ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิการกระท าของบคุคลภายนอก การกระท าของ
หน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม ้การประทว้ง การขนสง่ตดิขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพวิเตอร ์หรือขอ้มลูทีเ่ป็นอันตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่งๆ อันอยู่
นอกเหนอืจากการควบคมุ ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การทีธ่นาคารจะใหบ้รกิารและน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยตามก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  

   3.5 ในการ Hold และ/หรอืหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร หากปรากฏภายหลังวา่ขอ้มลูการช าระคา่สนิคา้/บรกิารทีผู่ข้อใชบ้รกิารแจง้แกธ่นาคารไม่
ถกูตอ้ง และธนาคารรวบรวมขอ้มลูการหักภาษี ณ ทีจ่่ายของผูข้อใชบ้รกิารจากขอ้มลูการช าระคา่สนิคา้/บรกิารดังกลา่ว และไดท้ าการ Hold และ/หรอืหักเงนิจากบัญช ี   
เงนิฝากของผูข้อใชบ้ริการตามจ านวนเงินรวมของขอ้มูลการหักภาษี ณ ทีจ่่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงทีจ่ะด าเนินการเรียกรอ้งเงนิจ านวนดังกล่าวจาก
กรมสรรพากรโดยตรง ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงสละสทิธใินการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหธ้นาคารใชเ้งนิทีธ่นาคารได ้Hold และ/หรอืหักจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร
ขา้งตน้  

4 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับวา่ ธนาคารไมม่หีนา้ทีใ่นการเก็บรักษาขอ้มลูการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร และขอ้มลูการหักภาษี ณ ทีจ่่ายของผูข้อใชบ้รกิารภายหลังวันที่
ครบก าหนดการน าสง่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยในแตล่ะงวด และผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับวา่ ธนาคารไมต่อ้งด าเนนิการใดๆ หรอืรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้เนือ่งจาก
ผูข้อใชบ้รกิาร และผูร้ับโอนเงนิ/คูค่า้ไมป่ฏบิตัติามสญัญาทีไ่ดท้ าไวต้อ่กนั รวมทัง้กรณีทีก่รมสรรพากรแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารน าสง่ขอ้มลูการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ขอ้มลูการ
หกัภาษี ณ ทีจ่า่ย หรอืเรยีกใหน้ าสง่ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายยอ้นหลัง ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารขอรับรองวา่จะไมก่ระท าการใดๆ อันมผีลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในขอ้พพิาท
ระหวา่งผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้ับโอนเงนิ/คูค่า้ หรอืกรมสรรพากร โดยตกลงจะไปวา่กลา่วกบัผูร้ับโอนเงนิ/คูค่า้ หรอืกรมสรรพากรเอง 

5 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับวา่ ธนาคารจะด าเนนิการจัดพมิพแ์ละน าสง่หนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยใหแ้กผู่ร้ับเงนิเพยีงครัง้เดยีวส าหรับบรกิาร Convenience 
Cheque  หากผูร้ับเงนิ/คูค่า้ของผูข้อใชบ้รกิารไมไ่ดร้ับหนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย หรอืหนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ช ารุดหรอืสญูหาย ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
เป็นผูด้ าเนนิการจัดพมิพ ์และน าสง่หนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ฉบบัใหมใ่หแ้กผู่ร้ับโอนเงนิ/คูค่า้ โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถ Download และจัดเก็บหนังสอืรับรอง
การหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ในรปูแบบ Electronic File ไดจ้ากระบบงาน ภายในระยะเวลา 90 วนันับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในเอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับบรกิาร KTB e-Withholding Tax ฉบับนี้ทัง้หมด และใหถ้อืวา่
เอกสารแนบขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับบรกิารKTB e-Withholding Tax ฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของใบค าขอ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิาร KTB Corporate Online และขอ้ตกลง
การใชบ้รกิาร KTB Corporate Online จงึไดล้งลายมอืชือ่และประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ผูข้อใชบ้รกิารลงนาม 
 

ลงชือ่...............................................................................................................................................................................................ผูข้อใชบ้รกิาร 
 

(........................................................................................................................................................................................................................)
ประทบัตรา (ถา้ม)ี 

ส าหรบัเจา้หนา้ทีธ่นาคาร 

หนว่ยงานทีเ่ป็นเจา้ของบญัช ี
ผูข้อใชบ้รกิาร (ระบ ุCost Center) 

 
หนว่ยงานทีเ่ป็นผูด้แูลลกูคา้ 
(Marketing Unit) (ระบ ุCost Center) 

 

ตรวจสอบและรบัรองลายมอืชือ่  ผูจ้ดัการสาขา/หวัหนา้หนว่ยงาน  

 


