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ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี
e-Tax Invoice และ e-Receipt

ระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 1 ใน 5 โครงกำรของแผนยุทธศำสตร์ 
National e-Payment ที่พัฒนำมำจำกกำรจัดท�ำใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) 
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ซึ่งเป็นเอกสำรหลักฐำนตำมประมวลรัษฎำกร
ที่มีข้อควำมอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมำยที่รองรับ
กำรจัดท�ำและกำรจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องที่กรมสรรพำกรก�ำลังด�ำเนินกำรเสนอตำมล�ำดับ
ขั้นตอน โดยมุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรรั่วไหลของข้อมูลส�ำคัญต่ำง ๆ 
เมื่อต้องมีกำรถ่ำยโอนข้อมูล ตลอดจนก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกำรใช้งำนข้อมูล 
เพื่อป้องกันกำรน�ำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ 

| 28 | มุมสรรพากร : The Corner กรมสรรพากร : The Revenue Department | 29 | 



ส�ำหรบัค�ำจ�ำกัดควำมของใบก�ำกับภำษอีเิล็กทรอนกิส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอเิล็กทรอนกิส์ 
(e-Receipt) อธิบำยได้ดังนี้

ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice)
หมายถึง ใบก�ากับภาษีแบบเต็มรูป ใบก�ากับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ 
และใบลดหนี้ ที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Receipt)
หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานแสดงการรับช�าระเงิน 
ที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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โดยผู้ประกอบการแค่เตรียมความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์ (Hardware) และระบบส่ือสาร (Internet)  
เ พ่ือการ จัดทำ า ใบกำ า กับภาษีอิ เ ล็กทรอนิก ส์และ 
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีช่องทางการจัดทำาท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความพร้อมและขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและขนาดของกิจการ ท่ีมีด้วยกัน 4 ช่องทาง 
ได้แก่

1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบ Host to Host เป็น 
ช่องทางการนำาส่งข้อมูลสำาหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และขนาดกลางท่ีมีข้อมูลจำานวนมาก โดยผู้ประกอบการ
สามารถเช่ือมต่อกับกรมสรรพากรโดยตรงและนำาส่งข้อมูล
ให้แก่กรมสรรพากรตามรูปแบบท่ีกรมสรรพากรกำาหนด

2. การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Service Provider เป็น
ช่องทางการนำาส่งข้อมูลสำาหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และขนาดกลางท่ีมีข้อมูลจำานวนไม่มาก โดยผู้ประกอบการ
สามารถใช้บริการของ Service Provider ซ่ึงจะให้บริการ
จัดทำาข้อมูลของผู้ประกอบการให้อยู่ในรูปแบบท่ี 
กรมสรรพากรกำาหนดและนำาส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ 
กรมสรรพากร

3. การถ่ายโอนข้อมูลโดยการ Upload เป็น 
ช่องทางการนำาส่งข้อมูลสำาหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
โดยผู้ประกอบการสามารถ Upload ข้อมูลเข้าระบบของ
กรมสรรพากรโดยผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

4. การจัดส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
เป็นช่องทางการนำาส่งข้อมูลสำาหรับผู้ประกอบการ 
ขนาดเล็ก โดยผู้ประกอบการสามารถจัดทำาใบกำากับภาษี
และใบรับบน Web Portal ของกรมสรรพากรและนำาส่ง
ใบกำากับภาษีและใบรับดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

สำาหรับผู้ประกอบการท่ียังไม่พร้อมจัดทำาและนำาส่ง 
e-Tax Invoice และ e-Receipt ผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น 
สามารถส่งใบกำากับภาษีผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลาง (Simple Centrally Signed Email) ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสำานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ให้ผู้ซ้ือ 
และผู้ขายสามารถจัดส่งใบกำากับภาษีทาง e-mail  
ในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึน
ได้อีกช่องทางหน่ึงด้วย
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ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ  
• ผู้ประกอบการจัดทำาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกยิ่งข้ึน โดยมีข้ันตอน 
ที่ลดลง โดยขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จะมีการลงลายมือช่ือเดียว ซ่ึงผู้ประกอบการไม่ต้อง 
เสียค่าบริการในการใช้บริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้ให้บริการมีหน้าท่ีสร้างข้อมูลการประทับรับรอง
เวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Time-stamp Authority) บนไฟล์
ใบกำากับภาษีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

• ผู้ประกอบการจะมีภาระลดลงในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เมื่อกรมสรรพากร
ไดร้บัขอ้มลูภาษีซือ้ ภาษขีายทางอิเลก็ทรอนกิสค์รบถว้น
แล้ว ระบบของกรมสรรพากรจะสามารถจัดทำารายงาน
ภาษีซ้ือ รายงานภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ (Electronic 
VAT Report) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บเอกสาร
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี ้ยงัเพิม่เตมิระบบการนำาส่งรายงานการทำา
ธุรกรรมทางการเงินและระบบการนำาส่งภาษี  เมื่อมีการ
ชำาระเงนิผา่น e-Payment เมือ่ผูป้ระกอบการมกีารชำาระ
เงินผ่าน e-Payment ธนาคารจะทำาหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการนำาส่งภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย (ถา้ม)ี ใหแ้กก่รมสรรพากร 
รวมทัง้แจง้การถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยใหผู้้ถกูหกัภาษทีราบ 
พร้อมนำาส่งข้อมูลจำานวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ 
กรมสรรพากร ซึ่งจะทำาให้ผู้ประกอบการไม่ต้องออก 
หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย นำาส่งภาษี และยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอีก

ในการจัดทำาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเร่ิมทดลองระบบได้ช่วงประมาณ
เดอืนมกราคม 2560 โดยจะใหผู้ป้ระกอบการแต่ละขนาด
เข้าใช้ระบบทุกราย เร่ิมจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
และขนาดกลางเป็นลำาดับแรก สำาหรับผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กจะให้เข้าใช้ระบบทุกรายเป็นลำาดับถัดไป
ข้อมูลอ้างอิง : 1. http://www.epayment.go.th 
 2. http://www.rd.go.th/publish/38061.0.html  
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