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คือ การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งผ่านช่องทางหรือเครือข่ าย
อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารผู้รับเงิน โดยกฎหมายจะก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้
ประเภทท่ีตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มีหนา้ท่ีแจง้ธนาคารใหท้ราบ และธนาคารใน
ฐานะผู้ให้บริการรับช าระเงินจะมีหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการรับเงิ นจ านวน
ดงักลา่ว พรอ้มทัง้หกัภาษีตามยอดท่ีแจง้ และน าส่งเงินภาษีให้กบักรมสรรพากร 
ดงัแผนภาพดงันี ้

เม่ือมีการช าระเงิน การจดัการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจะเกิดขึ ้นไปพรอ้ม ๆ กัน 
โดยท่ีผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการหัก ณ ท่ีจ่ายในระบบของ
กรมสรรพากรไดด้ว้ยตนเอง
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หลักการและข้อก าหนดของ e-WHT
1. ธุรกรรมภายในประเทศ (Domestic Transaction)

• ช าระเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ในรูปแบบ e-Withholding Tax
• มีการจ่ายหกั ณ ท่ีจ่าย พรอ้มกบัการช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์

โดยธนาคารจะเป็นผู้ส่งข้อมูล e-Withholding Tax และโอนเงินให้
กรมสรรพากร

• ผู้ประกอบการไม่ตอ้งย่ืนแบบหัก ณ ท่ีจ่าย และไม่ต้องออกหนังสือ
รบัรองการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจา่ย

2. ธุรกรรมข้ามประเทศ (Cross Border Transaction)

• กรณีช า ระ เ งิน ให้ผู้ป ระกอบการ ท่ีอยู่ ต่ า งประ เทศผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งตอ้งมีการ หกั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 70 แหง่ประมวล
รษัฎากร โดยทั่วไปผูจ้่ายตอ้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่าย (ภ.ง.ด.54) และแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ต่อ
กรมสรรพากร

• ในการ นี ้  ธน าคารจะ เ ป็นผู้ส่ ง ข้อมู ล  e-Withholding Tax และ
ภาษีมูลค่า เพิ่ ม  พร้อมทั้ง โอน เ งินให้แก่ ก รมสรรพากร  โดย ท่ี
ผู้ประกอบการไม่ตอ้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
(ภ.ง.ด.54) และหรือ แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) และ
ไม่ต้องออกหนัง สือรับรองการหักภาษี  ณ ท่ีจ่ าย  อย่ าง ไร ก็ ดี
ผูป้ระกอบการสามารถขอใหก้รมสรรพากรออกหนงัสือรบัรองการเสีย
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย(Non–Resident Withholding Tax Certificate) 
เพ่ือท่ีผูป้ระกอบการ ต่างประเทศสามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
เครดติภาษีตอ่ไปได ้

หลักการ
และ

ข้อก าหนดของ
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นอกจากนี ้ส าหรบัฝ่ายผูถ้กูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย (ผูร้บัเงิน) ซึ่งถกูหกัภาษี 
ณ ท่ีจา่ยผา่นระบบ  e-Withholding Tax ยงัไดร้บัการลดอตัราภาษี  จาก 3% 
เป็น  2% ส าหรบัชว่งเวลาตัง้แต ่1 ตลุาคม 2563 – 31 ธนัวาคม  2564
มาตรการลดอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยดงักลา่วน ามาใชส้  าหรบัการจ่ายเงินได้
ประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การจ่ายเงนิได้พงึประเมินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล 
ทีป่ระกอบกิจการในประเทศไทยแต่ไม่รวมถงึมูลนิธิหรือสมาคม
เชน่

• เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหนง่งานท่ีท า หรือจากการรบัท างานให ้คา่
นายหนา้ คา่สว่นลด ตามมาตรา 40(2) แหง่ประมวลรษัฎากร

• คา่แหง่กู๊ดวิลล์ คา่แหง่ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนตามมาตรา 40(3) แหง่
ประมวลรษัฎากร

• คา่วิชาชีพอิสระตา่ง ๆ ตามมาตรา 40(6) แหง่ประมวลรษัฎากร หรือ คา่
รบัเหมาตามมาตรา 40(7) แหง่ประมวลรษัฎากร

• คา่จา้งท าของ การจา่ยรางวลั สว่นลด คา่บรกิารอ่ืน ๆ (ซึ่งมิใชค่า่บรกิาร
โรงแรม คา่บรกิารของภตัตาคาร และคา่เบีย้ประกนัชีวิต) ตามมาตรา 
40(8) แหง่ประมวลรษัฎากร

2. การจ่ายเงนิได้พงึประเมินให้แก่ ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา เชน่

• คา่วิชาชีพอิสระตา่ง ๆ ตามมาตรา 40(6) แหง่ประมวลรษัฎากร หรือ คา่
รบัเหมาตามมาตรา 40(7) แหง่ประมวลรษัฎากร

• คา่จา้งท าของ การจา่ยรางวลั สว่นลด คา่บรกิารอ่ืน ๆ (ซึ่งมิใชค่า่บรกิาร
โรงแรม คา่บรกิารของภตัตาคาร และคา่เบีย้ประกนัชีวิต) ตามมาตรา 
40(8) แหง่ประมวลรษัฎากร

1

เงนิไดป้ระเภท
ใดทีไ่ดร้บัสทิธิ
ลดหย่อนภาษี

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 361 (พ.ศ. 2563)1
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การลดหย่อนภาษี ส าหรับค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการช าระ
เงนิ 

รายจ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบการช าระเงินและการน าส่งภาษีผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์สามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดน้ิติบคุคลได ้2 เท่า* ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ฉบบัท่ี 683 ซึ่งมีการประกาศใชต้ัง้แต ่
มิถนุายน 2562 

การท่ีบรษิัทหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล จะสามารถน ารายจา่ยการลงทนุ
ในระบบการจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(e-Tax Invoice / Receipt,             
e-Withholding Tax) มาลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคลไดน้ัน้จะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาตามท่ีประกาศก าหนด ดงัต่อไปนี้

• ไมเ่คยผา่นการใชง้านมาก่อน และเป็นทรพัยส์ินท่ีน ามาหกัค่าสึกหรอ และ
คา่เส่ือมราคาของทรพัยส์ินได ้โดยทรพัยส์ินนัน้ตอ้งไดม้าและอยู่ในสภาพ
พรอ้มใชก้ารไดต้ามวตัถปุระสงคภ์ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

• อยู่ในราชอาณาจกัร และน ามาใชง้านเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 รอบ
ระยะเวลาบญัชีติดต่อกนั และตอ้งช าระเงินตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2562 
- 31 ธนัวาคม 2562

• ไมเ่ป็นทรพัยส์ินท่ีน าไปใชใ้นกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม

ประเดน็ที่
เกีย่วข้อง

อา้งถึงพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 683)2
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