ระเบียบกรมสรรพากร
ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕60
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทาใบกากับภาษีหรือใบรับที่มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทา ส่งมอบ และ
เก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสมและอานวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ อันเป็นการรองรับโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ (National
e-Payment Master Plan)
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้ ห น่ วยงานของรั ฐ ที่มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
ที่แตกต่างเป็นการเฉพาะอาจกาหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างนั้นได้ โดยออกเป็น
ระเบียบ ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงความถูกต้องครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ สภาพความพร้อมใช้งาน และความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อธิบดีกรมสรรพากรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕60”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕55
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่ขอ้ ความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“อธิ บ ดี ” หมายความว่ า อธิ บ ดี ก รมสรรพากร หรื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรมอบหมาย
“ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบกากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวล
รัษฎากรที่ได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
และให้หมายความรวมถึง ใบกากับภาษีอย่างย่ อตามมาตรา ๘๖/๖ ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ และ
ใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
“ใบรับอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบรับตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้มีการ
จัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
/“ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน”...
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“ผู้ประกอบการจดทะเบียน” หมายความว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา ๗๗/๑ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร
“ผู้มีหน้าที่ออกใบรับ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ แห่งประมวลรัษฎากร
“ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีให้จัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
“ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิ กส์ ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ ออกใบรับที่ ได้รับอนุมัติจากอธิบ ดี
ให้จัดทา ส่งมอบและเก็บรักษาใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ
การบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือ ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) กับข้อมูล
สาหรับใช้สร้างลายมือชื่อ ดิจิทัล (Digital Signature) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Certification Authority)
“ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)” หมายความว่า บุคคลที่
ให้บริการเกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) เพื่อรับรองตัวตนของบุคคล
หรือองค์กรใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยมีมาตรฐานหรือมาตรการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยตามที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กาหนด
“ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)” หมายความว่า ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้น
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการคานวณทางคณิตศาสตร์เข้ารหัสอัลกอริทึมแบบอสมมาตร (Asymmetric Key
Algorithms) บนพื้นฐานวิทยาการเข้ารหัส (Encryption) และใช้กับระบบคู่กุญแจ (Key Pair) โดยนาไป
คานวณร่วมกับกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่
สามารถจะใช้กุญแจสาธารณะ (Public Key) ของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
นั้นได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ลงลายมือชื่อนั้นหรือไม่และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่
“กุญแจสาธารณะ (Public Key)” หมายความว่า กุญแจที่ใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature) และสามารถนาไปใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมิให้สามารถเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสลับนั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้
/“กุญแจส่วนตัว ...
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“กุญแจส่วนตัว (Private Key)” หมายความว่า กุญแจที่ใช้ในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature) และสามารถน าไปใช้ในการถอดรหัสลับเมื่อมีการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสลับนั้นได้
“คู่กุญแจ (Key Pair)” หมายความว่า กุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบการเข้ารหัสลับ
(Encryption) แบบอสมมาตร (Asymmetric Key Algorithms) ที่ได้สร้างขึ้นโดยวิธีการที่ทาให้กุญแจส่วนตัว
(Private Key) มีความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์กับกุญแจสาธารณะ (Public Key) ในลักษณะที่สามารถใช้
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ได้สร้างขึ้นโดยใช้
กุญแจส่วนตัว (Private Key) นั้นหรือไม่ และสามารถนากุญแจสาธารณะ (Public key) ไปใช้ในการ
เข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เพื่อประโยชน์
ในการรักษาความลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่บุคคลที่ถือกุญแจส่วนตัว (Private Key) ซึ่งสามารถ
นากุญแจส่วนตัว (Private Key) ของตนใช้ในการถอดรหัสลับ (Decryption) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เจ้าของกุญแจส่วนตัว (Private Key) สามารถอ่านหรือเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือองค์การของรัฐบาลตามมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
“ผู้ให้บริการ (Service Provider)” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จัดทา หรือ
ส่ งมอบ หรื อเก็ บรั กษา ใบก ากั บภาษี อิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อใบรั บอิ เล็ กทรอนิ กส์ แทนผู้ ออกใบก ากั บภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
“แบบ บ.อ.๐๑” หมายความว่า แบบคาขอจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
“แบบ บ.อ.๐๙” หมายความว่ า แบบค าขอแจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงการจั ด ท าส่ ง มอบและ
เก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 5 ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การยื่นคาขอ
ข้อ 6 ให้ผู้ประสงค์จะจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบนี้ ยื่นคาขอต่ออธิบดี ตามแบบ บ.อ.๐๑ ที่แนบท้ายระเบียบนี้ โดยยื่นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 7 ผู้ประสงค์ที่จะยื่นคาขอตามข้อ 6 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 77/1 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หรือ
ผู้มีหน้าที่ออกใบรับ ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร หรือหน่วยงานของรัฐ
(๒) มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)
/(3) มีระบบ ...
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(3) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถพิสูจน์ได้ว่าใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทาและส่งมอบให้แก่ผู้รับมีข้อความถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับขณะที่สร้าง
ส่ง และรับ โดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้และสามารถแสดงข้อความได้ในภายหลังโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งต้องมีระบบงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไร้ร่องรอย หรือมีการเปลี่ยนแปลง
รายการในเอกสารที่ออกระหว่างทาง
ข้อ 8 ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 เป็นผู้มีสิทธิยื่นคาขอตามข้อ 6 โดยยื่นคาขอต่ออธิบดีผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากรกาหนด โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้และให้ผู้ยื่นคาขอยืนยัน
ตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)
ข้อ 9 เมื่อผู้ยื่นคาขอได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้เป็นผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ออก
ใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ให้ มี สิ ท ธิ จั ด ท า ส่ ง มอบ และเก็ บ รั ก ษาใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
หมวด ๒
การจัดทาใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 10 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ตามวิธีการแบบปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทั้งในส่วนของ
ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และระบบซอฟต์แวร์ (Software) ดังต่อไปนี้
(๑) มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยจะต้อง
(ก) สามารถแสดงภาพการทางานรวมของระบบงานทั้งหมด (System Flowchart) ได้
(ข) เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะแก้ไขรายการนั้น ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้
การแก้ไขรายการไม่ให้ใช้วิธีลบทิ้ง หรือล้างรายการออก ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มเข้าไป
เพื่อแสดงให้ เห็ น รายการก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และต้องมีรายงานการแก้ไขรายการเพื่อการ
ตรวจสอบได้
(ค) แสดงระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ โดยระบุจานวนและระดับ
เจ้าหน้าที่ที่สามารถบันทึก อ่าน หรือเข้าไปใช้ระบบงานในแต่ละระดับได้
(ง) มีการควบคุมโดยใช้รหัสผ่านสาหรับผู้มีสิทธิเ ข้าไปใช้ระบบงานทุกระดับและมี
ระบบงานที่บันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
(จ) มี ร ายงานบั น ทึ ก การใช้ ร ะบบงานโดยระบุ ใ ห้ ท ราบถึ ง รหั ส ประจ าตั ว ของ
เจ้าหน้ าที่ผู้ใช้ระบบ งานที่ทา วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าใช้ระบบงาน (Access) ในกรณีที่มีการแก้ไ ข
รายการจะต้องระบุให้ทราบถึงรหัสประจาตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ จานวนและรายละเอียดของรายการ
ที่แก้ไขปรับปรุง
/(ฉ) มีระบบ ...
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(ฉ) มีระบบการตรวจสอบผู้เข้าใช้หรือผู้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ และมีกระบวนการ
ในการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบที่สามารถแสดงว่าข้อมูลดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนทุกรายการแล้ว
และไม่มีการแก้ไขรายการของเอกสารที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๒) มีการควบคุ ม แฟ้มข้อมูล ซึ่งมี การเข้ารหัส (Encryption) เพื่อป้องกัน การเข้าถึ ง
ข้อมูล ถ้ามีการถอดรหั ส (Decryption) ต้องบันทึกหลักฐานไว้ทุกครั้ง เพื่อการตรวจสอบ และสามารถ
จัดพิมพ์เป็นรายงานเพื่อการตรวจสอบได้
ข้อ ๑1 การจัดทาใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาข้อความใบกากับภาษีโดยมีรายการที่เป็นสาระสาคัญตามมาตรา ๘๖/๔ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ระบุรหัสสถานประกอบการที่จัดทาใบกากับภาษี
ตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ในใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
(2) ผู้ออกใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์อาจกาหนดให้มี รายการอื่นใดในใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์นอกจากรายการที่เป็นสาระสาคัญตาม (1)
(3) นาข้อมูลตาม (1) (2) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)
มาสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
ข้อ 12 การจัดทาใบกากับภาษีอย่ างย่อ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้ออก
ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ด ท าข้ อ ความใบก ากั บ ภาษี อ ย่ า งย่ อ โดยมี ร ายการที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ
ตามมาตรา ๘๖/6 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ขึ้ น เป็ น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และให้ น าความตามข้ อ 11
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณี ผู้ ซื้อ สิ น ค้ าหรื อ ผู้รั บ บริ การเรี ยกร้ อ งใบก ากับ ภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่ ง ประมวล
รัษฎากร ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จาต้องเรียกคืนข้อมูลใบกากับภาษีอย่างย่อตามวรรคหนึ่ง
แต่ให้จัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ตามข้อ 11 โดยให้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ตรง
วั น เดื อ นปี ใ นใบก ากั บ ภาษี อ ย่ า งย่ อ พร้ อ มทั้ ง ระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ ข องลู ก ค้ า และหมายเหตุ ใ นใบก ากั บ ภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ว่า "เป็นการยกเลิกใบกากับภาษีอย่างย่อ เลขที่....และออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่แทน"
ข้อ 13 การจัดทาใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการจัดทาข้อความใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้โดยมีรายการ
ที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ตามมาตรา 86/9 หรื อตามมาตรา 86/10 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ขึ้ น เป็ น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี และให้นาความตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14 การจัดทาใบรับตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินการจัดทาข้อความใบรับโดยมีรายการที่เป็นสาระสาคัญตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้นาความตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
/ข้อ ๑5 ...
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ข้อ ๑5 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการจัดทา
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ คราวหนึ่งคราวใดที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการก็ได้
หมวด 3
การส่งมอบ
ส่วน 1
การส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 16 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
การส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ตาม
มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23
และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
กรณีผู้ ออกใบก ากับ ภาษี อิเล็ กทรอนิกส์ ได้จั ดทาใบก ากับ ภาษี อิเล็ ก ทรอนิกส์ ตามระเบียบนี้แล้ ว
และสามารถส่ งมอบให้ แก่ผู้ ซื้อสิ นค้าหรือผู้ รับบริการโดยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง
แต่ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารไม่ ป ระสงค์ รั บ ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยวิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ด พิ ม พ์ ใ บก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วโดยให้
ปรากฏข้ อ ความว่ า “เอกสารนี้ ไ ด้ จั ด ท าและส่ ง ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ก รมสรรพากรด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ”
และส่ งมอบให้ แก่ผู้ ซื้อสิน ค้าหรื อผู้รั บ บริ การ ทั้งนี้ ส าหรับใบกากับภาษีอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ได้จัดทาขึ้นตั้งแต่
วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ต้นไป หากดาเนินการดังกล่ าวแล้ วให้ ถือว่ามีการส่ งมอบใบกากับภาษี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารตามระเบี ย บนี้ แ ล้ ว ซึ่ ง ผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จะท าให้ ป รากฏข้ อ ความดั ง กล่ า วนั้ น โดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประทั บ ด้ ว ยตรายาง เขี ย นด้ ว ยหมึ ก
พิมพ์ดีด หรือทาให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันก็ได้”

ข้อ 17 ให้ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งมอบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ
ผู้จ่ายเงิน หรือผู้ชาระราคา ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร
ให้ น าความตามวรรคสอง และวรรคสามของข้ อ 16 มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารส่ ง มอบใบรั บ
อิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕60 (ฉบับที่ 2) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)

/ส่วน 2 ...
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ส่วน 2
การส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
ข้อ 18 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือนภาษี
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีถัดไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกาหนด
การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง
ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรั บอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
ในข้อมูลดังกล่าวด้วย
ข้ อ 19 การส่ ง ข้ อ มู ล ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามข้ อ 18
ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์จัด ทาข้อมูลให้ เป็นไปตามประกาศ
ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ETDA Recommendation on ICT standard for Electronic Transaction)
หมวด 4
การเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 20 ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็น ผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการที่ได้รับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถ้าได้เก็บรักษาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถื อ
ว่าได้มีการเก็บรักษาไว้ตามระเบียบนี้แล้ว
(1) ได้เก็บรักษาข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยสามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และ
(2) ได้เก็บรักษาข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้
สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง
ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ
(3) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง และปลายทางของใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี
ข้อ 21 การเก็บรักษาใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้นาความตามข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
/หมวด 5 ...
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หมวด 5
การจัดทารายงานภาษี
ข้อ 22 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบนี้มีหน้าที่จัดทาและส่งมอบรายงาน
ภาษีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบรายงานภาษีตามข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทุกคราวสาหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ และได้
ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตามส่วน 2 หมวด 3 แล้ว ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่จาต้องส่งมอบ
รายงานภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากร
หมวด 6
ผู้ให้บริการ (Service Provider)
ข้อ 24 ในการจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ ผู้ออก
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ อาจแต่งตั้งผู้ให้บริการ (Service Provider) เป็น
ตัวแทน เพื่อดาเนินการจัดทา หรือส่งมอบ หรือเก็บรักษา ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทน
ตามหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
ข้ อ 25 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด ท า ส่ ง มอบ และเก็ บ รั ก ษาใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามระเบียบนี้ อธิบดีอาจอาศัยอานาจตามความในมาตรา 86/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการอื่นตามมาตรา 86/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดให้มีผู้ให้บริการ (Service Provider)
เป็นตัวแทนในการจัดทา หรือส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แทนผู้ออกใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ตามหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 ก็ได้
ข้อ 26 เพื่อประโยชน์ในการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
อธิบดีอาจกาหนดให้มีผู้ให้บริการ (Service Provider) เป็นตัวแทนในการจัดทา หรือส่งมอบ หรือเก็บรักษา
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 ก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
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หมวด 7
การยกเลิกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 27 การยกเลิกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิมเพื่อออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ให้ ผู้ อ อกใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ด เตรี ย มข้ อ ความของใบก ากั บ ภาษี ฉ บั บ ใหม่ ขึ้ น เป็ น ข้ อ ความ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เลขที่ใบกากับภาษีใหม่ และลงวัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่
และหมายเหตุไว้ในใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกากับภาษีฉบับใหม่แทน
ฉบับเดิม เลขที่... วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิม”
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 28 เมื่อผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการตามข้อ 27 แล้ว ให้หมายเหตุการ
ยกเลิกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทาใบกากับ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ด้วย
ข้อ 29 การยกเลิกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิมเพื่อออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ตามหมวดนี้ ให้นาความตามหมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 30 การยกเลิกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เดิม เพื่อออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้นาความ
ตามข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
หมวด 8
การแจ้งเปลี่ยนแปลง
ข้อ 31 กรณีผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะ
ยกเลิกการจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ ให้ยื่นคาขอตามแบบ
บ.อ.09 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
ข้อ 32 ให้ผู้ออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ออกใบรับอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งยื่นคาขอตาม
ข้อ 31 หมดสิทธิในการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบนี้ เมื่อพ้นวันสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคาขอ
หมวด 9
บทเฉพาะกาล
ข้อ 33 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดทา ส่งมอบ
และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการ
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จัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕55 ยังคงมีสิทธิ
ในการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕55 ต่อไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

