
 

 

ธนาคาร มซิูโฮ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์

ชัน้ 32 – 35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั  
กรงุเทพฯ 10500  

 

18 กนัยายน 2563 
เรยีน ท่านลกูคา้และคู่คา้ผูท้รงเกยีรต ิ

 

แจ้งการเข้าร่วมโครงการ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร 

และการยกเลิกการออก “หนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (มาตรา 50 ทวิ)” 

 
  เพือ่พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผสานเขา้กบัเทคโนโลยทีางการเงนิเพื่อ
เพิม่มาตรฐานการใหบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่มีาตรฐานความปลอดภยัในระบบสากลและเพื่อสนับสนุนแผน
กลยุทธ์ของกรมสรรพากรภายใตห้ลกัการบรกิารวถิใีหม่ (New Normal) ธนาคาร มซิูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
(“ธนาคารฯ”) ขอแจง้ใหท้า่นทราบว่า ธนาคารฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการ e-Withholding Tax กบักรมสรรพากร  
 e-Withholding Tax ถอืเป็นทางเลอืกใหม่ทีจ่ะช่วยลดขัน้ตอนในการบรหิารจดัการภาษเีงนิไดห้กั ณ ที่
จ่ายจากหลายขัน้ตอนไปสู่การบรหิารแบบจบเบด็เสรจ็ในขัน้ตอนเดยีว ทัง้ยงัจะช่วยลดตน้ทุนในการจดัท าและ
จดัเกบ็เอกสารรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย (มาตรา 50 ทว)ิ ของผูห้กัภาษี ณ ทีจ่่าย (ผูจ้่ายเงนิ) และผูถู้กหกั
ภาษ ีณ ทีจ่่าย (ผูร้บัเงนิ) เมือ่ธนาคารฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการ e-Withholding Tax แลว้ ทา่นในฐานะผูถู้กหกัภาษ ี
ณ ทีจ่่าย (ผูร้บัเงนิ) ไม่จ าเป็นตอ้งจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานในรปูแบบกระดาษอกีต่อไป โดยท่านสามารถเขา้ไป
ตรวจสอบหลกัฐานการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องกรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชัว่โมง 
 ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ธนาคารฯ จะทยอยปรบัเปลี่ยนรูปแบบการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
(มาตรา 50 ทวิ) ตามล าดบัตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยน าร่องจากการหกัภาษี ณ ที่จ่ายของ
ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ธนาคารฯ จะท าการส่งข้อมูลภาษีหกั ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) ให้แก่กรมสรรพากรทาง
อเิล็กทรอนิกส์ภายหลงัจากการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายแล้ว ทัง้นี้ วิธกีารเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร 

2. ธนาคารฯ จะยกเลกิการออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย (มาตรา 50 ทว)ิ เนื่องจาก
ตามขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร ผูห้กัภาษี ณ ทีจ่่ายไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องออกหนังสอื
รบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย (มาตรา 50 ทว)ิ และผูถู้กหกัภาษี ณ ทีจ่่ายไม่จ าเป็นตอ้งจดัเกบ็
เอกสารเป็นหลกัฐานอกีต่อไป อย่างไรกด็ ีธนาคารฯ ยงัคงจะออกเอกสารแจง้การหกัภาษี ณ 



 

 

ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) ให้แก่ท่านเป็นการชัว่คราวตามตวัอย่างแนบท้ายจนกว่าจะได้แจ้ง
ยกเลกิการออกเอกสารดงักล่าวในล าดบัถดัไป   

นอกจากนี้ เนื่องจากตามขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร ธนาคารฯ มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งจดัสง่หลกัฐานการรบั
ช าระเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถู้กหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย (ผูร้บัเงนิ) ทางช่องทางอเิลค็ทรอนิกส์ ธนาคารฯ จงึขอ
แจง้ใหท้า่นทราบว่า ธนาคารฯ จะจดัสง่ขอ้มลูดงักล่าวใหแ้กท่า่นผา่นชอ่งทางดงัต่อไปนี้  

1. ผ่านทางระบบ Mizuho Global e-Banking (หรอื Internet Banking) โดยธนาคารฯ จะส่ง
ขอ้มลูผา่นชอ่งทาง E-report และ 

2. ผา่นทาง Email โดยธนาคารฯ จะสง่ขอ้มลูไปยงั Email ทีท่า่นไดล้งทะเบยีนไวก้บัธนาคารฯ 
หากท่านยงัไม่เคยสมคัรใชง้านระบบ Internet Banking หรอืลงทะเบยีน Email ไวก้บัธนาคารฯ ท่าน

สามารถสมคัรใชบ้รกิารและ/หรอืลงทะเบยีน Email กบัธนาคารฯ ได ้โดยกรอกเอกสารซึง่แนบมากบัจดหมาย
ฉบบันี้และส่งคนืใหแ้ก่ธนาคารฯ เพื่อด าเนินการต่อไป ทัง้นี้ ธนาคารฯ ขอความร่วมมอืใหท้่านส่งกลบัเอกสาร
ดงักล่าวโดยเรว็เพือ่ทีธ่นาคารฯ จะไดส้ามารถจดัสง่หลกัฐานการรบัช าระเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่่ายใหแ้ก่ท่านไดต้าม
ขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร 

นอกจากนี้ เมื่อธนาคารฯ ได้เขา้ร่วมโครงการ e-Withholding Tax กบักรมสรรพากรแลว้ ธนาคารฯ ก็
พรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารน าส่งเงนิภาษผี่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Withholding Tax Service) แก่ลูกคา้นับตัง้แต่
เดอืนตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป โดยบรกิารน าส่งเงนิภาษผี่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวจะช่วยท าใหข้ ัน้ตอน
การหกัภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างท่านและคู่ค้าของท่าน รวมไปถึงขัน้ตอนการน าส่งภาษีหกั ณ ที่จ่ายให้แก่
กรมสรรพากรของทา่นเป็นไปอยา่งงา่ยดายและสะดวกสบายมากขึน้  
 หากท่านมคีวามประสงค์ทีจ่ะสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิและ/หรอืหากท่านมคีวามประสงค์จะใชบ้รกิาร
น าส่งเงนิภาษผี่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-Withholding Tax Service) ท่านสามารถตดิต่อไดท้ีเ่จา้หน้าทีข่อง
ธนาคารฯ ผูดู้แลบญัชขีองท่าน หรอืทีห่มายเลข 02 163 2999 ทางธนาคารฯ ขอขอบพระคุณท่านทีม่อบความ
ไวว้างใจในการใชบ้รกิารของธนาคารดว้ยดเีสมอมา และทางธนาคารฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะยงัคงไดร้บัความ
ไวว้างใจจากทา่นในการใชบ้รกิารกบัธนาคารฯ ต่อไป  
 
 
 
                  ขอแสดงความนบัถอื 

ธนาคาร มซิโูฮ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 

 



 

 

ข้อมูลการบริการของธนาคารและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรณีลกูคา้ตอ้งการแจง้รายชื่อผูร้บัขอ้มลูการสง่ภาษใีหแ้กก่รมสรรพากรทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ของดอกเบีย้เงนิฝาก

ประจ าและออมทรพัย ์ทีธ่นาคารเป็นผูม้หีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามมาตรา 50 ทว ิ 

1.1 ลกูคา้ใชบ้รกิาร Mizuho Global e-Banking (หรอื Internet Banking) และสมคัรรบัขอ้มลูผ่านช่องทาง E-

report เรยีบรอ้ยแลว้ 

           เอกสาร: ไมจ่ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่เตมิ 

1.2 ลกูคา้ใชบ้รกิาร Mizuho Global e-Banking (หรอื Internet Banking) แต่ไม่ไดส้มคัรรบัขอ้มลูการบรกิารผ่าน

ช่องทาง E-report 

เอกสาร: กรุณาตดิต่อขอรบัเอกสารการสมคัรทีแ่ผนก Global Transaction Banking Division โทร 02-163-

2999 หรอื 02-002-0222 เบอรต่์อ 2710-2719 

1.3 ลกูคา้ไม่ไดส้มคัรใชบ้รกิาร Mizuho Global e-Banking (หรอื Internet Banking) กบัทางธนาคาร 

เอกสาร: กรุณากรอกขอ้มลูในเอกสาร Notice of Authorized Person(s) for Receiving Service of Electronic 

Advice Statement Transaction โดยเลอืกหวัขอ้การบรกิารที ่10.2 

2. กรณีค่าธรรมเนียมของธนาคารทีล่กูคา้สมคัรใชบ้รกิาร Withholding Tax Reimbursement กบัทางธนาคาร และมี

ความประสงคท์ีจ่ะใหท้างธนาคารท าการสง่ขอ้มลูใหแ้ก่กรมสรรพากรทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Withholding Tax) 

เอกสาร: กรุณาตดิต่อขอรบัเอกสารการสมคัรที ่Call Center โทร 02-163-2999 หรอื 02-002-0222 เบอรต่์อ 0 

3. กรณีลกูคา้มคีวามประสงคข์อใชบ้รกิารการน าสง่ขอ้มลูภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (มาตรา 50 ทว)ิ ระหว่างลกูคา้และคู่คา้ 

ใหแ้ก่กรมสรรพากรทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Withholding Tax)  พรอ้มธุรกรรมการโอนเงนิของลกูคา้ผ่านทางธนาคาร 

เอกสาร: กรุณาตดิต่อขอรบัเอกสารการสมคัรที ่Call Center โทร 02-163-2999 หรอื 02-002-0222 เบอรต่์อ 0 

 
 
 



 

 

Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch 

98 Sathorn Square Office Tower 32
nd

 – 35
th
 Floor, 

North Sathorn Road, Silom, Bangrak  

Bangkok 10500  

 

18 September 2020 

 

Dear  Valued customers 

Announcement of the joining of the Revenue Department’s  

e-Withholding Tax Project and Cancellation of the Issuance of  

Withholding Tax Certificate (Section 50 Bis) 

  
In order to improve the quality of service by using the integration of information and financial 

technology to enhance the standard of our electronic service with international standard of 

security and to support the Revenue Department’s strategy promotion under ‘New Normal’ 

framework, Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch (“Bank”) would like to announce that the 

Bank has now joined the e-Withholding Tax Project with the Revenue Department.  

E-Withholding Tax is a new alternative solution which helps reducing multiple-steps process 

into one-stop service scheme. It also helps reducing the cost of documents preparation and 

storage relating to withholding tax certificate (Section 50 Bis) for a person responsible to 

withhold tax (a payer) and a person being withheld tax (a payee). With the Bank joining 

e-Withholding Tax project, you as a person being withheld tax (a payee) is no longer required 

to keep the original copy evidences. You can check evidence relating to the withholding tax 

deduction on the Revenue Department’s website, www.rd.go.th, which is available 24 hours.  

After joining the project, the Bank will start altering the procedures relating to withholding 

tax deduction (Section 50 Bis) as from October 2020 onward starting from the interest 

relating to time deposit placement. The processes will be altered as followed: 

1. the Bank will submit withholding tax information (Section 50 Bis) to the Revenue 

Department via electronic platform according to the Revenue Department’s procedures and 

requirements after each withholding tax deduction. 

 



 

 

2. the Bank will no longer issue a withholding tax certificate (Section 50 Bis) to you as 

according to the relevant regulations, a person responsible to withhold tax is no longer 

required to issue the withholding tax certificate and a person being withheld tax is no longer 

requires to keep the withholding tax certificate (Section 50 Bis) as an evidence. However, the 

Bank will still temporarily issue a withholding tax report to you in a form as attached until 

further notice of termination of the issuance.   

Moreover, as the Bank is required by the Revenue Department to deliver an evidence of the 

receipt of withholding tax payment to a person being withheld tax (a payee) through 

electronic platform, the Bank would like to notify you of the delivery platforms as followed; 

1. Mizuho Global e-Banking (or Internet Banking), which the Bank will deliver the 

information to you through E-report channel; and 

2. e-mail, which the Bank will deliver the information to the e-mail which you have registered 

with the Bank. 

If you have never applied for internet banking or registered the email with the Bank, you may 

apply for the service and/or register the email by filling in the form(s) attached to this letter 

and deliver the form(s) back to the Bank for further process. However, the Bank requests for 

your kind cooperation to return the documents for application and/or registration as soon as 

possible so that the Bank will be able to deliver an evidence to you according to the 

requirements of the Revenue Department. 

In addition, with the Bank’s joining e-Withholding Tax project, as from October 2020 

onward, the Bank is also ready to provide to you the e-Withholding Tax Service. This service 

can help facilitating withholding tax deduction between you and your business partners 

together with submission of withholding tax to the Revenue Department. This will make the 

process easier and more pleasant to you.  

Should you have any queries or if you want to apply for the e-Withholding Tax Service, 

please do not hesitate to contact our Call Center at +66 2 163 2999 or dedicated Relationship 

Manager.  

We truly appreciate for your confidence and trust placed in us and we hope and look forward 

to have a change for continuously serving you. 

 

 

                   Sincerely yours, 

Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch 



 

 

Note:  For more information 

If you have any inquiry about e-Withholding Tax Service, please contact: 

 

 Contact to Extension Number 

Call Center 

02-163-2999 

02-002-0222 

0 

Electronic Payment and Settlement 

Division      

     ■  Outward Remittance 

3210 - 3218 

     ■  Inward Remittance 3220 - 3223 

     ■  Cash Management Service 3231 - 3236 

     ■  Cash and Clearing 3121, 3124, 3125, 3129 

Loan Operation Division 3151 - 3155 

Trade Finance Operation Division 3510, 3520 

Treasury Operation Division 3454, 3462 

 


