Clear Data

ภ.อ.11
แบบแจงการจัดทําและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไวในรูปแบบ
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545
ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545

เลขที่รับ……….…….….……
วันเดือนปที่รับ….…….……..
ลงชื่อ……….…….….………

เรื่อง แจงการจัดทําและการจัดเก็บเอกสารไวในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ผูอํานวยการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
เรียน

สรรพากรพื้นที่ ………………………………………………………………………………………….

1. ชื่อผูมีหนาที่เสียภาษี/ผูประกอบการ…………………………………………………………………………….
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ที่อยู : เลขที่…………….
ตรอก/ซอย……………………หมูที่……. ถนน………………………แขวง/ตําบล……………………………
เขต/อําเภอ………………………………….จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย……………….
โทรศัพท………………………….ประกอบกิจการประเภท…………………………………………………….
ขอแจงการจัดทําและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไวในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.121/2545 เรื่อง การจัดทําและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่มีขอความอยูในรูปแบบ
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยเริ่มตั้งแตวันที่..….เดือน……………พ.ศ………
ทั้งนี้ การจัดทําและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไวในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545ฯ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ทุกประการ
2. ชนิดของเอกสารตามประมวลรัษฎากรที่ไดจัดเก็บไวในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ใบกํากับภาษีตามมาตรา …….(ระบุ)……….
บัญชีพิเศษและบัญชีอื่น ๆ ตามมาตรา 17
รายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 87
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จาย
รายงานแสดงรายรับกอนหักรายจายตามมาตรา 91/14
ตามมาตรา 50 ทวิ
ใบรับ
ใบสงของ
งบการเงินตามมาตรา 68 ทวิ
3. สถานที่จัดทําเอกสารหลักฐานในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
สํานักงานใหญ………….…… . สาขาที่………… จํานวนสาขา………
4. สถานที่จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
สํานักงานใหญ………….……
สาขาที่………… จํานวนสาขา………
5. เอกสารที่นําสงพรอมแบบแจงฯ ปรากฏรายการตามใบแนบ 1

อื่น ๆ …(ระบุ)…….
อื่น ๆ …(ระบุ)…….

ลงชื่อ
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถามี)

(…………………………………………)
ตําแหนง………………………………………….
ยื่นวันที่…………………………………………..

ใบแนบ ภ.อ.11
ใบแนบ 1
ตามคําสั่งกรมสรรพากรฯ
ลงวันที่ …………………………………
1. ชนิดของเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่ไดจัดเก็บไวในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

บัญชีพิเศษและบัญชีอื่น ๆ ตามมาตรา 17
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จายตามมาตรา 50
งบการเงินตามมาตรา 68 ทวิ
ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4
ใบกํากับภาษีที่มีลักษณะอื่นตามมาตรา 86/5
ใบกํากับภาษีอยางยอกรณีกิจการคาปลีก
ตามมาตรา 86/6
(7) ใบกํากับภาษีอยางยอกรณีอื่นตามมาตรา 86/7
(8) ใบรับตามมาตรา 105 ทวิ
(9) ใบสงของตามมาตรา 105 จัตวา

รายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 87 ……………
(10) รายงานภาษีขาย
(11) รายงานภาษีซื้อ
(12) รายงานสินคาและวัตถุดิบ
(13) รายงานการจายอะไหล
โดยไมคิดมูลคา
(14) รายงานแสดงรายรับ
กอนหักรายจายตาม
มาตรา 91/14
(15) อื่น ๆ (ระบุ)……………..

2. ชื่อซอฟตแวร (Software) ที่ใชในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
(1) พัฒนาใชเอง …………………………………………………………………………………
(ระบุชื่อซอฟตแวร และวันเดือนปที่พัฒนา)
(2) ซื้อจากบริษัท……………………………………………………………………………………
เลขประจําตัวซอฟตแวรเฮาส…………… ชื่อซอฟตแวรที่ใช…………………………………
รุน………………………………………………………………………………………………
3. การจัดทําและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรเปนไปตามขอ 5 ของคําสั่ง ดังนี้
(1) เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 (1)-(6) ของคําสั่ง
(2) ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 (1)-(6) ของคําสั่ง
เพราะ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
4. การจัดทําและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่มีขอความอยูในรูปแบบของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการแบบปลอดภัยที่เชื่อถือไดทุกประการตามขอ 6 ของคําสั่งฯ ดังนี้
(1) เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 6 (1)(ก)-(ฉ) และ (2) ของคําสั่งฯ
(2) ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 6 (1)(ก)-(ฉ) และ (2) ของคําสั่งฯ
เพราะ………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….…….

/5. การจัดทํา…
-25. การจัดทําเอกสารใบกํากับภาษี ใบรับ ใบสงของ ตามขอ 2 ของคําสั่งฯ
(1) จัดทําตนฉบับเปนกระดาษและสงมอบใหผูรับหรือผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(2) จัดเก็บสําเนาไวในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
6. เอกสารที่นําสงพรอมแบบแจงฯ ปรากฏรายละเอียดตามใบแนบ 1 มีดังนี้
(1) ภาพการทํางานรวมของระบบงานทั้งหมด (System Flowchart) และคําอธิบายระบบงาน
รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยฯ ตามขอ 8 (6) ของคําสั่งฯ
(2) คุณสมบัติของระบบงาน
(3) ตัวอยางเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่จัดทําและจัดเก็บในรูปแบบของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามขอ 8 (7) ของคําสั่งฯ ไดแก (แนบตัวอยางตามเอกสารที่ขอจัดทําและ
จัดเก็บไวในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส)
(4) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนตามขอ 8 ของคําสั่งฯ (ระบุ…………………………)
(5) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่นแบบแจงฯ
7. บันทึกขอมูลไวเปน ดังนี้
ขอ 7 (1) บันทึกขอมูลเอกสาร ซึ่งมีรายการครบถวนตามประมวลรัษฎากร ไวดังนี้
(1) บันทึกขอมูลไวในรูป Text File
(2) บันทึกขอมูลไวในรูป Image
(3) รูปแบบอื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ขอ 7 (2) เก็บขอมูลในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวใน (ระบุไดมากกวา 1 ขอ)
(1) Hard Disk …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(2) สื่อบันทึกขอมูล (ระบุ)………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
ประทับตรา
(…………………………………………)
นิติบุคคล
(ถามี)
ตําแหนง………………………………………….
ยื่นวันที่…………………………………………..
หมายเหตุ กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีหรือผูประกอบการจดทะเบียนไดจัดทําและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่
มีขอความอยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑตามขอ 5 และขอ 6 ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545ฯ
ถือวาไดจัดทําและจัดเก็บเอกสารตามหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่มีขอความอยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลว
โดยไมตองไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากร กรณีการยื่นแบบ ภ.อ.11 เปนไปเพื่อประโยชนในการแสดงขอมูลและขอเท็จจริง
แกเจาพนักงานประเมินเกี่ยวกับการจัดทําและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่มีขอความอยูในรูปแบบของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเทานั้น

