หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านภาษี (Tax Sandbox)
เพื่อยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจ ในการเสียภาษี สามารถใช้นโยบายภาษีเป็น
กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กรมสรรพากรจึงได้จัดทา
โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านภาษี (Tax Sandbox)
เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถทดสอบนวัตกรรมในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีภายใต้สภาพแวดล้อมและหลักเกณฑ์
ที่กาหนด โดยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์บางประการตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นแล้วแต่กรณี กรมสรรพากรจึงมีหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยี
มาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านภาษี (Tax Sandbox) โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่แนบท้าย
หนังสือฉบับนี้

กรมสรรพากร
20 เมษายน 2563

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านภาษี (Tax Sandbox)
……………………………………………………………………..
1. หลักการของ Tax Sandbox
เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการด้านภาษี กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ผลงานที่ได้รับรางวัล
จากงาน #HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon และผลงานที่เป็นการจัดทา ส่งมอบ เก็บรักษา
ข้อมูล ใบกากับภาษีอิเล็ กทรอนิ กส์ บนโครงข่ายบล็ อกเชน สามารถทดสอบนวัตกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านภาษีอากรที่นาเทคโนโลยีมาใช้ ภายใต้ส ภาพแวดล้ อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จากัด
ขอบเขต เช่ น จ ากั ด กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก าร จ านวนผู้ รั บ บริ ก าร ปริ ม าณธุ ร กรรม ระยะเวลาในการทดสอบ
โดยกรมสรรพากรจะพิ จ ารณา ผ่ อ นปรน หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข กฎ ระเบี ย บ หรื อ หลั ก เกณฑ์ บ างประการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็นแล้วแต่กรณี
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากงาน #HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon หรือเป็น
นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่ต้องการดาเนินการทดสอบผลงานที่เป็นการจัดทา ส่งมอบ เก็บรักษา
ข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์บนโครงข่ายบล็อกเชน และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีทรัพยากรด้านเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เพียงพอที่จะให้บริการอย่างเหมาะสม
2.2 มีการกาหนดขอบเขตการทดสอบ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการนานวัตกรรมมาทดสอบ
อย่างชัดเจนและมีความประสงค์ต้องการนานวัตกรรมนั้น มาเสนอให้กับผู้รับบริการในประเทศไทยหลังจากผ่าน
การทดสอบใน Tax Sandbox แล้ว
2.3 มีการแสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะนามาทดสอบ รวมถึงศึกษาความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทดสอบ พร้อมทั้งมีแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น
2.4 มีแผนรองรับการออกจากการทดสอบใน Tax Sandbox ทั้งกรณีผู้สมัครประสบความสาเร็จ
และกรณีผู้สมัครไม่ประสบความสาเร็จ
3. นวัตกรรมที่สามารถนามาทดสอบใน Tax Sandbox
3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากงาน #HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon
ได้แก่
1) ผลงานชื่อ iTAX bnk
2) ผลงานชื่อ T-Wallet
3) ผลงานชื่อ Put on a happy face และ
4) ผลงานชื่อ Digital Auditing Chay-Klang Project
3.2 ผลงานที่เป็นการจัดทา ส่งมอบ เก็บรักษาข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์บนโครงข่ายบล็อกเชน
ทั้งนี้ ผลงานข้างต้น ต้องมีความเกี่ยวข้องกับภาษีอากร และนาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และหรือ ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ในการบริหารจัดการด้านภาษีอากร
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-24. ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา
ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2. สามารถส่งใบสมัครและเอกสาร
การสมัครตามที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ได้ที่
4.1 E-mail: email.perform@rd.go.th หรือ
4.2 กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร อาคารกรมสรรพากร ชั้ น 14 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 (ภายในเวลาทาการ) หรือ
4.3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นวันยื่นเสนอโครงการ) โดยส่งมาที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคารกรมสรรพากร ชั้น 14 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 5 มิถุนายน 2563 โดยกรมสรรพากร
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ยื่นใบสมัครฉบับที่สมบูรณ์แล้ว
5. ระยะเวลาในการทดสอบใน Tax Sandbox
ระยะเวลาในการทดสอบไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการให้เข้าทดสอบ
ใน Tax Sandbox อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดสอบให้ ตามความจาเป็น
โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องยื่นขอขยายเวลาต่อกรมสรรพากรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนถึงวันครบกาหนด
ระยะเวลาการทดสอบพร้อมชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอขยาย
6. การดาเนินการในระหว่างทดสอบใน Tax Sandbox
ในระหว่างการทดสอบผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
6.1 การคุ้มครองผู้รับบริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีมาตรการในการดูแลผู้รับบริการ ดังต่อไปนี้
1) ผู้รับบริการต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจและต้อง
แจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าเป็นการทดสอบในโครงการ Tax Sandbox
2) ผู้รับบริการยินยอมที่จะใช้นวัตกรรมที่นามาทดสอบ
3) มีช่องทาง และมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
4) มีการรักษาความลับ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
5) มีแผนชดเชยให้ผู้รับบริการ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของการทดสอบ
6.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล
(Integrity) ความพร้อมใช้ของระบบงาน (Availability) ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
6.3 การจัดส่งรายงาน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ต้ อ งจั ด ส่ ง รายงานผลการทดสอบและความคื บ หน้ า ประจ าเดื อ นต่ อ
กรมสรรพากร ตามรูปแบบที่กาหนด ซึง่ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
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-31) รายงานผลการดาเนินงาน
2) ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากผู้บริโภค
4) การดาเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ข้อผิดพลาด และเรื่องร้องเรียนนั้น
6.4 การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. การพิ จ ารณาผ่ อ นปรน หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ หรื อ หลั ก เกณฑ์ บางประการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็นแล้วแต่กรณี
ในการทดสอบหากมีกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
อาจขอผ่อนผันการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะ
ดาเนินการไม่ได้จนกว่ากรมสรรพากรจะให้ผ่อนปรน หรือปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์นั้น
8. การออกจาก Tax Sandbox
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะออกจาก Tax Sandbox ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการทดสอบตามข้อ 5.
(2) การทดสอบประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการทดสอบ และได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมสรรพากรให้ออกจาก Tax Sandbox
(3) การทดสอบไม่ประสบความสาเร็จ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งความจานงที่จะออกจาก
Tax Sandbox แก่กรมสรรพากร
(4) กรมสรรพากรให้ออกจาก Tax Sandbox เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือกรมสรรพากร พบหรือได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่อง
จากผลิตภัณฑ์ กระบวนการดาเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่สามารถแก้ไขได้
2) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด ในระหว่างการอยู่ใน
Tax Sandbox
8.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ออกจาก Tax Sandbox ตามข้อ (3) หรือ (4) ของข้อ 8.1 ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) หยุดการนาเสนอหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใหม่ และหยุดการให้บริการเพิ่มเติมแก่
ผู้รับบริการรายเดิม
(2) แจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ และต้องคานึงถึงสิทธิผู้บริโภค
9. รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมสรรพากร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 8673 และ 0 2272 9157 หรือ E-mail: bongkoch.wa@rd.go.th
และ E-mail: thanaya.sa@rd.go.th

(เอกสารการสมัคร 1)

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านภาษี (Tax Sandbox)
รายละเอียดของผู้สมัคร
1. ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (ชื่อ Startup / บริษัท)
2. ที่อยู่
3. หมายเลขโทรศัพท์
4. Website URL
5. ชื่อผู้ประสานงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- E-mail
6. ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ
(ชื่อหัวหน้าทีมและจานวนคน)
7. ประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการให้บริการ
8. งบประมาณของแผนการทดสอบ

(เอกสารการสมัคร 2)
รายละเอียดของนวัตกรรมที่จะขอเข้าทดสอบใน Tax Sandbox
1. ชื่อของนวัตกรรม
2. ประเภทของนวัตกรรม

 ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จาก งาน #HACKATAX
Thailand’s First Senior-level Hackathon
 ผลงานที่ เป็ นการจั ดท า ส่ งมอบ เก็ บรั กษา ข้ อมู ล
ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์บนโครงข่ายบล็อกเชน

3. รายละเอียดและลักษณะของนวัตกรรม
4. เทคโนโลยีที่นามาใช้
5. ต้นทุนประมาณการที่ใช้ในการทดสอบ
5.1 ต้นทุนด้านเทคโนโลยี
5.2 อื่น ๆ
.
6. ประโยชน์ที่ได้รับ
6.1 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
6.2 ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
6.3 ประโยชน์ต่อกรมสรรพากร
7. เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
Tax Sandbox
(ระบุ กฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นข้อจากัด
และต้ อ งการยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นปรนระหว่ า งการ
ทดสอบ)
8. ขอบเขตการทดสอบใน Tax Sandbox
9.1 ผู้รับบริการ (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
9.2 ปริมาณธุรกรรม (จานวนธุรกรรม)
9.3 ระยะเวลาการทดสอบ
9.4 อื่น ๆ
.
9. กระบวนการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติได้ตาม
ขอบเขตการทดสอบ
10. เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด  เป้าหมาย :
ความสาเร็จของนวัตกรรม
 ตัวชี้วัดความสาเร็จ :

11. มาตรการคุ้มครองผู้รับบริการ
11.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับบริการ
11.2 วิ ธี ก ารรั ก ษาข้ อ มู ล และความลั บ ของ
ผู้รับบริการ
11.3 ช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ
11.4 ช่องทางและกระบวนการการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
11.5 แผนการชดเชยให้ผู้รับบริการ กรณีเกิด
ความผิดพลาดในการทดสอบ
12. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง)
13. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ในกรณีที่ระบบสารสนเทศของผู้สมัครได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล โปรดระบุรายละเอียด
ของมาตรฐานพร้อมทั้งชี้แจงขอบเขตที่ได้รับการ
รับรอง)
14. แผนรองรับการออกจาก Tax Sandbox
14.1 กรณีการทดสอบประสบความสาเร็จ
14.2 กรณีการทดสอบไม่ประสบความสาเร็จ

ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร/กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
(...........................................)
ประทับตรา
ตาแหน่ง........................................
นิติบุคคล
วันที่.....................................
(ถ้ามี)

ดาวนโหลดแบบฟอรม เอกสารการสมัคร 1 และ 2

