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คาถามคาตอบ โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คาถาม
1. โครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
ดาเนินการเรื่องใด
2. หน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มีแผนการ
ดาเนินงานอย่างไร

คาตอบ
เป็นการพัฒนาการจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวมทั้งการนาส่งรายงานการทาธุรกรรมทาง
การเงินและการนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อมีการชาระเงินผ่านระบบ e-Payment
กรมสรรพากร โดยจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
พัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) สมาคมธนาคารไทย
เป็นต้น

กรมสรรพากรได้ จั ด ท าแผนงานของโครงการระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรม
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ จานวน ๒ แผนงาน ได้ แ ก่ แผนงานบริก ารจั ด ท าและน าส่ งข้อ มู ล
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Receipt)
และแผนงานระบบนาส่งรายงานการทาธุรกรรมทางการเงินและระบบนาส่งภาษี เมื่อมี
การชาระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยเชื่อมกับผู้เกี่ยวข้อง
4. ปัจจุบัน กรมสรรพากรได้มี กรมสรรพากรมี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ สี ย ภาษี จั ด ท าและน าส่ ง เอกสารทาง
ระบบการจัดทา ส่งมอบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยสมัครใจมาตั้งแต่ปี 2555 โดยได้ออกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วย
และเก็บรักษา e-Tax
การจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
Invoice และ e-Receipt พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้ งพั ฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารจั ด ท าและน าส่ ง e-Tax Invoice และ
อยู่แล้ว เหตุใดจึงมีโครงการ e-Receipt แต่ ร ะบบในปั จ จุ บั น ยั ง มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคบางประการ ซึ่ ง ท าให้
ระบบภาษีและเอกสาร
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม เช่น กระบวนการจัดทามีหลายขั้นตอน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางการนาส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรมีช่องทางเดียว เป็นต้น
5. ระบบการจัดทา e-Tax
ระบบใหม่จะทำให้ขั้นตอนกำรจัดทำ e-Tax Invoice และ e-Receipt ลดลงหลำย
Invoice และ e-Receipt ขั้ น ตอน เช่ น ขั้ น ตอนกำรลงลำยมือ ชื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ จะมีก ำรลงลำยมื อชื่ อ เดี ย ว
ระบบใหม่จะทาให้ขั้นตอน ขั้นตอนกำรเข้ำระบบจะลดลง เป็นต้น
ในการจัดทา e-Tax
Invoice และ e-Receipt
ลดลงหรือไม่ อย่างไร
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6. ระบบการจัดทา e-Tax
Invoice และ e-Receipt
ระบบใหม่จะทาให้ช่องทาง
การนาส่งข้อมูล e-Tax
Invoice และ e-Receipt
ให้แก่กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น
หรือไม่ อย่างไร
7. การถ่ายโอนข้อมูลแบบ
Host to Host คืออะไร

ระบบใหม่ จ ะท ำให้ ผู้ ป ระกอบกำรมี ช่ อ งทำงน ำส่ ง ข้ อ มู ล e-Tax Invoice และ
e-Receipt ที่หลำกหลำย โดยสอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและสะดวก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ กำรถ่ำยโอนข้อมูลแบบ Host to Host กำรถ่ำยโอนข้อมูลผ่ำนผู้ให้บริกำร
(Service Provider) กำรถ่ ำ ยโอนข้ อ มู ล โดยกำร Upload ข้ อ มู ล กำรจั ด ท ำ e-Tax
Invoice และ e-Receipt ผ่ำนเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร รวมทั้งกำรอนุญ ำตให้ ส่ ง
ใบกำกับภำษีผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำง (Centrally Signed Email)
เป็ น ช่องทำงกำรนำส่งข้อมูลส ำหรับผู้ประกอบขนำดใหญ่และขนำดกลำงที่มีข้อมูล
จำนวนมำก โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถเชื่อมต่อกับกรมสรรพำกรโดยตรงและนำส่ ง
ข้อมูลให้แก่กรมสรรพำกรตำมรูปแบบที่กรมสรรพำกรกำหนด

8. การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน
เป็นช่องทำงกำรนำส่งข้อมูล สำหรับผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงที่มีข้อมูล
Service Provider คืออะไร จ ำนวนไม่ มำก โดยผู้ ป ระกอบกำรสำมำรถใช้ บ ริก ำรของ Service Provider ซึ่ งจะ
ให้บริกำรจัดทำข้อมูลของผู้ประกอบกำรให้อยู่ในรูปแบบที่กรมสรรพำกรกำหนดและ
นำส่งข้อมูลดังกล่ำวให้แก่กรมสรรพำกร
9. การถ่ายโอนข้อมูลโดยการ เป็ น ช่ อ งทำงกำรน ำส่ งข้ อ มู ล ส ำหรับ ผู้ ป ระกอบกำรขนำดเล็ ก โดยผู้ ป ระกอบกำร
สำมำรถ Upload ข้อมูลเข้ำระบบของกรมสรรพำกรผ่ำนเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร
Upload ข้อมูลคืออะไร
10. การจัดทา e-Tax Invoice เป็ น ช่ อ งทำงกำรน ำส่ งข้ อ มู ล ส ำหรับ ผู้ ป ระกอบกำรขนำดเล็ ก โดยผู้ ป ระกอบกำร
สำมำรถจัดทำใบกำกับภำษีและใบรับบน Web Portal ของกรมสรรพำกรและนำส่ง
และ e-Receipt ผ่าน
เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ใบกำกับภำษีและใบรับดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำ
คืออะไร
11. การอนุญาตให้ส่งใบกากับ
ภาษีผ่าน Centrally
Signed Email คืออะไร

เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกรมสรรพำกรกับสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สรอ.) และสำนักงำนพัฒ นำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
(สพธอ.) เพื่อพัฒนำระบบ Centrally Signed Email ให้ผู้ซื้อและผู้ขำยสินค้ำสำมำรถ
จัดส่งใบกำกับภำษีทำง Email ในรูปแบบข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำเชื่อถือมำก
ขึ้น โดยผู้ประกอบกำรไม่ต้องจัดซื้อลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเองและระบบ
จะประทับตรำ Time Stamp บนไฟล์ใบกำกับภำษีเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขำยเก็บไว้เป็น
หลั กฐำน ซึ่งจะทำให้ผู้ ประกอบกำรขนำดเล็กที่ยังไม่สำมำรถจัดทำ e-Tax Invoice
และ e-Receipt ได้ อ ย่ ำ งสมบู ร ณ์ มี ค วำมคุ้ น เคยกั บ กำรจั ด ท ำ e-Tax Invoice ใน
ระยะแรกของกำรดำเนินโครงกำรระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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12. ระ บ บ ก ำ ร จั ด ท ำ e-Tax
Invoice แ ล ะ e-Receipt
ระบบใหม่มีกรอบระยะเวลำ
ดำเนินกำรอย่ำงไร

กำรอนุญ ำตให้ ส่งใบกำกับภำษีผ่ำน Centrally Signed Email และระบบกำรจัดทำ
e-Tax Invoice และ e-Receipt ระบบใหม่จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งำนในเดือนมกรำคม
2560 และเมื่อระบบกำรจัดทำ e-Tax Invoice และ e-Receipt ระบบใหม่เปิดให้ใช้
งำนไประยะหนึ่ง จะเริ่มกำหนดให้ผู้ประกอบกำรแต่ละขนำดต้องเข้ำใช้ระบบทุกรำย
โดยเริ่ ม จำกผู้ ป ระกอบกำรขนำดใหญ่ แ ละ ขนำดกลำงเป็ น ล ำดั บ แรก ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กจะกำหนดให้ต้องเข้ำใช้ระบบทุกรำยเป็นลำดับต่อไป
ผู้ประกอบกำรจะมีภ ำระลดลงในกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม ทั้งนี้
เมื่ อ กรมสรรพำกรสำมำรถรั บ ข้ อ มู ล ภำษี ซื้ อ -ภำษี ข ำยทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ อ ย่ ำ ง
ครบถ้วนแล้ว ระบบของกรมสรรพำกรจะสำมำรถจัดทำรำยงำนภำษีซื้อ -ภำษีขำยได้
โดยอัตโนมัติ (Electronic VAT Report) นอกจำกนั้น ผู้ประกอบกำรจะมีต้นทุนลดลง
และควำมสะดวกเพิ่มขึ้นในกำรจัดเก็บเอกสำร โดยสำมำรถจัดเก็บใบกำกับภำษีและ
ใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ
เป็ น ระบบที่เมื่อมีกำรชำระเงินผ่ำนระบบ e-Payment ของธนำคำร ธนำคำรจะทำ
หน้ำที่เป็นตัวแทนใน กำรนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (ถ้ำมี) ให้แก่กรมสรรพำกร รวมทั้ง
แจ้งกำรถูกหั กภำษี ณ ที่จ่ำยให้ ผู้ถูกหั กทรำบ พร้อมนำส่งข้อมูลจำนวนภำษีหั ก ณ
ที่จ่ำยและข้อมูลภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) ให้แก่กรมสรรพำกร ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบกำร
ไม่ต้องออกหลักฐำนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย นำส่งภำษี และยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ำยอีกต่อไป

13. ระ บ บ ก ำ ร จั ด ท ำ e-Tax
Invoice แ ล ะ e-Receipt
ระบบใหม่จ ะเกิดประโยชน์
แก่ผู้ประกอบกำรอย่ำงไร
14. ระบบกำรนำส่งรำยงำนกำร
ทำธุรกรรมทำงกำรเงินและ
ระบบกำรน ำส่ งภำษี เมื่อ มี
กำรช ำระเงิ น ผ่ ำ นระบ บ
e-Payment คืออะไร
15. ระบบกำรนำส่งรำยงำนกำร
ทำธุรกรรมทำงกำรเงินและ
ระบบกำรนำส่งภำษี เมื่อมี
กำรชำระเงินผ่ำนระบบ
e-Payment จะเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เสียภำษีและ
ประเทศอย่ำงไร

ระบบนี้จะช่วยให้กำรเสียภำษีมีควำมสะดวกมำกขึ้นและมีระยะเวลำลดลงอย่ำงมำก
ซึ่ ง จะท ำให้ ป ระเทศไทยมี ค วำมสะดวกในกำรประกอบธุ ร กิ จ (Ease of Doing
Business) เพิ่มขึ้น นอกจำกนั้น จะช่วยให้กรมสรรพำกรมีข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นใน
กำรบริห ำรกำรจัดเก็บ ภำษีอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ ทั่ ว ถึง และเป็น ธรรม ทั้งนี้ ระบบ
e-Payment จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภำษีทุกรำยและกรมสรรพำกรในส่วนของกำร
จัดทำบัญชีผู้เสียภำษี (Taxpayer Account) ในอนำคต โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำก
ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนกำรจัดทำบัญชีผู้เสียภำษีรำยบุคคลของกรมสรรพำกร ซึ่งผู้เสีย
ภำษีสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรเสียภำษีของตนเองที่เป็นปัจจุบันด้วยกำรเข้ำถึงบัญชี
ผู้เสียภำษีผ่ำนเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร
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เมื่อระบบกำรช ำระเงินในประเทศไทยเปลี่ ยนเป็น ระบบ e-Payment แล้ ว กำร
จัดทำบัญชีของผู้ประกอบกำรจะมีควำมสะดวกและควำมสมบูรณ์มำกขึ้น ซึ่งสอดรับ
กับมำตรกำรบัญชีเล่มเดียวของกรมสรรพำกร โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้ข้อมูล
อิเล็ กทรอนิกส์ ที่มีควำมถูกต้องแม่นยำในกำรจัดทำบัญชีให้ ถูกต้องครบถ้วนอย่ำง
รวดเร็ว ขณะที่กรมสรรพำกรก็สำมำรถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวในกำรกำกับ
ดู แ ลและวิ เครำะห์ ข้อ มู ล ผู้ เสี ยภำษี แ บบ Big Data Analytics ทั้ งนี้ กำรใช้ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดกำรขอข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมและลดระยะเวลำกำร
ตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งทำให้ต้นทุนในกำรเสียภำษีและกำรจัดเก็บภำษีลดลงอย่ำง
มำก รวมทั้งทำให้ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ผู้เสียภำษีเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเช่นกัน
นอกจำกนั้น ผู้ประกอบกำรสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวเข้ำกับ
โปรแกรมจัดทำบัญชีที่ใช้ อีกด้วย ผู้ประกอบกำรที่จดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบกำร
บัญชีเล่มเดียวกับกรมสรรพำกรแล้ ว โดยเฉพำะที่ใช้โปรแกรมจัดทำบัญชี จึงจะมี
ควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรชำระเงินของประเทศไทยมำกกว่ำ
17. ผู้เสียภำษีจะเชื่อมั่นใน
กรมสรรพำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำหนดมำตรฐำนโครงสร้ำงข้อมูล
โครงกำรระบบภำษีและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ในกำรจัดทำข้อมูลและประโยชน์สูงสุดในกำรนำข้อมูลไปใช้
เอกสำรธุรกรรม
รวมทั้งกำหนดมำตรฐำนกำรนำส่งข้อมูลให้มี ควำมปลอดภัยตำมพระรำชบัญญัติว่ำ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงไร
ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ควำมเสียหำย
จำกกำรรั่วไหลของข้อมูล เนื่องจำกข้อมูลต่ำง ๆ มีควำมสำคัญและต้องมีกำรถ่ ำย
โอน ตลอดจนกำหนดนโยบำยกำกับดูแลกำรใช้งำนข้อมูล เพื่อป้องกันกำรนำข้อมูล
ไปใช้โดยมิชอบ
18. กำรดำเนินโครงกำรระบบ กรมสรรพำกรจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกรและกฎหมำยลำดับรองที่
ภำษีและเอกสำรธุรกรรม
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รองรั บ กำรด ำเนิ น กำรตำมแผนงำน ๒ แผนงำน โดยจะได้ เสนอ
อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมี คณะรัฐมนตรีและสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำต่อไป
กำรแก้ไขกฎหมำยหรือไม่
19. นอกจำกโครงกำรระบบ
กรมสรรพำกรมีกำรดำเนินกำรที่เชื่อมโยงกับโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ National
ภำษีและเอกสำรธุรกรรม
e-Payment ทุ ก โครงกำรดั งนี้ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งเมื่ อ มี ระบบกำรช ำระเงิน แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
พร้อมเพย์พร้อมใช้ กรมสรรพำกรจะสำมำรถคืนเงินภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำผ่ำน
กรมสรรพำกรมีกำร
พร้อมเพย์ได้ ซึ่งจะลดควำมผิดพลำดจำกกำรคืนภำษีด้วยเช็คและทำให้ผู้เสียภำษี
ดำเนินกำรที่เชื่อมโยงกับ
ได้รับคืนภำษีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ทุกพื้นที่และสำนักงำน
โครงกำรอื่น ๆ ตำมแผน
สรรพำกรพื้นที่สำขำทุกสำขำจะรับชำระภำษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมกำร
ยุทธศำสตร์ National e- ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
Payment หรือไม่

