ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ ๒๐)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการนาส่งเงินภาษี
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
อาศั ย อ านาจตามความในตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามความในข้ อ ๒
ข้ อ ๕ และข้ อ ๖ ของกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร
ว่าด้วยการนาส่งเงินภาษี อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการนาส่ง
เงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร และยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงิน
ของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษี” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่นาส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๒
ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐ ทวิ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕ และมาตรา ๘๓/๖
แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ ๒ ให้ธนาคารที่มีความประสงค์เป็นผู้ให้บริการนาส่งข้อมูล และเงินภาษี ยื่นคาขอผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เพื่อทาหน้าที่ รับเงินภาษีจากผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีแทนกรมสรรพากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน และต้องผ่านการประเมิน
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการนาส่ง รายการและเงินภาษีจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร
ทั้ง นี้ ธนาคารต้องไม่เ คยถูกอธิ บดี กรมสรรพากรเพิ กถอนการเป็น ผู้ใ ห้บ ริการนาส่ง ข้อมูล และเงิน ภาษี
ตามประกาศนี้
ข้อ ๓ ธนาคารที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๒ อาจกาหนดประเภทของบริการธุรกรรมทางการเงิน ของ
ธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ธนาคารให้บริการเพื่อรองรับระบบการนาส่งเงินภาษี โดยต้องจัดให้มีระบบ
การให้บริการที่สามารถรองรับรายการที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงินภาษีจากผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษี ตามท้าย
ประกาศนี้
/ ธนาคาร ...
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ธนาคารมีหน้าที่แจ้งประเภทของบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารที่ให้บริการเพื่อรองรับ
ระบบการนาส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เพื่อการเผยแพร่บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรให้ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๔ ผู้มีห น้ าที่น าส่งเงิน ภาษี อาจเลื อกวิธีการนาส่งภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่ าย ตามมาตรา ๕๒
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ภาษี เ งิ น ได้ ตามมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐ ทวิ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕ และมาตรา ๘๓/๖ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกระทาผ่านธนาคารที่ได้รับ
อนุมัติตามข้อ ๒ พร้อมกับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน หรือการจาหน่ายเงินกาไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้
จากกาไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกาไร หรือการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่
นอกราชอาณาจักร โดยจะต้องแจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงินภาษีต่อธนาคารอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษี
(๒) ชื่อหรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับเงิน
(๓) ในกรณีภาษีเงินได้ ให้ระบุประเภทของเงินได้พึงประเมินและจานวนเงินได้ที่ผู้มีหน้าที่นาส่ง
ภาษีได้นาส่ง และจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔) ในกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ
(๕) จานวนเงินภาษีที่หักหรือนาส่ง
ข้อ ๕ ให้ธนาคารซึ่งได้รับเงินภาษีและรายการตามข้อ ๔ ออกหลักฐานแสดงการรับชาระเงินภาษี
ให้แก่ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีและผู้รับเงินหรือผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถระบุได้ว่าหลักฐานดังกล่าวนั้นธนาคารเป็นผู้ออก โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษี
(๒) เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (สาหรับธุรกรรมในประเทศ)
(๓) ประเภทของเงินได้พึงประเมิน
(๔) จานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
(๕) จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๖) หมายเลขอ้างอิง (ธนาคารกาหนดเอง)
(๗) ชื่อผู้รับเงินภาษาอังกฤษ (สาหรับเฉพาะธุรกรรมระหว่างประเทศ)
(๘) นามสกุลผู้รับเงินภาษาอังกฤษ (สาหรับเฉพาะธุรกรรมระหว่างประเทศ)
เพื่อประโยชน์ในการส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีแจ้งช่องทางการติดต่อของ
ตนและผู้รับเงินหรือผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ธนาคาร
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ธนาคารส่งหลักฐานให้แก่ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีและผู้รับเงิน
หรือผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน Short Message Service (SMS) แต่ธนาคารต้องระบุรายการอย่างน้อย
ตาม (๑) (๒) (๔) สาหรับธุรกรรมในประเทศ หรือ (๑) (๔) (๗) (๘) สาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ เพื่อเป็น
หลักฐานที่ส่งให้ผ่านช่องทางดังกล่าว
/ ให้ ...
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ให้หลักฐานแสดงการรับชาระเงินภาษี ที่ธนาคารได้ออกให้แก่ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีและผู้รับเงิน
หรือผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวรรคหนึ่ง เป็นหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และให้ยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แก่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ
วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ ๖ ธนาคารต้องนาส่งเงินภาษีพร้อมรายการตามข้อ ๔ และรายการเดินบัญชีในรูปแบบ MT940
หรือตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ต่อกรมสรรพากรภายในสี่วันทาการนับ
ถัดจากวันที่ธนาคารได้รับเงินภาษีและรายการจากผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษี
รายการทีธ่ นาคารต้องนาส่งต่อกรมสรรพากรพร้อมเงินภาษีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ กรณีที่ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีพบว่าจานวนเงินภาษีตามข้อ ๔ ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไป
และทาให้การนาส่งเงินภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีดาเนินการนาส่งเงิน ภาษีเพิ่มเติม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรโดยเลือกรายการนาส่งเงินภาษีที่ประสงค์จะทาการนาส่งเงินภาษี
เพิ่มเติม โดยระบุจานวนเงิน ภาษี ที่จะน าส่ ง เพิ่มเติมและท าการนาส่งเงินภาษีนั้น ทั้ง จานวนผ่ านระบบ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) หรือนาส่งโดยวิธีการพิมพ์ชุดชาระเงิน (Pay In Slip)
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรและนาส่งเงินภาษีทั้งจานวนตามชุดชาระเงิน (Pay In Slip)
ณ ธนาคารใดธนาคารหนึ่งซึ่งมีระบบการให้บริการที่รองรับการนาส่งเงินภาษีเพิ่มเติม
ธนาคารต้ อ งน าส่ ง เงิ น ภาษี พ ร้ อ มรายการน าส่ ง เงิ น ภาษี เ พิ่ ม เติ ม ตามวรรคหนึ่ ง และข้ อ มู ล
Bill Payment Output file BOT format (256) หรือตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากร ต่อกรมสรรพากรภายในหนึ่ง วันนับถั ดจากวันที่ ธนาคารได้รับเงินภาษีและรายการจาก
ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษี
“ในการน าส่ง ภาษี เ พิ่ม เติ ม ตามวรรคหนึ่ ง รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลั งอาศัย อานาจตาม
มาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการนาส่งเงินภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่นาส่ง
เงินภาษี โดยให้นาส่งเงินภาษีพร้อมข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ได้นาส่ง
เงิน ภาษีและรายการข้อมูลต่อธนาคารตามข้อ ๔ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวล
รัษฎากร”
(แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบ ดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๓๑) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลา ในการนาส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
ข้อ ๘ ธนาคารที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ดังต่อไปนี้
(๑) ธนาคารต้องรักษามาตรฐานของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการนาส่ง รายการและเงิน ภาษี
ตลอดเวลาที่ให้บริการนาส่งเงินภาษี และต้องประเมินระบบงานของธนาคารทุก ๆ ๒ ปี
/ (๒) กรณี…
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(๒) กรณีที่ธนาคารไม่นาส่งหรือนาส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรไม่ครบถ้วนตามข้อ ๖ และข้อ ๗
ธนาคารต้องรับผิ ดและน าส่งเงินภาษีดั งกล่ าวให้ แก่ กรมสรรพากรจนครบถ้ วนพร้ อมด้ วยดอกเบี้ยในอั ตรา
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลานาส่งเงินภาษี จนกว่าจะนาส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร
ครบถ้วน ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีสิทธิที่จะเรียกร้องบรรดาค่าเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารไม่นาส่งเงิน
ภาษีให้แก่กรมสรรพากรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น
(๓) กรณีที่ธนาคารไม่น าส่งรายการที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงินภาษี หรื อรายการเดิน บัญ ชี
ในรูปแบบ MT940 หรือรายการนาส่งเงินภาษีเพิ่มเติม หรือข้อมูล Bill Payment Output file BOT
format (256) ต่อกรมสรรพากร ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ถือว่าธนาคารไม่นาส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร
ทั้งจานวนตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ด้วย ธนาคารต้องชาระดอกเบี้ยในอั ตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่พ้น
กาหนดเวลานาส่งเงินภาษี โดยคานวณจากจานวนเงินภาษีที่ต้องนาส่งสาหรับรายการข้อมูลดังกล่าวนั้น
ทั้งจานวนเสมือนมิได้นาส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร จนกว่าจะนาส่งรายการและข้อมูลดังกล่าวให้แก่
กรมสรรพากรครบถ้วน ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีสิทธิที่จะเรียกร้องบรรดาค่าเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจากการนั้น
(๔) กรณีที่ ธนาคารไม่ น าส่ งหรื อน าส่ง เงินภาษีให้ แก่กรมสรรพากรไม่ครบถ้วน หรือไม่น าส่ ง
รายการที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงินภาษี หรือรายการนาส่งเงินภาษีเพิ่มเติม หรือรายการเดินบัญชีในรูปแบบ
MT940 หรือข้อมูล Bill Payment Output file BOT format (256) หรือข้อมูลตามรูปแบบที่กาหนดไว้ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ต่อกรมสรรพากรภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๖ และข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
หรือดาเนิน การอื่น ใดอัน ไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงิน ภาษี
ตามประกาศนี้ กรมสรรพากรสามารถดาเนินการ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ธนาคารจะพิสู จน์ได้ว่ากรณีดังกล่าว
เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่นซึ่งทาให้ธนาคารไม่สามารถดาเนินการได้
(ก) กรณีที่กรมสรรพากรได้แจ้งเตือนให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ธนาคารไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือ
ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เ กี่ย วข้องให้ถูกต้อง ธนาคารต้องถูก ระงับ การให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลและเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง และกรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อของ
ธนาคารที่ถูกระงับการให้บริการไว้บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
(ข) กรณี ที่ พ้ น กาหนดเวลาที่ กรมสรรพากรได้ แ จ้ ง ให้ ธนาคารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ ปฏิ บั ติ
ให้ถูกต้องตาม (ก) แล้ว และกรมสรรพากรได้ แจ้งเตือนให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครั้งที่สอง โดยแจ้งกาหนดเวลาให้ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕ วันแล้ว แต่ธนาคารไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือ
ปฏิบ ัต ิต ามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื ่อ นไขที ่เ กี ่ย วข้อ งให้ถูก ต้อ ง ธนาคาร ต้อ งถูก เพิก ถอนการเป็น
ผู ้ใ ห้บ ริก ารน าส่ง ข้อ มูล และเงิน ภาษีผ ่า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องกรมสรรพากร ตามประกาศนี้
และกรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
/ ข้อ ๙ ...

5
ข้อ ๙ ให้รายการที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงินภาษีตามข้อ ๔ เป็นส่วนหนึ่งของรายการเกี่ยวกับ
เงินได้พึงประเมินหรือรายการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ได้ยื่นไว้แล้วตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ ๑๐ ผู้มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีและผู้รับเงินหรือผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการนาส่งเงินภาษี หรือจานวนเงินภาษีซึ่งตนได้ถูกหักและนาส่งตามข้อ ๔ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพากร โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียน
สาหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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อธิบดีกรมสรรพากร

