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กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
(น่ มกราคม ๒๔๖๓

เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการแต่ง ตั้ง ตัว แทนหัก ภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ ่า ย (6-ผเปาเา(ว๒;กฐ 7ฮ/)
สำหรับส่วนราชการที่ใข้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ
เรียน

ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๔๐
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือบริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟสืทการ์ด (๙\/พ:เาเา๐๒เก5 7ล)0 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมนํ้ามัน
รถราชการ เพื่อ เป็น ทางเลือ กให้ก ับ ส่ว นราชการในการเติม นั้ามัน รถราชการ นอกเหนือ จากการเติม นํ้ามัน
ด้วยเงินสด คูปอง หรือใบสั่งจ่ายนํ้ามัน ทำ'ให้มีระบบการควบคุม และการบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ชองหน่ว ยงานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และต่อ มาได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการจ่า ยเงิน ค่า บัต ร
เติมนํ้ามันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
กระทรวงการคลัง ขอเรีย นว่า เพื่อ ให้ส ่ว นราชการที่ใ ช้จ ่า ยผ่านบัต รเติม นํ้ามัน รถราชการ
ดำเนิน การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และสามารถนำเงินส่งให้แก่กรมสรรพากร
แบบเบ็ด เสร็จผ่านระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทน
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (6-ผผาเา๐๒เก3 "โฮX) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมนั้ามันรถราชการ ดังนี้
๑ . ให้ส ่ว นราชการติด ต่อ สถาบัน ผู้ใ ห้บ ริก ารบัต รเติม นั้า มัน รถราชการ เพื่อ สมัค รใช้บ ริก าร
ตัว แทนหัก ภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ ่า ย และจัด ทำหนังสือ แต่งตั้งตัว แทนและมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่สถาบันผู้ให้บริการกำหนด
๒. เมื่อส่วนราชการนำบัตรเติมนั้ามันรถราชการไปใช้ สถาบันผู้ให้บริการจะดำเนินการชำระเงิน
ให้แก่สถานีบริการนํ้ามันแทนส่วนราชการ โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑ ชองยอดการใช้นั้ามัน
จากสถานีบ ริก ารนํ้า มัน ทุก สิ้น วัน และจะนำเงิน ส่ง ให้แ ก,กรมสรรพากรแทนส่ว นราชการภายในวัน ที่
๗ ชองเดือนลัดไป พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร/รายงานให้แก่ส่วนราชการ และกรมสรรพากร ตามวิธีการที่สถาบัน
ผู้ให้บริการกำหนด
๓. เมื่อ ส่ว นราชการได้ร ับ ใบแจ้ง ยอดการใช้จ ่า ย ให้ด ำเนิน การตรวจสอบกับ หลัก ฐาน
การชำระเงิน ให้ถ ูก ต้อ งตรงกัน และชำระเงิน ค่า บัต รเติม นํ้า มัน รถราชการภายในระยะเวลาที่ใ บแจ้ง ยอด
การใช้จ่ายกำหนด
๔. ส่วนราชการ -..

- ๒๔. ส่ว นราชการและสถานีบ ริก ารนํ้ามัน สามารถเรียกดูห นังสือ รับ รองการหัก ภาษี ณ ที่จ ่า ย
(๔๐ ทวิ) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากระบบของสถาบันผู้ใหับริการ ดังนี้
๔.๑ ส่ว นราชการที่ใ ช้บ ัต รเติม นํ้า มัน รถราชการ 1078 1=166*031X1 เรีย กดูเ อกสาร
ผ่านระบบ เ^นกฐ*ชล] อวโเวอโล*6 (วก(เท6 ตามขั้นตอนในคู่มือบริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟลีทการ์ด
(6-ผเผ่าเา๐๒เกฐ 7 ลX) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๔.๒ ส่ว นราชการที่ใช้บ ัต รเติม นํ้ามัน รถราชการ ๆ“IVไ8 1=166* 0ล๒ เรีย กดูเอกสารผ่า น
7(ฟ่8 ผ6เว 1=166* ร61^เ06 ได้ทาง ช**เวร://ผ6ช*(66*.*โฑชชลก๒(ะ๐กา
ทั้งนี้ การสมัค รใช้บ ริก ารตัวแทนหัก ภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ ่า ย บัต รเติม นํ้า มัน รถราชการ (6-ผเ*ชช๐๒เกฐ 73x5
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่สถาบันผูให้บริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤศฏิ พาราพันธกล)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
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