
หนังสือแต่งตัง้ตัวแทนและมอบอ ำนำจ บริกำรหกัและน ำส่งภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์  

                                                                                                                                      (KTB e – Withholding Tax Service ส ำหรับบริกำรเคทบีีฟลีทกำร์ด) 

 
               

           

 

หนังสือแต่งตัง้ตัวแทนและมอบอ ำนำจ บริกำรหกัและน ำส่งภำษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ 

(KTB e - Withholding Tax Service ส ำหรับบริกำรเคทีบีฟลทีกำร์ด ) 

 

            ท ำที่.......................................................... 

โดยหนงัสอืมอบอ ำนำจนี ้ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................... 

ประเภทลกูค้ำ               รำยใหม ่                               

                                               รำยเดิม โปรดระบ:ุ รหสัลกูค้ำ(หมำยเลขบญัชีบตัรฟลทีกำร์ด).............................................................. 

ส ำนกังำนตัง้อยูเ่ลขที่............................................................................................................................................................      

โดย.......................................................................................ต ำแหนง่.................................................................................            

(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้มอบอ ำนำจ”) ขอแต่งตัง้และมอบอ ำนำจให้ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้ รับมอบ

อ ำนำจ”) เป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้มอบอ ำนำจในกิจกำรดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. เป็นตวัแทน เพื่อด ำเนินกำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ในอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด และ ออกหนงัสอืรับรองกำรหกั

ภำษี ณ ที่จ่ำย 1 ครัง้ตอ่เดือน (หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด) แทนผู้มอบอ ำนำจในกรณีที่ผู้มอบอ ำนำจได้ช ำระคำ่สนิค้ำและ/หรือ

บริกำรท่ีสถำนีบริกำรน ำ้มนั/ก๊ำซ  โดยใช้บตัรเติมน ำ้มนั เคทีบีฟลีทกำร์ด (KTB Fleet Card) และ/หรือบตัรเติมน ำ้มนัอื่นที่ออกโดย

ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

 ข้อ 2. ลงลำยมือช่ือในหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมข้อ 1 ข้ำงต้นแทน.........................................                

โดยวิธีกำรลงลำยมือช่ือหรือวิธีพิมพ์ลำยมือช่ือโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ได้มีกำรเก็บลำยมือช่ือของผู้ รับมอบอ ำนำจไว้ (SCAN)  

 ข้อ 3. ด ำเนินกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ที่หักไว้แล้วตำมข้อ 1 ข้ำงต้นแทนในนำม

............................................ เพื่อน ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย ให้แก่กรมสรรพำกร ตำมแบบที่กรมสรรพำกรก ำหนด รวมทัง้ให้

มีอ ำนำจลงนำมในเอกสำรทัง้ปวง หรือด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่ผู้ รับมอบอ ำนำจเห็นวำ่จ ำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตำมหนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบันี ้

 ข้อ 4. มีอ ำนำจแต่งตัง้และ/หรือมอบอ ำนำจช่วงให้บุคคลคนหนึ่งคนใดหรือหลำยคน เป็นตวัแทนและ/หรือผู้ รับมอบ

อ ำนำจช่วง เพื่อกระท ำกำรแทนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่งตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1 ถึง ข้อ 3  ข้ำงต้น 

(ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท) 



หนังสือแต่งตัง้ตัวแทนและมอบอ ำนำจ บริกำรหกัและน ำส่งภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์  

                                                                                                                                      (KTB e – Withholding Tax Service ส ำหรับบริกำรเคทบีีฟลีทกำร์ด) 

 
               

 

 ข้อ 5. ผู้มอบอ ำนำจขอแจ้งรำยละเอียดเป็นข้อมลูเก่ียวกบักำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ยตำมมำตรำ 69 ทวิ และ   50 ทว ิ

แหง่ประมวลรัษฎำกร ให้แก่ผู้ รับมอบอ ำนำจ ดงันี ้

ช่ือ ..................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู ่.................................................................................................................................................................................. 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี ....................................................................................................................................................... 

ประเภทสถำนประกอบกำร                  ไมจ่ดทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิ่ม              จดทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิม่ 

หมำยเลข User ID ที่ลงทะเบียนกบักรมสรรพำกรเพื่อใช้ในกำรน ำสง่ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย ...................................................(ถ้ำมี)  

 บรรดำกำรกระท ำใดๆ ที่ผู้ รับมอบอ ำนำจและ/หรือผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงได้กระท ำไปภำยในขอบเขตแห่งหนงัสือมอบ

อ ำนำจฉบบันี ้ผู้มอบอ ำนำจตกลงให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้มอบอ ำนำจ และผู้มอบอ ำนำจตกลงรับผิดชอบเองทุกประกำร 

ทัง้นี ้ให้หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบันีม้ีผลตัง้แตว่นัท่ีลงนำมในหนงัสอืฉบบันีเ้ป็นต้นไป จนกวำ่จะยกเลกิหรือเพิกถอน 

 เพื่อเป็นหลักฐำน ผู้ มอบอ ำนำจจึงได้ลงลำยมือช่ือพร้อมประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) ให้ไว้เป็ นส ำคัญ ณ วันที่  

............................................ 

 

           ................................................... 

           ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบอ ำนำจ 

(.......................................................) 

....................................................... 

 

 ลงช่ือ.......................................................พยำน   ลงช่ือ.......................................................พยำน 

       (.......................................................)                        (.......................................................) 

       .......................................................                                             .......................................................  



หนังสือแต่งตัง้ตัวแทนและมอบอ ำนำจ บริกำรหกัและน ำส่งภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์  

                                                                                                                                      (KTB e – Withholding Tax Service ส ำหรับบริกำรเคทบีีฟลีทกำร์ด) 

 
               

 

- ตัวอย่ำง กำรกรอกแบบฟอร์ม – 

            ท ำที่.......................................................... 

โดยหนงัสอืมอบอ ำนำจนี ้ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................... 

ประเภทลกูค้ำ               รำยใหม ่                               

                                               รำยเดิม โปรดระบ:ุ รหสัลกูค้ำ(หมำยเลขบญัชีบตัรฟลทีกำร์ด).............................................................. 

ส ำนกังำนตัง้อยูเ่ลขที่............................................................................................................................................................      

โดย.......................................................................................ต ำแหนง่.................................................................................            

(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้มอบอ ำนำจ”) ขอแต่งตัง้และมอบอ ำนำจให้ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้ รับมอบ

อ ำนำจ”) เป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้มอบอ ำนำจในกิจกำรดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. เป็นตวัแทน เพื่อด ำเนินกำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ในอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด และ ออกหนงัสอืรับรองกำรหกั

ภำษี ณ ที่จ่ำย 1 ครัง้ตอ่เดือน (หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด) แทนผู้มอบอ ำนำจในกรณีที่ผู้มอบอ ำนำจได้ช ำระคำ่สนิค้ำและ/หรือ

บริกำรท่ีสถำนีบริกำรน ำ้มนั/ก๊ำซ  โดยใช้บตัรเติมน ำ้มนั เคทีบีฟลีทกำร์ด (KTB Fleet Card) และ/หรือบตัรเติมน ำ้มนัอื่นที่ออกโดย

ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

 ข้อ 2. ลงลำยมือช่ือในหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมข้อ 1 ข้ำงต้นแทน.........................................                

โดยวิธีกำรลงลำยมือช่ือหรือวิธีพิมพ์ลำยมือช่ือโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ได้มีกำรเก็บลำยมือช่ือของผู้ รับมอบอ ำนำจไว้ (SCAN)  

 ข้อ 3. ด ำเนินกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ที่หักไว้แล้วตำมข้อ 1 ข้ำงต้นแทนในนำม

............................................ เพื่อน ำสง่ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย ให้แก่กรมสรรพำกร ตำมแบบที่กรมสรรพำกรก ำหนด รวมทัง้ให้

มีอ ำนำจลงนำมในเอกสำรทัง้ปวง หรือด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่ผู้ รับมอบอ ำนำจเห็นวำ่จ ำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตำมหนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบันี ้

 ข้อ 4. มีอ ำนำจแต่งตัง้และ/หรือมอบอ ำนำจช่วงให้บุคคลคนหนึ่งคนใดหรือหลำยคน เป็นตวัแทนและ/หรือผู้ รับมอบ

อ ำนำจช่วง เพื่อกระท ำกำรแทนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่งตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1 ถึง ข้อ 3  ข้ำงต้น 

 

(ช่ือหนว่ยงำนภำครัฐ) 

(ช่ือหนว่ยงำนภำครัฐ) 

(ช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมของหนว่ยงำน)

หนว่ยงำนภำครัฐ) 

(ช่ือหนว่ยงำนภำครัฐ) 



หนังสือแต่งตัง้ตัวแทนและมอบอ ำนำจ บริกำรหกัและน ำส่งภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์  

                                                                                                                                      (KTB e – Withholding Tax Service ส ำหรับบริกำรเคทบีีฟลีทกำร์ด) 

 
               

 ข้อ 5. ผู้มอบอ ำนำจขอแจ้งรำยละเอียดเป็นข้อมลูเก่ียวกบักำรหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ยตำมมำตรำ 69 ทวิ และ   50 ทว ิ

แหง่ประมวลรัษฎำกร ให้แก่ผู้ รับมอบอ ำนำจ ดงันี ้

ช่ือ ..................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู ่.................................................................................................................................................................................. 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี ....................................................................................................................................................... 

ประเภทสถำนประกอบกำร           ไมจ่ดทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิ่ม              จดทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

หมำยเลข User ID ที่ลงทะเบียนกบักรมสรรพำกรเพื่อใช้ในกำรน ำสง่ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย ...................................................(ถ้ำมี)  

 บรรดำกำรกระท ำใดๆ ที่ผู้ รับมอบอ ำนำจและ/หรือผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงได้กระท ำไปภำยในขอบเขตแห่งหนงัสือมอบ

อ ำนำจฉบบันี ้ผู้มอบอ ำนำจตกลงให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้มอบอ ำนำจ และผู้มอบอ ำนำจตกลงรับผิดชอบเองทุกประกำร 

ทัง้นี ้ให้หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบันีม้ีผลตัง้แตว่นัท่ีลงนำมในหนงัสอืฉบบันีเ้ป็นต้นไป จนกวำ่จะยกเลกิหรือเพิกถอน 

 เพื่อเป็นหลักฐำน ผู้ มอบอ ำนำจจึงได้ลงลำยมือช่ือพร้อมประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) ให้ไว้เป็ นส ำคัญ ณ วันที่  

............................................ 

 

           ................................................... 

           ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบอ ำนำจ 

(.......................................................) 

....................................................... 

 

 ลงช่ือ.......................................................พยำน   ลงช่ือ.......................................................พยำน 

       (.......................................................)                        (.......................................................) 

         .......................................................                                             ....................................................... 

(ช่ือหนว่ยงำนภำครัฐ) 

(ที่อยูห่นว่ยงำนภำครัฐ) 

(เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี หนว่ยงำนภำครัฐ) 

(ช่ือหนว่ยงำนภำครัฐ) 

           (ต ำแหนง่) 

      (ช่ือผู้มอบอ ำนำจ) 

          (ต ำแหนง่) 

      (ช่ือพยำน)       (ช่ือพยำน) 

            (ต ำแหนง่) 

(ตวัเลข 14 หลกั) 


