ระเบียบกรมสรรพากร
ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email
พ.ศ. ๒๕60
กรมสรรพากรโดยความร่วมมือกับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทาระบบ e-Tax Invoice by
Email ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ.
ประกอบกับกรมสรรพากรได้ปรับ ปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการบริ ก ารภาครั ฐ
โดยเฉพาะในด้ า นการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) และเพื่อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถจัดทาใบกากับภาษีที่มี การจัดทาข้อความขึ้น
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนที่จะมีการออกกฎหมายบังคับต่อไป
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างเป็นการเฉพาะ
อาจกาหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างนั้นได้ โดยออกเป็นระเบียบ ทั้งนี้ โดยให้
คานึงถึงความถูกต้องครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ สภาพความพร้อมใช้งาน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อธิบดีกรมสรรพากรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. ๒๕60”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“ผู้ประกอบการจดทะเบียน” หมายความว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา ๗๗/๑ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร
/“ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์”...
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“ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบกากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวล
รัษฎากร ที่ได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการประทับรับรองเวลาโดย สพธอ.
และให้หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ และใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวล
รัษฎากร ที่ได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้มีการประทับรับรองเวลาโดย สพธอ.
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรให้จัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
“ระบบ e-Tax Invoice by Email” หมายความว่า การจัดทาใบกากับภาษีที่มีการจัดทา
ข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากรอนุ มัติให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถจัดทาโดย
ผ่านการประทับรับรองเวลาและจัดส่งไปยังผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
“การประทับรับรองเวลา” หมายความว่า วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ สพธอ. ได้กระทาต่อ
ข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองความมีอยู่ของข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะที่มี
การรับรอง และสามารถตรวจพบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นับแต่
เวลาที่ได้มีการรับรอง
“สพธอ.” หมายความว่า สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
“แบบ ก.อ.๐๑” หมายความว่า แบบคาขอจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้ผู้อานวยการสานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การยื่นคาขอ
ข้อ ๕ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีความประสงค์จะจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ให้ยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด ตามแบบ ก.อ.๐๑ ที่แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิยื่นคาขอตามข้อ ๕ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลธรรมดามีเงินได้พึงประเมินไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปีภาษี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2558
เป็นต้นไป หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้ต่อรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินสามสิบล้านบาท
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
/(2) ต้องไม่เป็น ...
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(2) ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ
ให้ จั ด ท า ส่ ง มอบ และเก็ บ รั ก ษาใบก ากับ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามระเบี ย บ
กรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2555
(3) ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และไม่มีประวัติการออกหรือใช้ใบกากับภาษีปลอม
หรือใบกากับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ยื่นคาขอตามข้อ 5 จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
โดยวิธีการอัปโหลด (Upload) บนระบบที่กรมสรรพากรเปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) แบบ ก.อ.๐๑ ที่ลงนามโดยผู้มีอานาจ
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่
อัปโหลด (Upload) หนังสือรับรอง
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามในแบบ กอ.01
ข้อ 8 ในการยื่นคาขอ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกาหนดที่
ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนการขอใช้งานระบบ e-Tax Invoice by Email
เพื่อประโยชน์ในการยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่แจ้งไว้ในคาขอ และดาเนินการอัป โหลด (Upload)
เอกสารตามข้อ 7 ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันถัดจากที่บันทึกและส่งคาขอ
ข้ อ 9 เมื่ อ ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นได้ รั บ อนุ มั ติ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ แ ละรหั ส ผ่ า นจากระบบ e-Tax
Invoice by Email แล้ว ให้ทาการแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ประสงค์จะใช้
สาหรับการจัดทา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในระบบ e-Tax
Invoice by Email
การใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ประสงค์จะใช้สาหรับการจัดทา
ส่งมอบและเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email Address) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ข้อ 10 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ยื่นคาขอตามข้อ 5 จัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง
จะจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email
คราวหนึ่งคราวใดที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการก็ได้

/หมวด ๒ ...
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หมวด ๒
การจัดทาและส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑1 ให้ ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ 12 การจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
จัดเตรียมข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสาระสาคัญครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร
การจัดเตรียมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ บันทึก
ให้อยู่ในรูปของไฟล์ประเภท Microsoft Word (.doc, .docx), Microsoft Excel (.xls, .xlsx) หรือ
Portable Document Format (.pdf) เท่านั้น โดยหากเป็น PDF ประเภท PDF/A-๓ ต้องประกอบด้วย
ข้อมูล xml ตามรูปแบบที่กาหนดในข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ
ที่ สพธอ. ประกาศกาหนด
ห้ามมิให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือนาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแปลงดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการจัดเตรียม
ข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง
การจัดเตรียมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เป็นต้นไป ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องบันทึกให้อยู่ในรูปของ PDF/A-3 เท่านั้น
ข้อ 13 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดเตรียมตามข้อ 12
ผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email) ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ตามข้ อ 9 โดยแนบไฟล์ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วส่ ง ไปยั ง
ที่ อ ยู่ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email Address) ของผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร และที่ อ ยู่ จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของระบบ e-Tax Invoice by Email ที่กรมสรรพากรกาหนด เพื่อทาการ
ประทับรับรองเวลา ในคราวเดียวกัน
ข้อ 14 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 13 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องระบุ
ข้ อ ความไว้ ใ นชื่ อ เรื่ อ งของจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email) ที่ ท าการจั ด ส่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
“[วันเดือนปีที่ออกใบกากับภาษี] [INV] [เลขที่ใบกากับภาษี]”
ข้อ 15 เมื่อผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ได้รับใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ประทับรับรองเวลาจาก สพธอ. ซึ่งจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แล้ว
ให้ ถื อ ว่ า ผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ นั้ น ได้ จัด ท าใบกากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ละส่ ง มอบให้ แ ก่
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการแล้ว
/ให้ ...
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ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการได้รับใบกากับภาษี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ ไ ด้
ประทับรับรองเวลาจาก สพธอ. แล้ว
ข้อ 16 การจัดทา ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ให้มีข้อความเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
ผู้อ อกใบกากั บ ภาษีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งจั ด เตรี ย มข้ อ ความ ใบเพิ่ ม หนี้ หรื อ ใบลดหนี้ ขึ้ นเป็ น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสาระสาคัญครบถ้วนตาม มาตรา ๘๖/๙ และมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้นาความตามข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 15 มาใช้บังคับกับใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙
และใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยอนุโลม
ข้อ 17 การส่งข้อมูลใบเพิ่มหนี้ ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องระบุข้อความ ไว้ใน
ชื่อเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ทาการจัดส่ง เป็นข้อมูลประกอบด้วย “[วันเดือนปีที่ออกใบเพิ่ม
หนี้] [DBN] [เลขที่ใบเพิ่มหนี้] [เลขที่ใบกากับภาษีเดิม]”
ข้อ 18 การส่งข้อมูล ใบลดหนี้ ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องระบุข้อความ ไว้ใน
ชื่อเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ทาการจัดส่ง เป็นข้อมูลประกอบด้วย “[วันเดือนปีที่ออก
ใบลดหนี้] [CRN] [เลขที่ใบลดหนี้] [เลขที่ใบกากับภาษีเดิม]”
ข้อ 19 การยกเลิกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิมเพื่อออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมข้อความของใบกากับภาษีที่ประสงค์ทาการยกเลิกขึ้นเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีข้อความว่า “ยกเลิก” ในข้อมูลของใบกากับภาษีนั้น และต้องระบุข้อความ
ไว้ในชื่อเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ทาการจัดส่ง เป็นข้อมูลประกอบด้วย “[วันเดือนปีที่ออก
ใบกากับภาษี] [CIV] [เลขที่ใบกากับภาษีเดิมที่ต้องการยกเลิก]”
เมื่อดาเนิ นการยกเลิกตามความในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิ ก ส์
จัดเตรียมข้อความของใบกากับภาษีใหม่ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และต้องระบุข้อความไว้ในชื่อเรื่องของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาการจัด ส่ง เป็นข้อมูลประกอบด้วย “[วันเดือนปีที่ออกใบกากับภาษี ] [INV]
[เลขที่ใบกากับภาษีใหม่] [เลขที่ใบกากับภาษีเดิม]”
ให้นาความตามข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 15 มาใช้บังคับแก่ข้อนี้โดยอนุโลม
ข้อ 20 ให้ ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดทา ส่งมอบและเก็บรักษา
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ มีหน้าที่จัดทาและส่งมอบรายงานภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทาขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อธิบดีกาหนด

/หมวด ๓ ...
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หมวด ๓
การเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 21 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับบริการที่ได้รับใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ต้องเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถ้าได้เก็บรักษาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือ
ว่าได้มีการเก็บรักษาไว้ตามระเบียบนี้แล้ว
(1) ข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมาย
ไม่เปลี่ยนแปลง และ
(2) ได้เก็บรักษาข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับ
ข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นจากระบบ e-Tax Invoice by Email และ
(3) ต้องเก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกาเนิด ต้นทางที่สร้าง ส่ง จานวนใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่ง วัน เดือน ปี และเวลาที่ส่ง หน่วยงานที่ส่ง และปลายทางของข้อมูล จานวนใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลายทางได้รับ วัน เดือน ปี และเวลาที่ได้รับข้อมูล
ข้อ 22 กรณีที่ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รู้หรือควรได้รู้ ว่ามีบุคคลอื่นใดใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของตนซึ่งใช้ในการจัดทาและส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
โดยมิชอบ หรือมีการจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของตนโดยมิชอบ
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้น แจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือ
ควรได้รู้เหตุแห่งการนั้น ตามวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการเพิกถอนการจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 23 กรณีผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้งานระบบ
e-Tax Invoice by email ให้แจ้งยกเลิกตามวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ข้อ 24 กรณีผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจะทาการยกเลิกการใช้งานระบบ e-Tax Invoice by Email โดยทันที
ข้อ ๒5 กรณีผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามข้อ ๖ ให้ผู้ออก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นนั้ ไม่มสี ิทธิในการออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ นับถัดจากแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดีกรมสรรพากรเป็นต้นไป
กรณีผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิไม่ให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบนี้
และมิได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัตใิ ห้ถกู ต้องภายในกาหนดเวลา 60 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

/จาก ...

7

จากกรมสรรพากร ให้ถือว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นไม่มีสิทธิออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ระเบียบนี้เมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดีกรมสรรพากรเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

