ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 15)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบกากับภาษีที่ได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature)
“ใบรับอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบรับที่ได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital
Signature)
“ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ตามมาตรา ๗๗/๑ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร
“ผู้มีหน้าที่ออกใบรับ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ แห่งประมวลรัษฎากร
“ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีให้จัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
“ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ออกใบรับที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จัดทา
ส่งมอบ และเก็บรักษาใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการ
ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
/ “ใบรับรอง …
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“ใบรับ รองอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ (Electronic Certificate)” หมายความว่ า ข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
หรือการบันทึกอื่นใดซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) กับข้อมูล
สาหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Certification Authority)
“ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)” หมายความว่า บุคคลที่ให้บริการ
เกี่ ย วกั บ การออกใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Certificate) เพื่ อ รั บ รองตั ว ตนของบุ ค คล
หรื อ องค์ กรใด ๆ ซึ่ งเป็ นเจ้าของลายมื อชื่อดิ จิ ทัล (Digital Signature) โดยมี มาตรฐานหรื อมาตรการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยตามที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กาหนด
“ลายมือ ชื่อ ดิจิทั ล (Digital Signature)” หมายความว่ า ข้ อความหรื อสั ญลั กษณ์ ที่ส ร้า งขึ้ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการคานวณทางคณิตศาสตร์เข้ารหัสอัลกอริทึมแบบอสมมาตร (Asymmetric
Key Algorithms) บนพื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ (Encryption) และใช้กับระบบคู่กุญแจ (Key Pair)
โดยนาไปคานวณร่วมกับกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะ
ที่สามารถจะใช้กุญแจสาธารณะ (Public Key) ของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้วา่ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นนั้
ได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ลงลายมือชื่อนั้นหรือไม่ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีการลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่
“กุญแจส่วนตัว (Private Key)” หมายความว่า กุญแจที่ใช้ในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital
Signature) และสามารถน าไปใช้ ใ นการเข้ า รหั ส ลั บ (Encryption) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ มิ ใ ห้
สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสลับนั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้
“กุญแจสาธารณะ (Public Key)” หมายความว่า กุญแจที่ใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature) และสามารถนาไปใช้ในการถอดรหัสลับ (Decryption) เมื่อมีการเข้ารหัสลับข้อมูล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยกุ ญ แจส่ ว นตั ว (Private Key) เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจความหมายของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสลับนั้นได้
“คู่ กุ ญแจ (Key Pair)” หมายความว่า กุญ แจส่ว นตัว (Private Key) และกุญ แจสาธารณะ
(Public Key) ในระบบการเข้ารหัสลับ (Encryption) แบบอสมมาตร (Asymmetric Key Algorithms)
ที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น โดยวิ ธี ก ารที่ ท าให้ กุ ญ แจส่ ว นตั ว (Private Key) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางคณิ ต ศาสตร์
กับกุญแจสาธารณะ (Public Key) ในลักษณะที่สามารถใช้กุญแจสาธารณะ (Public Key) ตรวจสอบได้ว่า
ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ได้สร้างขึน้ โดยใช้กุญแจส่วนตัว (Private Key) นั้นหรือไม่ และสามารถ
นากุญแจส่วนตัว (Private Key) ไปใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ไม่สามารถเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่บุคคลที่ถือกุญแจสาธารณะ (Public Key) ซึ่งเป็นคู่กับกุญแจส่วนตัว (Private Key) นั้น นาไปใช้
ในการถอดรหั สลับ (Decryption) ของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ บุคคลที่ถือ กุญแจสาธารณะ
(Public Key) สามารถอ่านหรือเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้
/ “ผู้ให้บริการ …

-3“ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ ผู้ อ อกใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท้ายประกาศนี้
“การอัปโหลด (Upload)” หมายความว่า วิธีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมสรรพากร
“การส่งข้อมูลแบบ Host to Host” หมายความว่า วิธีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยการเชื่ อ มต่ อ ระบบข้ อ มู ล ระหว่ า งผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมสรรพากร”
“ส่งมอบ” หมายความว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข้อมูลของผูอ้ อกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และให้หมายความรวมถึง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข้อมูลของตัวแทน
“แบบ บ.อ.๐๑” หมายความว่า แบบคาขอจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
“แบบ บ.อ.๐๙” หมายความว่า แบบคาขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 3 ให้ผู้ประสงค์จะจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นคาขอต่ออธิบดีตามแบบ บ.อ.๐๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 4 ผู้ประสงค์ที่จะยื่นคาขอตามข้อ 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 77/1 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หรือผู้มีหน้าที่
ออกใบรับ ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร
(2) มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)
(3) มีระบบงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ที่จัดทาและส่งมอบให้แก่ผู้รับมีข้อความถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับขณะที่สร้าง ส่ง และรับ โดยใช้วิธีการ
ที่เชื่อถือได้และสามารถแสดงข้อความได้ในภายหลังโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถ
พิสูจน์ไ ด้ว่าไม่มีก ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไร้ร่องรอย หรือ ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ที่ออกระหว่างทาง
ข้อ 5 การยื่นคาขอตามข้อ 3 ให้ยื่นต่ออธิบดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากรกาหนด
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อตกลงแนบท้ายแบบ บ.อ.01 และให้ผู้ยื่นคาขอยืนยันตัวตน
โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)
ข้อ 6 เมื่ อ ผู้ ยื่ น ค าขอได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี ใ ห้ เ ป็ น ผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้มีสิทธิจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 7 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ตามวิธีการแบบปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทั้งในส่วน
ของระบบฮาร์ดแวร์ และระบบซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้
/ (1) มีระบบ …

-4(1) มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยจะต้อง
(ก) สามารถแสดงภาพการทางานรวมของระบบงานทั้งหมด (System Flowchart) ได้
(ข) เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะแก้ไขรายการนั้น ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้
การแก้ไขรายการไม่ให้ใช้วิธีลบทิ้ง หรือล้างรายการออก ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มเข้าไป
เพื่อแสดงให้เห็นรายการก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และต้องมีรายงานการแก้ไขรายการเพื่อการตรวจสอบได้
(ค) แสดงระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ โดยระบุจานวนและระดับเจ้าหน้าที่
ที่สามารถบันทึก อ่าน หรือเข้าไปใช้ระบบงานในแต่ละระดับได้
(ง) มี ก ารควบคุ ม โดยใช้ ร หั ส ผ่ า นส าหรั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ไปใช้ ร ะบบงานทุ ก ระดั บ
และมีระบบงานที่บันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
(จ) มีรายงานบันทึกการใช้ระบบงานโดยระบุให้ทราบถึงรหัสประจาตัวของเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้ระบบงานที่ทา วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าใช้ระบบงาน (Access) ในกรณีที่มีการแก้ไขรายการจะต้องระบุ
ให้ทราบถึงรหัสประจาตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ จานวนและรายละเอียดของรายการที่แก้ไขปรับปรุง
(ฉ) มีระบบการตรวจสอบผู้เข้าใช้หรือผู้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ และมีกระบวนการ
ในการตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ นระบบที่ ส ามารถแสดงว่ า ข้ อ มู ล ดัง กล่ า วได้ บั นทึ ก ไว้ ค รบถ้ ว น
ทุกรายการแล้ว และไม่มีการแก้ไขรายการของเอกสารที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) มีการควบคุมแฟ้มข้อมูลซึ่งมีการเข้ารหัสลับ (Encryption) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
ถ้ามีการถอดรหัสลับ (Decryption) ต้องบันทึกหลักฐานไว้ทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบ และสามารถจัดพิมพ์
เป็นรายงานเพื่อการตรวจสอบได้
ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้ซอฟต์แวร์
ที่บุคคลอื่นพัฒนาขึ้นมาใช้ในการจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากซอฟต์แวร์นั้น
มีวิธีการแบบปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทานองเดียวกับ (1) และ (2)
ข้อ 8 การจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรายการ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาใบกากับภาษีโดยมีรายการที่เป็นสาระสาคัญ ตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อาจกาหนดให้มีรายการอื่นใดในใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์นอกจากรายการที่เป็นสาระสาคัญตาม (1) ก็ได้
(3) นาข้อมูลตาม (1) และ (2) มาคานวณทางคณิตศาสตร์เข้ารหัสอัลกอริทึมแบบอสมมาตร
(Asymmetric Key Algorithms) บนพื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ (Encryption) และใช้กุญแจส่วนตัว
(Private Key) ที่เป็นคู่กับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ซึ่งผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ได้ออกให้แก่ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังไม่หมดอายุ
ในขณะสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และขณะส่งใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการ
(4) นาลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตาม (3) ส่งไปพร้อมข้อมูลตาม (1) และ (2)
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
/ ข้อ 9 การจัดทา ...

-5ข้อ 9 การจัดทาใบกากับภาษีอย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์จัดทาใบกากับภาษีอย่างย่อโดยมีรายการที่เป็นสาระสาคัญ ตามมาตรา ๘๖/6 แห่งประมวล
รัษฎากร ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้นาความตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณี ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บบริ ก ารเรี ย กร้ อ งให้ ออกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง มี ร ายการ
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไม่จาต้องเรียกคืนข้อมูล
ใบกากับภาษีอย่างย่อตามวรรคหนึ่ง แต่ให้จัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ตามข้อ 8 โดยให้ออก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ตรงวันเดือนปีในใบกากับภาษีอย่างย่อ พร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่
ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และหมายเหตุในใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ว่า “เป็นการยกเลิก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อเลขที่ ... และออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แทน”
ข้อ 10 การจัดทาใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการจัดทาข้อความใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้โดยมีรายการ
ที่เป็นสาระสาคัญ ตามมาตรา 86/9 หรือตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แล้วแต่กรณี และให้นาความตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 11 การจัดทาใบรับ ตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินการจัดทาใบรับโดยมีรายการที่เป็นสาระสาคัญ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้นาความตามข้อ 8 (2) (3) และ (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑2 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิเลือกที่จะดาเนินการ
จัดทาใบกากับภาษี ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบกระดาษสาหรับการขายสินค้าหรือ
ให้บริการในแต่ละครั้งก็ได้
ข้อ 13 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แ ก่
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรณีผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ จัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และส่งมอบให้แก่
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่
ประสงค์จะรับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ จัด ทาสิ่งพิมพ์ออกของใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยให้ปรากฏข้อความว่า
“เอกสารนี้ได้จัดทาและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” และส่งมอบให้แก่
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกของใบกากับภาษีอิเล็ก ทรอนิกส์ดังกล่าวใช้แทน
ต้ นฉบั บได้ ทั้ งนี้ ผู้ ออกใบก ากั บภาษี อิ เล็ กทรอนิ กส์ จะท าให้ ปรากฏข้ อความดั งกล่ าวนั้ น โดยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะ
ทานองเดียวกันก็ได้
ข้อ 14 ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งมอบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ผู้จ่ายเงิน
หรือผู้ชาระราคา ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร และให้นาความตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 15 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือน
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
/ การส่งข้อมูล ...

-6การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature) โดยใช้กุญแจส่วนตัว (Private Key) ที่เป็นคู่กับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Certificate) ซึ่งผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ได้ออกให้แก่ผู้ออก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์นนั้ ซึ่งยังไม่หมดอายุในขณะสร้างลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature) และในขณะส่งข้อมูลดังกล่าว
ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิ กส์ห รือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต ามวรรคหนึ่งโดยวิธีการอัปโหลด ( Upload)
หรือการส่งข้อมูลแบบ Host to Host หรือตั้งผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนส่งข้อมูล
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 16 การส่งข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 15 ให้ผู้ออก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์จัดทาข้อมูลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการซือ้ ขายสินค้าและบริการ (ETDA RECOMMENDATION ON ICT STANDARD FOR ELECTRONIC
TRANSACTION) (ขมธอ. 3-2560) ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560
ข้อ 17 กรณีที่ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตั้งผู้ให้บริการ
นาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์นั้นแจ้งให้กรมสรรพากรทราบถึง
การตั้งตัวแทนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่กี รมสรรพากรกาหนด
ข้อ 18 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประสงค์ จะเป็น
ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นตัวแทนนาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ แทนผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์อื่น
มีห น้ า ที่แ จ้ง ความประสงค์ ต่อ อธิ บ ดีผ่ านระบบอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ที่ก รมสรรพากรกาหนด ทั้ง นี้ ต้อ งมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 19 การส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศสาหรับผู้ให้ บริการจัด ทา ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION
SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION, TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS)
(ขมธอ. 21-2562) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ข้อ 20 กรณีที่ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายใด มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท้ายประกาศนี้ ระหว่างดาเนินการในฐานะตัวแทนเพื่อนาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
หรื อใบรั บอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ใ ห้ บ ริก ารนาส่ง ข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ นั้น ขาดคุ ณสมบั ติแ ละไม่ มีสิ ท ธิ
ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะตัวแทนต่อไป
/ ข้อ 21 ผู้ให้บริการ ...

-7ข้อ 21 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารน าส่ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ออกใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์
หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่นาข้อมูลนั้นไปใช้หรือเปิดเผยไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาความลับตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มีหน้าที่ต้องกาหนดความรับผิดของผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในสัญญาตัง้ ตัวแทน สาหรับการเปิดเผยความลับหรือการนาข้อมูลไปใช้
โดยปราศจากความยินยอมดังกล่าว
ข้อ 22 การยกเลิกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิมเพื่อออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จัดเตรียมข้อความของใบกากับภาษีใหม่ขึ้นเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้เลขที่ใบกากับภาษีใหม่ และลงวัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ พร้อมหมายเหตุ
ไว้ในใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกากับภาษีใหม่แทนใบกากับภาษีเดิม
เลขที่ ... วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิม”
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 23 เมื่ อ ผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด าเนิ น การตามข้ อ 22 แล้ ว ให้ ห มายเหตุ
การยกเลิกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิมไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ด้วย
ข้อ 24 การยกเลิกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เดิมเพื่อออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ให้นาความตามข้อ 13 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 25 การยกเลิ ก ใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดิ ม เพื่ อ ออกใบรั บ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ หม่ ให้ น าความ
ตามข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 26 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการที่ได้รับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถ้าได้เก็บรักษาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาไว้ตามประกาศนี้แล้ว
(1) ได้เก็บรักษาข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นนั้ โดยสามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และ
(2) ได้ เ ก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ เ ป็ น อยู่
ในขณะที่ได้สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดง
ข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ
(3) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถงึ แหล่งกาเนิด ต้นทาง และปลายทางของใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี
กรณีใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทาสิ่งพิมพ์ออกของใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อ 13 วรรคสอง ให้ผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์เก็บรักษาไฟล์ข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
เก็บรักษาสิ่งพิมพ์ออกของใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับมาในรูปของกระดาษ
/ ข้อ 27 การเก็บรักษา ...

-8ข้อ 27 การเก็บรักษาใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้นาความตามข้อ 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 28 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ประสงค์จะจัดทา
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคาขอตามแบบ บ.อ.09 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่กรมสรรพากรกาหนด
ข้อ 29 ให้ ผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ผู้ อ อกใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ยื่ น ค าขอ
ตามข้อ 28 หมดสิทธิในการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพ้นวันสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคาขอ
ข้อ 30 ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียน หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดทา ส่งมอบ
และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา
ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 เป็น ผู้ออก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
ข้อ 31 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบคำขอจัดท ำ ส่งมอบ และเก็บรัก ษำ
ใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิก ส์ และใบรับ อิเล็ก ทรอนิกส์

บ.อ.01

ยื่นต่อ อธิบ ดีกรมสรรพากร

เลขประจาตัวผู้เ สียภาษีอากร

1. ชื่อ ผู้เสียภาษีอ ากร...............................................................................................…………………………………………………………..........

ที่อยู่ส ำาักกาาัหญ่่ : อาคาร.................................................. ญ้อาเลขที่................... ชก้ัที่.......... ญมู่บ้าั....................................
เลขที่..........……………..…........ ญมู่.….......…….. ตรอก/ซอย............……..……....................... ถัั........................……....................
ตำาบล/แขวา…...................….................... อำาเภอ/เขต.................................................... จกาญวกด...............................…….............
รญกสไปรษณีย์

โทรศกพท์..........................................…………..........

E-Mail Address...................….…………………………………………………………………..............
2. มีความประสาค์จกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษา
หบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์

หบรกบอิเลบกทรอัิกส์

3. มีคุณสมบกติครบถ้วัตามประกาศอธิบ ดีกรมสรรพากร (ฉบกบที่ 15) เรื่อา กำาญัดญลกกเกณฑ์ วิธีการ และเาื่อัไขหัการจกดทำา
ส่ามอบ และเกบบรกก ษาหบกำากกบภาษีอ ิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเ ลบกทรอัิก ส์
4. มีปริมาณหบกำากกบภาษี หบเพิ่มญัี้ หบลดญัี้ และหบรกบ หัรูปขอาข้อ มูลอิเ ลบกทรอัิก ส์ จำาัวั.........................รายการต่อเดื อั
รวมทก้าสำาักกาาัหญ่่และสาขา (ถ้ามี) (ที่ค าดว่ามีปริมาณสูาสุด)
5. ยิัยอมปฏิบกต ิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ตามข้อ 3 และที่จะประกาศกำาญัดเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมทก้ายอมรกบ
หัข้อตกลาการจกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษาหบกำากกบภาษีอ ิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบ อิเลบก ทรอัิกส์ (หบแับ บ.อ.)1)

ขอรกบรอาว่ารายการที่แจ้าไว้ข้าาต้ัเป็ัความจริาทุก ประการ

วกัที่ยื่ัคำา ขอ........................................................

ใบแนบ บ.อ.01
ข้อตกลงการจัดทา ส่ง มอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ด้ว ย.......................................….................. ต่อ ไปจะเรียกว่า “ผู้เสีย ภาษีอากร” ได้ยื่ัคำาขอจกด ทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษาหบกำากกบภาษี
(ชื่อผู้เสียภาษีอากรญรือผู้ประกอบการ)
อิเลบกทรอัิก ส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์ และเมื่อได้รกบอัุ่าตจากกรมสรรพากรแล้ว ตกลาที่จะผูก พกัและปฏิบกติตาม เาื่อัไขดกาต่อ ไปัี้
1. หญ้ถือว่าข้อตกลาการจกด ทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษาหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์เป็ัส่ว ัญัง่าขอาแบบคำาขอ
จกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษาหบกำากกบภาษีอิเลบก ทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบก ทรอัิกส์ (บ.อ.)1) ด้วย

2. “ผู้เสียภาษีอากร” มีญั้าที่จกดญาหบรกบรอาอิเลบกทรอัิกส์จากผู้หญ้บริการออกหบรกบรอาอิเลบกทรอัิกส์ท ี่กรมสรรพากรเญบัชอบ และ
สามารถหช้าาัร่ว มกกบระบบาาัขอากรมสรรพากร
3. “ผู้เสียภาษีอากร” ยิัยอมติดตก้าโปรแกรมขอากรมสรรพากรที่ระบบคอมพิวเตอร์ขอา “ผู้เสียภาษีอากร” เพื่อดำาเัิัการที่เกี่ยวข้อ ากกบ
การจกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกก ษาหบกำากกบภาษีอ ิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์
4. “ผู้เสียภาษีอากร” ต้อ าหช้บก่ชีผ ู้หช้าาั (User ID) และรญกสผ่าั (Password) ที่ได้รกบจากกรมสรรพากร เพื่อการจกดทำา ส่ามอบ และ
เกบบรกกษาหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบก ทรอัิกส์ขอา “ผู้เสียภาษีอากร” ตามที่ได้รกบอัุ่าตเท่าัก้ั

5. กรณี “ผู้เสียภาษีอากร” ัำาส่าข้อมูลหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์ผ่าัช่อาทาาอกปโญลด (Upload) จะต้อาปฏิบกติ
ตามเาื่อัไขที่กรมสรรพากรกำาญัด
6. กรณี “ผู้เสียภาษีอากร” ัำาส่าข้อมูลหบกำากกบภาษีอิเลบก ทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์ผ่าัช่อาทาา Host to Host จะต้อายิัยอม
จกดเตรียมอุปกรณ์การเชื่อ มต่อและอื่ั ๆ ที่เกี่ยวข้อา โดยต้อาปฏิบกติต ามญลกกเกณฑ์ วิธ ีการ และเาื่อัไขตามที่อ ธิบดีกรมสรรพากรกำาญัด
7. กรณี “ผู้เสียภาษีอากร” หช้บริการัำาส่าข้อมูลหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์ ผ่าัผู้หญ้บริการัำาส่าข้อมูล
อิเลบกทรอัิก ส์ จะต้อ ายอมรกบและเข้าหจถงาการหช้บริการขอาผู้หญ้บริการัำาส่าข้อมูลอิเลบกทรอัิกส์ ที่ได้รกบอัุมกต ิจากกรมสรรพากรหญ้เป็ัผู้หญ้บริการัำาส่า
ข้อมูลหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์กกบกรมสรรพากร ว่าอยู่หัข่ายความรกบผิดชอบขอา “ผู้เสียภาษีอากร”

8. กรมสรรพากรจะไม่รกบผิดชอบต่อความเสียญาย ความสู่เสียญรือ ค่าหช้จ่ายที่เกิดขง้ัไม่ว่าทาาตราญรือทาาอ้อม อกัเป็ัผลสืบเัื่อาจาก
การหช้าาัร่ว มกกบ ระบบาาัขอากรมสรรพากร ญรือเกิดจากความล้มเญลวหัการหช้าาั ความผิดพลาด การญยุดชะากก ความไม่สมบูรณ์ขอาระบบ
คอมพิว เตอร์ รวมถงาการเรียกร้อ าค่าเสียญายญรือค่าหช้จ่าย ญรือการกระทำาหด ๆ อกัส่าผลต่อความั่าเชื่อถือ หัเัื้อญาขอาหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์
และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์ขอาผู้หช้บริการญรือขอาบุคคลภายัอกหัความเสียญายทก้าทาาตราญรือทาาอ้อม
9. “ผู้เสียภาษีอากร” ยิัยอมปฏิบกติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบกบที่ 15) เรื่อ า กำาญัดญลกก เกณฑ์ วิธีการ และเาื่อัไขหัการ
จกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษาหบกำากกบภาษี อิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์ และที่จะประกาศกำาญัดเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมทก้ายอมรกบหัข้อตกลา
การจกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษาหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิก ส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิกส์
กรมสรรพากรขอสาวัสิทธิหัการปรกบปรุา เปลี่ยัแปลา แก้ไข ยกเลิกญรือระากบการอัุมกติหญ้จกดทำาหบกำากกบภาษีอิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบ
อิเลบกทรอัิก ส์ผ่าัระบบบริการจกด ทำาหบกำากกบภาษีอิเลบก ทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบก ทรอัิกส์ หัเวลาหดโดยไม่จำาต้อาบอกกล่าวเป็ัการล่วาญั้า และ
หักรณีมีการเปลี่ยัแปลาหด ๆ หัระบบ โดยผู้ย ื่ัคำาขอตกลายอมรกบ การเปลี่ยัแปลาดกากล่าวแล้ว ัอกจากัี้ กรมสรรพากรสามารถปฏิเสธสิทธิญรือ
จำากกดสิทธิหัการหช้ระบบทก้าญมดญรือบาาส่วัแก่ผู้หด ญรือจากเลขที่อยู่อิัเทอร์เับต (IP Address) หด โดยไม่จำาเป็ัต้อ าบอกกล่าวล่วาญั้าญรือระบุเญตุผ ล
หัการดำาเัิัการัก้ั

วกัที่ยื่ัคำาขอ........................................................

แบบคำขอและแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรัก ษำ
ใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิก ส์ และใบรับ อิเล็ก ทรอนิกส์

บ.อ.09

ยื่นต่อ อธิบ ดีกรมสรรพากร

เลขประจาตัวผู้เ สียภาษีอากร

1. ชื่อ ผู้เสียภาษีอ ากร............................................................................................... …………………………………………………………..........

ที่อยู่ส ำาักกาาัหญ่่ : อาคาร.................................................. ญ้อาเลขที่................... ชก้ัที่.......... ญมู่บ้าั....................................
เลขที่..........……………..…........ ญมู่.….......…….. ตรอก/ซอย............……..……....................... ถัั........................……....................
ตำาบล/แขวา…...................….................... อำาเภอ/เขต.................................................... จกาญวกด...............................…….............
รญกสไปรษณีย์

โทรศกพท์..........................................…………..........

E-Mail Address...................….…………………………………………………………………..............
2. มีความประสาค์จกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษา

ขอรญกสผ่าั (Password) หญม่แ ทัรญกสผ่าัเดิม
ขอเปลี่ยัแปลาที่อยู่จดญมายอิเลบกทรอัิกส์ (E-Mail Address)
จาก.............................................................................................................
เป็ั.............................................................................................................

แจ้ายกเลิกการจกดทำา ส่ามอบ และเกบบรกกษาหบกำากกบภาษีอิเ ลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบกทรอัิก ส์
3. ยิัยอมปฏิบกต ิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบกบที่ 15) เรื่อา กำาญัดญลกกเกณฑ์ วิธีการ และเาื่อัไขหัการจกดทำา ส่ามอบ
และเกบบรกก ษาหบกำากกบภาษีอ ิเลบกทรอัิกส์ และหบรกบอิเลบก ทรอัิกส์ และที่จะประกาศกำาญัดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ขอรกบรอาว่ารายการที่แจ้าไว้ข้าาต้ัเป็ัความจริาทุก ประการ
วกัที่ยื่ัคำา ขอ........................................................

หลักเกณฑ์การขอเป็นผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติของผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1) เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1 (6) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
2) ต้อ งไม่ มีป ระวั ติ การออกใบก ากั บ ภาษี หรื อ ใช้ ใ บก ากับ ภาษี ป ลอมหรื อ ใบก ากั บ ภาษี ที่อ อก
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร
3) กรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ถูกพิทักษ์ทรัพย์, (เคย) ล้มละลาย
และยังไม่พ้น 2 ปี นั บแต่ย กเลิก หรื อปลดจากการล้ มละลาย หรื อเคยได้รับ โทษจาคุ กใน
คดีอาญาซึ่งศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด
4) ต้องมีประสบการณ์หรือมีขีดความสามารถในการให้บริการระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
รับส่งข้อมูล หรือเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล
5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่
เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น ผู้ทิ้งงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
6) มีระบบสารสนเทศที่มีความมั่ นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ตามข้อเสนอแนะมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศส าหรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจั ด ท า ส่ ง มอบและเก็ บ รั ก ษา
ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION,
TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS) (ขมธอ. 21-2562) ลงวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ. 2562 และมี หลั กฐานผ่ านการรับ รองระบบสารสนเทศจากหน่ วยงานรับ รองตามที่
กรมสรรพากรกาหนด
7) ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และผู้ออกใบรับ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และได้ จั ด ท าและน าส่ ง ข้ อ มู ล ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และใบรั บ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นปกติธุระทางธุรกิจ
2. การขอเป็นผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ยื่น ค าขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับ รองกับหน่วยงานรับ รองตามที่กรมสรรพากร
กาหนด
1) ยื่นเอกสารประกอบคาขอการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
2) หน่วยงานรับรองดาเนินการตรวจประเมินระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ

/ ข้อมูล ...
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รักษาความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศสาหรับผู้ให้ บริการจัด ท า ส่ง มอบ และเก็บรักษา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION,
TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS) (ขมธอ. 21-2562) ลงวันที่
11 มกราคม พ.ศ. 2562
3) หน่ ว ยงานรับรองจะออกหนังสือรับรองระบบสารสนเทศสาหรับผู้ให้บริการ เมื่อผลการ
ตรวจประเมินสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินที่กาหนด
2.2 ยื่นคาขอทดสอบระบบรับส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร
1) แจ้ ง ความประสงค์ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารน าส่ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อ มแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ข้อเสนอทางธุรกิจ (Proposal) มีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- รายละเอียดประวัติของบริษัท (Company Profile) และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- รายละเอียดประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูล
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
- แผนการดาเนินงานในอนาคตของผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- แผนผั ง การท างานรวมของระบบงานทั้ ง หมด (System Flow) และแผนผั ง
กระบวนการ ทางธุรกิจ (Business Process) ของผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมคาอธิบาย
1.2 หลักฐานการยื่นคาขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองจากหน่วยงานรับรอง
2) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด กรมสรรพากรจะเปิดสิทธิให้ทดสอบระบบนาส่งข้อมูล
ตามมาตรฐาน Electronic Business using Extensible Markup Language (ebXML)
3) กรมสรรพากรแจ้งผลการทดสอบระบบนาส่งข้อมูลให้หน่วยงานรับรองทราบ เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการรับรองระบบสารสนเทศ
2.3 ยื่นหลักฐานการรับรองระบบสารสนเทศกับกรมสรรพากร
ผู้ให้ บริ การน าส่ ง ข้ อมู ล อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ยื่ นเอกสารการรั บรองจากหน่ วยงานรั บรองกั บ
กรมสรรพากร เพื่อพิจารณาเปิดสิทธิให้บริการนาส่งข้อมูล

หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไข
การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร
ให้ ผู้ ออกใบก ากั บภาษี อิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อผู้ ออกใบรั บอิ เล็ กทรอนิ กส์ มี หน้ าที่ ส่ งข้ อมู ลที่
เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือนโดยผ่าน
ระบบข้อมูลของกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ดังนี้
1. ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งให้กรมสรรพากร
ได้แก่
1.1 ใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
1.2 ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
1.3 ใบลดหนีต้ ามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
1.4 ใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2. ข้อมูลตาม 1. ที่จะส่งต้องจัดทาให้อยู่ในรูปแบบ XML File Format ตามข้อเสนอแนะ
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ETDA RECOMMENDATION ON ICT
STANDARD FOR ELECTRONIC TRANSACTION) (ขมธอ. 3-2560) ลงวันที่ 20 มกราคม 2560
ทั้งนี้ ขนาดของข้อมูลที่นาส่งต้องไม่เกินกว่าที่ระบบของกรมสรรพากรให้บริการ
3. วิธีการส่งข้อมูล
3.1 การอัปโหลด (Upload XML) ผ่านระบบข้อมูลของกรมสรรพากร
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) จัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ XML File ตาม 2. และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดย
ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ของผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ต้อง
ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ที่อยู่ภายใต้การรับรองของ
ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority
หรือ Thailand NRCA) ที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กากับดูแล
(2) นาข้อมูลที่ได้ตาม (1) อัปโหลด (Upload XML) ผ่านระบบข้อมูลของ
กรมสรรพากร โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากการอนุมัติให้เป็นผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์
3.2 การนาส่งข้อมูลแบบ Host to Host ที่ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทาระบบงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากร
โดยตรง สาหรับการนาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการนาส่งข้อมูล ดังนี้
/ (1) มีข้อมูล ...

2
(1) มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องนาส่งให้แก่กรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 500,000 ฉบับต่อเดือน และ
(2) ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ และ
(3) ต้องมีระบบงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากรได้ ทั้งนี้
ในการเชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากรนั้ น ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับการเชื่อมต่อดังกล่าว
(4) การส่งข้อมูลแบบ Host to Host นั้น ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้
ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต้องดาเนินการ ดังนี้
ก. จัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ XML File ตาม 2. และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยใช้
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ของผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออก
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ต้องออกโดย
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Certification Authority) ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารรั บ รองของ
ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority
หรือ Thailand NRCA) ที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กากับดูแล
ข. นาข้อมูลที่ได้ตาม ก. ส่งให้แก่กรมสรรพากรแบบ Host to Host ทั้งนี้
ตามข้ อ เสนอแนะมาตรฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น ต่ อ ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่ ว ยงาน (USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA EXCHANGE) เลขที่
ขมธอ. 14-2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
3.3 การส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งให้เป็นตัวแทนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีคุณ สมบัติต ามที่ อธิ บดีป ระกาศกาหนดและระบบงานที่ สามารถเชื่ อมต่ อกับ ระบบข้ อมูล ของ
กรมสรรพากรได้
ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประสงค์ตั้ง
ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร ต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ตัว แทนในการส่ง ข้ อมู ล ใบก ากับ ภาษี อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ห รื อใบรั บอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นระบบข้ อ มูล ของ
กรมสรรพากร โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากการอนุมัติให้เป็นผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ การตั้งตัวแทน
ดังกล่าว อาจทาได้มากกว่าหนึ่งราย
(2) ข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อใบรับอิเล็กทรอนิ กส์ ที่
ประสงค์จะให้ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะตัวแทนเพื่อส่งให้แก่กรมสรรพากรนั้น จะต้อง
ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)
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ของผู้ ออกใบก ากั บภาษี อิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อผู้ ออกใบรั บอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ยั งไม่ หมดอายุ ซึ่ งใบรั บรอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Certificate) ต้ อ งออกโดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Certification Authority) ที่อยู่ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) ที่สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กากับดูแล
(3) ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวังและต้องเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้ประกอบการ ไม่นาข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
(4) ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะตัวแทนจะต้องส่งข้อมูลตาม (2)
เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมสรรพากรตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA
EXCHANGE) เลขที่ ขมธอ. 14-2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

