
 

 

 

ที่ IC 2/2566       

       วันที่  26  มกราคม  2566 

เรียน   คู่ค้าทุกท่าน 

เร่ือง   มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จา่ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)   

อ้างถึง  ข่าวกรมสรรพากร เลขที่ข่าว ปชส. 13/๒๕๖๖ ลว. 24 มกราคม 2566 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใบตอบรับยนืยนัการใช้ระบบ e-Withholding Tax 

         ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพือ่ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ภาคเอกชนใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax อย่างแพร่หลายในการทำธุรกรรมระหว่าง
กันและทำธุรกรรมกับภาครัฐ อันจะสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและแปลงเปน็ดิจิทลั (Digital Transformation) ของทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยในส่วนของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) โดยลด
อัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 5 อัตราร้อยละ 3 และอัตราร้อยละ 2 เหลืออัตราร้อยละ 1 สำหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินผา่นระบบ e-Withholding Tax รวมถึงหกัรายจ่ายค่าบริการระบบดังกลา่วได้ 2 เท่าของรายจา่ยที่จา่ย
จริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น 

  ในการนี้ สมาคมสโมสรนักลงทนุ ได้เข้าร่วมโครงการ e-Withholding Tax กับกรมสรรพากรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2565 โดยมีแนวปฏบตัิดังนี ้

1. ธนาคารจะตัดเงิน e-WHT (ในกรณีที่ต้องถูกหัก) ในการโอนเงินให้แก่ท่าน และแจง้ผลการนำส่งภาษี 
หัก ณ ที่จ่ายหลังจากวนัที่เงินโอนเข้าบัญชีแล้ว 5 วัน ไปยงั E-Mail ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร 

2. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หลงัจากวนัที่เงินโอนเข้าบัญชีแล้ว 7 วัน ใน 
Website ของกรมสรรพากร  https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-
web/authen/EPAYMENT?redirectTo=e-filing-login  โดยใช้ User name และ Password ที่ท่าน
สมัครใช้ในการยื่นภาษีทาง Internet ระบบ e-Filing กับกรมสรรพากร   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และส่งกลับใบตอบรับยนืยันการใช้ ระบบ e-Withholding Tax  ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 
ที่ E-Mail : laddab@ic.or.th  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณลัดดา (แผนกการเงิน) โทร 02 666-9449 กด 4 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                      (นางสาวกรองกนก  มานะกิจจงกล) 
            ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน 

สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
 

1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2666 9449   

1 TP & T Tower, 12th FL., Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2666 9449  

 

INVESTOR CLUB ASSOCIATION 
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ใบตอบรับยืนยันการใช้ ระบบ e-Withholding Tax 

                                                                       วันที่................................................... 

เรียน  สมาคมสโมสรนักลงทุน 

 ข้าพเจ้า บริษัท / ห้างหุ้นสว่นจำกัด.......................................................................................................... 
ขอแจ้งรายชื่อผู้รับเอกสาร Payment Advice จากธนาคาร ดังนี้ 

1. ชื่อผู้รับเอกสาร........................................................................................................................................... 
E-mail Address..................................................................................................................................................... 

2. ชื่อผู้รับเอกสาร........................................................................................................................................... 
E-mail Address..................................................................................................................................................... 

3. ชื่อผู้รับเอกสาร........................................................................................................................................... 
E-mail Address..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

 
เลขที่ข่าว        ปชส. 13/๒๕๖๖                                                    
วันที่แถลงข่าว  24 มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง  กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพ่ือส่งเสริมระบบภาษอิีเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt  
       และระบบ e-Withholding Tax 
....................................................................................................................................................................................................... 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรี   
มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมระบบภาษอิีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 มาตรการ เพ่ือให้
ภาคเอกชนใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax อย่างแพร่หลายในการทำ
ธุรกรรมระหว่างกันและการทำธุรกรรมกับภาครัฐ อันจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการแปลงเป็นดิจ ิทัล       
(Digital Transformation) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน” 

 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร
ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการให้บริการผู้เสียภาษี รวมถึง       
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้   
ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ดังนี้ 

 1. มาตรการภาษีเพื ่อส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์  ให้บริษัทหรือ         
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax 
รวมถึงหักรายจ่ายค่าบริการระบบดังกล่าวได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566   
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 

 2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใชร้ะบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) 
โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 5 อัตราร้อยละ 3 และอัตราร้อยละ 2 เหลืออัตราร้อยละ 1 
สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2568” 

 อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ ่มเต ิมว ่า “มาตรการดังกล ่าวจะเป็นการช ่วยภาคเอกชน                      
ในการลดต้นทุนและลดภาระในการจัดทำและการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษี ยิ่งไปกว่านั้น     
ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   
ปีละประมาณ 9,800 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเม็ดเงินทีห่มุนเวียนเพ่ิมมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ     
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑ 

 
*********************************************   

 
 
 

กรมสรรพากร  เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน 
สำนักงานเลขานุการกรม  

เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔ 
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161 


