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ทาํความรู้จกัระบบ e-Tax Invoice 
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การจัดทาํ ส่งมอบ และเกบ็รักษา 
ใบกาํกบัภาษีอเิลก็ทรอนิกส์  

ผ่านระบบ  
e-Tax Invoice by Email 

 

 

 

 

 
การจัดทาํ ส่งมอบ และเกบ็รักษา 

ใบกาํกบัภาษีอเิลก็ทรอนิกส์  

และใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

ลายมือช่ือดจิทิัล 

(Digital Signature) 

ประทับรับรองเวลา 

(Time Stamp) 
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หัวข้อการนําเสนอ 

ความเป็นมา 

ภาพรวมของธุรกจิ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

คุณสมบัตขิองผู้ยืน่คาํขอ 

การยืน่คาํขอ 

ภาพรวมของระบบงาน 

การจดัทาํ นําส่ง และเกบ็รักษา 
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หน้าทีผู้่ประกอบการจดทะเบียนมูลค่าเพิม่ 

ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

(Tax Point) 

จัดทาํใบกาํกบัภาษี 

จัดทาํรายงานภาษี 

ยืน่แบบ ภ.พ.30 



ความเป็นมา 
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                 มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทํา

ใบกาํกบัภาษีและสําเนาใบกาํกบัภาษี สําหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกคร้ังและ

ต้องจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึน้พร้อมทั้งส่งมอบใบกํากับ

ภาษน้ัีนแก่ผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสําเนาใบกาํกบัภาษีให้เกบ็รักษาไว้ตามมาตรา 

87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร 



ความร่วมมอืกบัผู้เกีย่วข้อง 
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ผู้ให้บริการออกใบรับรอง 

(Certification Authority) 

ผู้ให้บริการนําส่งข้อมูล 

(Service Provider) 

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บญัชี 

(Software House) 

สํานักงานพฒันาธุรกรรม 

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 

 ความปลอดภยั มาตรฐานเอกสาร ความสะดวกในการจดัทาํและนําส่งข้อมูล 



ข้อเสนอแนะมาตรฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วย สํานักงานพฒันาธุรกรรม 

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  การออกเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ 

 PDF /A-3 

 ข้อความอเิลก็ทรอนิกส์สําหรับการซ้ือขาย   

 สินค้าและบริการ เวอร์ช่ัน 2.0 (ขมธอ.3-2560) 

 การใช้ข้อความ XML สําหรับการแลกเปลีย่น 

 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน 

 (ขมธอ.14-2560) 



ข้อเสนอแนะมาตรฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขอ้เสนอแนะฯ ว่าดว้ยขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการซ้ือขายสินคา้และบริการ TRADE 

SERVICES MESSAGE STANDARD เวอร์ชัน่ 2.0 เลขท่ี ธมธอ.3-2560 ลงวนัท่ี 20 มกราคม 

2560 ประกอบดว้ยโครงสร้างและขอ้กาํหนดการใชง้านขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 1. ใบแจ้งหนีอ้เิลก็ทรอนิกส์ (e-Invoice) 

 2. ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) 

 3. ใบกาํกบัภาษีอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) 

 4. ใบเพิม่หนี/้ใบลดหนีอ้เิลก็ทรอนิกส์ (Debit/Credit Note) 

 5. ใบกาํกบัภาษีอย่างย่ออเิลก็ทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice) 

 6. ใบแจ้งยกเลกิอเิลก็ทรอนิกส์ (Cancellation Note) 



ข้อเสนอแนะมาตรฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขอ้เสนอแนะฯ ว่าดว้ยขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการซ้ือขายสินคา้และบริการ TRADE 

SERVICES MESSAGE STANDARD เวอร์ชัน่ 2.0 เลขท่ี ธมธอ.3-2560 ลงวนัท่ี 20 มกราคม 

2560 ประกอบดว้ยโครงสร้างและขอ้กาํหนดการใชง้านขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 1. ใบแจ้งหนีอ้เิลก็ทรอนิกส์ (e-Invoice) 

 2. ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) 

 3. ใบกาํกบัภาษีอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) 

 4. ใบเพิม่หนี/้ใบลดหนีอ้เิลก็ทรอนิกส์ (Debit/Credit Note) 

 5. ใบกาํกบัภาษีอย่างย่ออเิลก็ทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice) 

 6. ใบแจ้งยกเลกิอเิลก็ทรอนิกส์ (Cancellation Note) 



เปรียบเทยีบ Layout ข้อความกบั XML 
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ตารางแสดงโครงสร้างข้อมูล 
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ประเภทของเอกสาร 

    INV = ใบแจ้งหนีอ้เิลก็ทรอนิกส์  

    RCT = ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์  

    TIV = ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์  

    DCN = ใบเพิม่หนี/้ใบลดหนีอ้เิลก็ทรอนิกส์  

    ABB = ใบกาํกบัภาษอีย่างย่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

    CLN = ใบแจ้งยกเลกิอเิลก็ทรอนิกส์  

การกาํหนดรายการข้อมูล 

    R (Required)     = รายการจําเป็นทีต้่องม ี

    BD (Bilaterally Determined)  

                           = รายการทีจ่ะมหีรือไม่มกีไ็ด้ 

    NU (Not Use)    = รายการทีไ่ม่จําเป็นต้องม ี

    C (Conditional) = รายการทีข่ึน้อยู่กบัเงือ่นไข 

ชนิดของข้อมูล 

1 

1 
2 3 



•   เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment 

• เพ่ือรองรับการทาํธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ครบวงจรตั้งแต่ตน้จนจบ

กระบวนการ 

• เพ่ือลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและการบริหารจดัการของภาครัฐและภาคเอกชน 

• เพ่ือลดการใชเ้อกสารกระดาษ ช่วยประหยดัพลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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วตัถุประสงค์ 



(1)  ลดความซํ้ าซอ้นและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

(2)  ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 

(3)  สามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระมวลผลต่อในระบบ 

       สารสนเทศภายในองคก์รไดท้นัที 

(4)  ประหยดัพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็เอกสาร  

(5)  สะดวกและลดระยะเวลาในการคน้หาเอกสาร 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 



ภาพรวมของธุรกจิ 
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ธนาคาร 

กรมสรรพากร 

นําส่งข้อมูลใบกาํกบัภาษแีละใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

(ภายในวนัที ่15 ของเดอืนภาษถีัดไป) 

ยนืยนัการส่ังซ้ือ 

ชําระสินค้า / บริการ แจ้งรายการรับเงนิ 

  ออกเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

(ใบกาํกบัภาษ/ีใบเสร็จรับเงนิ) 
ผู้ซ้ือ ผู้ขาย 

ส่ังซ้ือ 



กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
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1. พระราชบัญญตัิว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิม่เติม 

    (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 

3. ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทาํ ส่งมอบ และเกบ็รักษาใบกาํกบัภาษี 

   อเิลก็ทรอนิกส์ และใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่19 มิ.ย. 60 

ยกเลกิระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทาํ ส่งมอบ และเกบ็รักษาใบกาํกบัภาษี 

อเิลก็ทรอนิกส์ และใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2555 

2. ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทาํ ส่งมอบ และเกบ็รักษาใบกาํกบัภาษี 

    อเิลก็ทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่1 มี.ค. 60 



กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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พระราชบัญญตัว่ิาด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2544  

และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 



                        ห้ามมใิห้ปฏิเสธความมผีลผูกพนัและการบังคบัใช้ทางกฎหมายของข้อความใด  เพยีงเพราะ 

เหตุทีข้่อความน้ันอยู่ในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

                                   ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา

ตามกฎหมายทั้งในคดแีพ่ง คดอีาญา หรืออดอีืน่ใด เพยีงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
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มาตรา 7 

มาตรา 11 

พรบ.ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 



                         ภายใต้บังคบับทบัญญัตแิห่งมาตรา  9  ในกรณีที่กฎหมายกาํหนดให้การใดต้องทําเป็นหนังสือ  มี

หลกัฐานเป็นหนังสือหรือมเีอกสารมาแสดง  ถ้าได้มกีารจัดทาํข้อความขึน้เป็นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและ

นํากลับมาใช้ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความน้ันได้ทําเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมี

เอกสารมาแสดงแล้ว 

 

                       ใ นกรณีทีบุ่คคลพงึลงลายมือช่ือในหนังสือให้ถือว่าข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์น้ัน มกีารลงลายมอืช่ือแล้ว ถ้า 

 (1)  ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือช่ือรับรองข้อความ 

ในข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์น้ันว่าเป็นของตน  และ 

 (2)  วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เ ช่ือถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง หรือส่งข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส์  โดยคาํนึงถึงพฤตกิารณ์แวดล้อม  หรือข้อตกลงของคู่กรณ ี
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พ.ร.บ.ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส 

มาตรา 8 

มาตรา 9 



                         ลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนิกส์ทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนีใ้ห้ถือว่าเป็นลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่ช่ือถือได้ 

 (๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์น้ันได้เช่ือมโยงไปยังเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่เช่ือมโยงไปยัง

บุคคลอืน่ภายใต้สภาพทีนํ่ามาใช้ 

 (๒) ในขณะสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การ

ควบคุมของเจ้าของลายมอืช่ือโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอืน่ 

 (๓) การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิแก่ลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนิกส์นับแต่เวลาทีไ่ด้สร้างขึน้สามารถจะตรวจพบได้ และ 

 (๔) ในกรณีทีก่ฎหมายกาํหนดให้การลงลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์เป็นไป เพือ่รับรองความครบถ้วนและไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงของข้อความ  การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความน้ันสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือช่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

  บทบัญญัติในวรรคหน่ึง ไม่เป็นการจํากัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์            

ทีเ่ช่ือถือได้ หรือการแสดงพยานหลกัฐานใดเกีย่วกบัความไม่น่าเช่ือถือของลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 19 

พ.ร.บ.ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส 

มาตรา 26 



ระเบียบกรมสรรพากร 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 20 

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทาํ ส่งมอบและเกบ็รักษา 

ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์และใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

 พ.ศ. 2560 



อาศัยอาํนาจตามกฎหมายอืน่ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 21 

มีสถานะเป็นกฎหมายโดยอาศยัอาํนาจตาม 
 

- พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  มาตรา 35 
 

- พระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ 

  พ.ศ. 2549 มาตรา 8 



พรบ.ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 22 

                         คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําส่ังทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ 

หรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกบัหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทําในรูป

ของข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีา ให้นําพระราชบัญญตัิ

นี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กฎหมายในเร่ืองน้ันกําหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้อง

กระทําหรืองดเว้นกระทําการใดๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดในบาง

กรณด้ีวยกไ็ด้ 

มาตรา  35 



พรฎ.กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการทาํธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 23 

                         ให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานทีค่ณะกรรมการมอบหมายจัดทาํแนวนโยบายและ

แนวปฏิบัติหรือการอืน่อนัเกีย่วกบัการดําเนินการตามพระราชกฤษฎกีานี ้ไว้เป็นตัวอย่างเบือ้งต้นสําหรับ

การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ และหากหน่วยงานของรัฐ

แห่งใดมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายทีแ่ตกต่างเป็นการเฉพาะแล้ว หน่วยงานของรัฐแห่งน้ันอาจเพิม่เติม

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างน้ันได้ โดยออกเป็นระเบียบ ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึง

ความถูกต้อง ครบถ้วน ความน่าเช่ือถือ สภาพความพร้อมใช้งาน และความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

และข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

มาตรา  8 



ความหมาย 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 24 

         - ใบกาํกบัภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร (ใบกาํกบัภาษีเตม็รูป) 

         - ใบกาํกบัภาษี ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร (ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่)   

         - ใบเพิ่มหน้ี     ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร  

         - ใบลดหน้ี      ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร 

ท่ีไดมี้การจดัทาํขอ้ความข้ึนเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และมีการลงลายมือช่ือดจิิทลั (Digital Signature) 

 ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)  

 ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt)  
          - ใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีไดมี้การจดัทาํขอ้ความข้ึนเป็นขอ้มูล    

อิเลก็ทรอนิกส์ และมีการลงลายมือช่ือดจิิทลั (Digital Signature) 



ความหมาย 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 25 

        ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์หรือการบนัทึกอ่ืนใด ซ่ึงยนืยนัความเช่ือมโยงระหวา่งเจา้ของลายมือช่ือ

ดิจิทลั (Digital Signature) กบัขอ้มูลสาํหรับใชส้ร้างลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) ท่ีออกโดยผู ้

ใหบ้ริการออกใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Certificate)   

        บุคคลท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการออกใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Certification Authority) เพื่อรับรอง

ตวัตนของบุคคลหรือองคก์รใด  ๆซ่ึงเป็นเจา้ของลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) โดยมีมาตรฐาน

หรือมาตรการดา้นความมัน่คงปลอดภยั ตามท่ีสาํนกังานพฒันาธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์าร

มหาชน) กาํหนด 

 ผู้ให้บริการออกรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ (Certification Authority)  



คุณสมบัตขิองผู้ยืน่คาํขอ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 26 



การยืน่คาํขอ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 27 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษ ี/ ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 28 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษ ี/ ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 29 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษ ี/ ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 30 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษ ี/ ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 31 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษ ี/ ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 32 



การจดัทาํใบเพิม่หนี ้/ ใบลดหนีอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 33 



การยกเลกิใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์เดมิและจัดทาํใหม่ทดแทน 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 34 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษเีตม็รูปหลงัออกใบกาํกบัภาษอีย่างย่อ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 35 



การแจ้งเปลีย่นแปลง / การขอยกเลกิ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 36 



การนําส่งข้อมูลใบกาํกบัภาษ/ีใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 37 



การนําส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 38 



การเกบ็รักษาใบกาํกบัภาษ/ีใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส 39 สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 



การเกบ็รักษาใบกาํกบัภาษ/ีใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 40 



บทเฉพาะกาล 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส 41 สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 



กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 42 

ภาพรวมการจัดทาํใบกาํกบัภาษแีละใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

จัดทาํ 



กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 43 

จัดทาํข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

ลายมอืช่ือดิจิทลั 
ใบกาํกบัภาษ ี/ 

ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

ข้อมูล 

วธีิที ่1 ทาํจากระบบ ERP 

ทีผู้่ประกอบการพฒันาเอง 

วธีิที ่2 ทาํจากระบบบัญชี 

ทีเ่ป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 

หรือ 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษแีละใบรับ 
ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์แบบปลอดภยัน่าเช่ือถอื 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 44 

ข้อมูลใบกาํกบัภาษ/ี 

ใบรับ ในรูปแบบ 

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ลายมอืช่ือดจิิทลั 

(Digital Signature) 
ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ / 

ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

ยนืยนัตัวบุคคล 

(Authentication) 

การห้ามปฏิเสธความรับผดิ 

(Non-repudiation) 

ไม่ถูกเปลีย่นแปลง 

(Data Integrity) 



เทคโนโลยโีครงสร้างพืน้ฐานกญุแจสาธารณะ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 45 

    เทคโนโลยโีครงสร้างพืน้ฐานกญุแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) 

 • สามารถใช้ยนืยนัระบุตวับุคคล (Authentication)  

• ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) 

•  ไม่สามารถปฏิเสธความรับผดิ (Non-Repudiation)  

• รักษาความปลอดภยัของข้อมูล (Confidentially)  



ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์  
 

              ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Certificate) คือ ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์หรือการ

บนัทึกอ่ืนใด ซ่ึงยืนยนัความเช่ือมโยงระหว่างเจา้ของลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature)    

กบัขอ้มูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) ท่ีออกโดยผูใ้ห้บริการ        

ออกใบรับรอง (Certification Authority : CA) 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 46 



ระบบคู่กญุแจ (Key Pair) 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 47 

      กญุแจส่วนตวั (Private Key) คอื 

กุ ญ แ จ ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น โ ด ย เ จ้ า ข อ ง

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้อง

ถูกจัดเก็บเป็นความลับ โดยกุญแจ

ส่วนตัวนี้ใช้สําหรับการสร้างลายมือ

ช่ือดจิทิลั (Digital Signature) 

 

Private Key 

      กญุแจสาธารณะ (Public Key) คอื 

กุ ญ แ จ ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น โ ด ย เ จ้ า ข อ ง

ใบรับรองอิ เล็กทรอนิกส์  และถูก

รับรองโดย CA โดยกุญแจสาธารณะ

ใช้สําหรับกระบวนการเข้ารหัสหรือ

ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือช่ือ

ดจิทิลั (Digital Signature) 

Public Key 



การสร้างลายมอืช่ือดจิทิลั (Digital Signature) 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 48 



ตวัอย่างลายมือช่ือดจิิทลั (Digital Signature) 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 49 



 

        ลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) เป็นส่ิงทีแ่สดงยนืยนัตัวบุคคล เป็นข้อมูลทีแ่นบไป

กบัข้อความทีส่่งไป เพือ่เป็นการแสดงตัวตน  (Authentication) ว่าผู้ส่งข้อความเป็นใคร โดยข้อมูล

น้ันได้ถูกส่งมาจากผู้ส่งคนน้ันจริงๆ และข้อความไม่ได้ถูกเปลีย่นแปลงและแก้ไข  
 

        ใช้กบัการพสูิจน์ความถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย เช่น ด้านการเงิน การทาํสัญญา และ

เอกสารอืน่ๆ ว่าเป็นของแท้น้ัน สามารถทาํได้โดยการตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นของผู้มี

อาํนาจอนุมัติ  

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 50 

ลายมอืช่ือดจิทิลั (Digital Signature) 



        ลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) ทีล่งบนข้อความใบกาํกบัภาษีจะแทรกอยู่ใน

ข้อความภายใต้ ROOT element 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 51 

ลายมอืช่ือดจิทิลั (Digital Signature) 

e-Tax Invoice e-Tax Invoice 

XML Signature Element 

Signature value 

กระบวนการลงลายมือช่ือ 



ประโยชน์ของใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

           1. ความลบัของข้อมูล (Data Confidentiality) เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผู้อืน่ทีมิ่ได้ 

รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิมาอ่านข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

  2. ความครบถ้วนของข้อมูล (Data Integrity) โดยสามารถทีจ่ะทาํการตรวจสอบ 

ได้ว่า ข้อมูลทีไ่ด้รับมีความถูกต้องครบถ้วน และไม่ถูกเปลีย่นแปลงแก้ไข 

  3. การพสูิจน์ตัวตน (Authentication) เป็นการยนืยนัตัวบุคคลผู้ส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

  4. การห้ามปฏิเสธความรับผดิ (Non-repudiation) เป็นการป้องกนัไม่ให้บุคคล   

ผู้ส่งปฏิเสธว่าตนไม่ได้ส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์  

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 52 



กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 53 

อปุกรณ์ทีใ่ช้จดัเกบ็ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ 

Hardware Security Module (HSM) USB Token 



     ผู้ประกอบการ 

ลงทะเบียน (แบบ บ.อ.01) 

การยืน่คาํขอ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 54 

ไม่ต้องนําส่งเอกสารพร้อมการยืน่คําขอ  

ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ 

(Certificate Authority) 

 

เวบ็ไซต์กรมสรรพากร

www.rd.go.th ผู้ให้บริการออกใบรับรอง 

อเิลก็ทรอนิกส์ 

(Certification Authority) 



การจัดทาํใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ / ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 

ผู้ซ้ือสินค้า / 

ผู้รับบริการ 

จัดทาํ ส่งมอบ    

กรมสรรพากร 

กรมสรรพากร 

      ผู้ขายสินค้า /                     

       ผู้ให้บริการ 

ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต์กรมสรรพากร 

นํ
าส่

งข้
อมู

ล 
ลง

ท
ะเ

บ
ียน

 

Web Upload 

Service Provider 

Host to Host 

จัด
ท

าํ 

ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ / ใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 



การนําส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 

กรมสรรพากร 
ผู้ขายสินค้า 

หรือผู้ให้บริการ Web Portal 

e-Tax Invoice by Email 

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรทนัทีที่ทํารายการสําเร็จ 

วธีิที ่1 จัดทาํจากระบบ ERP หรือ

ระบบบญัชีของผู้ประกอบการเอง 

วธีิที ่2 จัดทาํจากระบบ RD Portal 

หรือ e-Tax Invoice by Email 

Service Provider 

Web Upload 

Host to Host 
สําหรับผู้ประกอบการตามเงือ่นไขที่กาํหนด 

  สําหรับผู้ให้บริการตวัแทนตามเงือ่นไขที่กาํหนด 

ส่งข้อมูลภายในวนัที่ 15 ของเดอืนภาษถีดัไป หรือ 



การนําส่งข้อมูลใบกาํกบัภาษแีละใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ 



ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะมาตรฐาน (สพธอ.)  

  รวมทั้ง พรบ.ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ ทีเ่กีย่วข้อง 

วเิคราะห์ผลกระทบของระบบงานและอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  

 เพือ่ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ของกจิการ 

  จัดเตรียมใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง

อเิลก็ทรอนิกส์ และโปรแกรมลงลายมือช่ือดจิิทลั 

    ยืน่คาํขอ บ.อ.01 ต่อกรมสรรพากร และใช้ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์     

 ประกอบการลงทะเบียน (โดยไม่ต้องส่งเอกสารประกอบการพจิารณา) 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

   ผูประกอบการ 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 58 



การสมคัรใช้บริการ 

www.rd.go.th ==> บริการอเิลก็ทรอนิกส์ ==> ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์และใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt) 



การดาวน์โหลดโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer 

20/06/60 (บอ.) 60 

ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์และใบรับอเิลก็ทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt) ==>  สนับสนุน ==> ดาวน์โหลดโปรแกรม 



การดาวน์โหลดโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer 

20/06/60 (บอ.) 61 



การดาวน์โหลดโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer 

20/06/60 (บอ.) 62 

จะได้โปรแกรม Ultimate Sign & Viewer 

จากน้ันให้ทาํการแตก ZIP เพือ่ติดตั้ง

โปรแกรม RDClient.exe  

ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ 



ประโยชน์ของโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer 

20/06/60 (บอ.) 63 

1. ยืน่คาํขอตามแบบ บ.อ.01 / บ.อ.09 

2. เปลีย่นแปลงรหัสผ่าน / ลมืรหัสผ่าน 

3. ลงลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) บนเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

   เช่น แบบคาํขอ บ.อ.01 / บ.อ.09 , ใบกาํกบัภาษี / ใบเพิม่หนี ้/  

   ใบลดหนี ้และ ใบเสร็จรับเงิน  

   (กรณจัีดทาํเอกสารผ่านระบบ RD Portal บนเวบไซต์กรมสรรพากร) 

4. ตรวจสอบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

   (กรณจัีดทาํเอกสารผ่านระบบ RD Portal บนเวบไซต์กรมสรรพากร) 



การตั้งค่าโปรแกรม 

20/06/60 (บอ.) 64 



การตั้งค่าโปรแกรม 

20/06/60 (บอ.) 65 



การลงทะเบียน 

20/06/60 (บอ.) 66 

ใช้ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ 

ในการลงลายมอืช่ือดจิิทลั 

(Digital Signature) 



การลงทะเบียน 

20/06/60 (บอ.) 67 

3333333333333 

1. ระบุเลขประจําตัวผู้เสีย     

    ภาษอีากร 13 หลกั 

2. เสียบอุปกรณ์ Token /  

    HSM 

3. ระบุรหัสผ่านของอุปกรณ์  

    Token / HSM 



การลงทะเบียน 

20/06/60 (บอ.) 68 

1. ระบุปริมาณเอกสาร 

    ทีจ่ัดทาํต่อเดอืน 

2. ระบุอเีมลทีใ่ช้ในการ 

    ติดต่อกบักรมสรรพากร 

100000 



การลงทะเบียน 

20/06/60 (บอ.) 69 

1. ตรวจสอบข้อมูลบนแบบ  

   บ.อ.01 และข้อตกลงการ 

   ใช้งาน 

2. ยนืยนัความถูกต้องและ 

    ยอมรับข้อตกลง 

3. ลงลายมอืช่ือดจิิทลั 

   (Digital Signature) 

   ในแบบ บ.อ.01 และ 

    ข้อตกลงการใช้งาน 

 



การลงทะเบียน 

20/06/60 (บอ.) 70 

ตรวจสอบอเีมลตามทีแ่จ้ง

ลงทะเบยีนไว้ เพือ่ทาํการ 

ยนืยนัการลงทะเบยีนและ

สร้างบญัชีผู้ใช้งาน  

ภายใน 15 วนั 

“B01XXXXXXXXXX” 



ยนืยนัการลงทะเบียน 

20/06/60 (บอ.) 71 

ตรวจสอบอเีมลตามทีแ่จ้ง

ลงทะเบยีนไว้ เพือ่ทาํการ 

ยนืยนัการลงทะเบยีน  

โดยคลกิทีล่งิค์ 

B01XXXXXXXXXX 



การตอบรับจากกรมสรรพากร 

20/06/60 (บอ.) 72 

กรมสรรพากร 

แจ้งผลการลงทะเบยีน 

ตามอเีมลทีล่งทะเบยีนไว้ 



ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 

e-Tax Invoice by Email 



ความเป็นมา 

สํานักงานพฒันาธุรกรรม 

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) 

(ETDA) 

กระทรวงการคลงั กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

กรมสรรพากร สํานักงานรัฐบาล

อเิลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) 

(EGA) 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 74 



กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ระเบียบกรมสรรพากร 

ว่าด้วยการจัดทาํ ส่งมอบ และเกบ็รักษาใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 

ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email 

พ.ศ. 2560 

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สุภิดา บรรเทาทุกข   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 75 



คาํนิยาม 
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        - ใบกาํกบัภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร  

         - ใบเพ่ิมหน้ี     ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร  

         - ใบลดหน้ี      ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร 

         ท่ีไดมี้การจดัทาํข้ึนเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และไดมี้การประทบัรับรองเวลา  

(Time Stamp)   โดยสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน)   

ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)  



คาํนิยาม 
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                 วธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี สพธอ. ไดก้ระทาํต่อขอ้มูลใบกาํกบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์      

 เพ่ือรับรองความมีอยูข่องขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ณ ขณะท่ีมีการรับรอง และสามารถตรวจพบได ้

 หากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลใบกาํกบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ นบัแต่เวลาท่ีไดมี้การประทบั  

 รับรองเวลา 

การประทบัรับรองเวลา (Time Stamp)  



ภาพรวมของระบบ 
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ผู้ซ้ือรับใบกาํกบัภาษ ี

ใบกาํกบัภาษ ี(ร่าง) 

ส่งใบกาํกบัภาษใีห้ผู้ขาย 

ใบกาํกบัภาษทีี่มี 

การประทับรับรองเวลา 

ส่งอเีมลใบกาํกบัภาษ ี(ร่าง) ให้ผู้ซ้ือ CC อเีมล csemail@etax.teda.th 

สพธอ. 
ทําการประทับรับรองเวลา 

     ผู้ขายสร้างใบกาํกบัภาษ ี

สงอีเมลใบกํากับภาษี (ที่มีการประทับรับรองเวลา) ใหผูขาย 

ส่งใบกาํกบัภาษใีห้ผู้ซ้ือ 

ส่งอเีมลใบกาํกบัภาษ ี(ที่มีการประทับรับรองเวลา) ให้ผู้ซ้ือ 

ผูข้าย และ ผูซ้ื้อ ตอ้งเก็บ

รั กษาข้อมูลใบกํากับ

ภาษีอิ เล็กทรอนิกส์ ท่ี

ไดรั้บจาก สพธอ. ซ่ึงได้

ประ ทั บ รั บ รอง เ วล า 

(Time Stamp) แลว้ไว้

เป็นหลกัฐาน 



การจดัทาํใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 
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การส่งข้อมูลใบกาํกบัภาษเีพือ่ทาํการประทบัรองรองเวลา 
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การระบุช่ือเร่ือง Subject ของ Email  

ประเภทเอกสาร ชื่อเรื่อง : Subject 

ใบกาํกบัภาษี [วนัเดือนปีทีอ่อกใบกาํกบัภาษี][INV][เลขทีใ่บกาํกบัภาษ]ี 

ใบเพิม่หนี ้ [วนัเดือนปีทีอ่อกใบเพิม่หนี]้[DBN][เลขทีใ่บเพิม่หนี]้[เลขทีใ่บกาํกบัภาษีเดิม] 

ใบลดหนี ้ [วนัเดือนปีทีอ่อกใบลดหนี]้[CRN][เลขทีใ่บลดหนี]้[เลขทีใ่บกาํกบัภาษีเดิม] 

การยกเลกิใบกาํกบัภาษี [วนัเดือนปีทีอ่อกใบกาํกบัภาษี][CIV][เลขทีใ่บกาํกบัภาษีเดิมทีต้่องการยกเลกิ] 

ออกใบกาํกบัภาษีใหม่

ทดแทนใบเดิม 

[วนัเดือนปีทีอ่อกใบกาํกบัภาษี][INV][เลขทีใ่บกาํกบัภาษีใหม่][เลขทีใ่บกาํกบัภาษี

เดิม] 
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การเกบ็รักษาใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 
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การตรวจสอบใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 
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การตรวจสอบใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 

กรณีน่าเช่ือถือ กรณีไม่น่าเช่ือถือ 
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การตรวจสอบใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 
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ไฟล์ PDF หลงัประทบัรับรองเวลา ไฟล์ PDF ก่อนประทบัรับรองเวลา 



การตรวจสอบใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์ 
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ตัวอย่างเอกสารทีม่กีารลงลายมอืช่ือดจิิทลั 



ความแตกต่าง 

1. ไม่จํากดัรายได้ 

2. ใบกาํกบัภาษี/เพิม่หนี/้ลดหนี/้ใบเสร็จรับเงิน 

3. จัดทาํข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ File 

    XML หรืออเิลก็ทรอนิกส์อืน่ 

4. ใช้ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ (CA) และ 

    ลงลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) 

5. นําส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตามรูปแบบทีก่าํหนด 

1. รายได้ไม่เกนิ 30 ล้านบาทต่อปี 

2. ใบกาํกบัภาษี/เพิม่หนี/้ลดหนี ้

3. จัดทาํข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ File 

    Word , Excel , PDF 

4. ใช้วธีิประทบัรับรองเวลา (Time Stamp)  

    ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email 

5. ข้อมูลจะถูกเกบ็ในฐานข้อมูลอตัโนมัติ 

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถใช้ได้เพยีงระบบใดระบบหน่ึงเท่าน้ัน 
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