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วันที่แถลงข่าว ๒๓ พฤษภาคม 2565
เรื่อง สรรพากรจับมือ 11 ธนาคาร นาเทคโนโลยี Blockchain ของ NDID ยกระดับการยืนยันตัวตน และเชื่อมข้อมูล
การให้บริการภาษี
................................................................................................................................................................................................

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมสรรพากร และ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จากัด (NDID) ร่วมด้วย
ธนาคารอีก ๑๑ ธนาคาร ได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจ เรื่อ ง การเข้า ถึง ระบบการพิสูจ น์แ ละยืน ยัน ตัว ตน
ทางดิจิทัล เพื่อ สนับ สนุน ข้อมูลสาหรับการให้บ ริก ารธุรกรรมภาษี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการธุรกรรม
ภาษีของกรมสรรพากร โดยเชื่อมต่อกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ NDID เพื่อให้การพิสูจ น์
และยืนยัน ตัว ตนผ่า นระบบดิจ ิท ัล สามารถนามาใช้ในการสนับ สนุน ข้อ มูล การให้บ ริก ารธุร กรรมภาษีข อง
กรมสรรพากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สร้างการอานวยความสะดวก
ปลอดภัย สร้างความโปร่งใส และลดภาระของประชาชนและภาคเอกชนในการติดต่อหรือใช้บริการจากกรมสรรพากร
โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ได้จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ NDID ร่วมด้วย
ธนาคารอีก ๑๑ ธนาคาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อการยกระดับการให้บริการธุรกรรมภาษี ๒ เรื่อง คือ
๑. การพิสูจน์ตัวตน ๒. การเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการภาษี ซึ่งกรมสรรพากรคานึงถึงความสะดวกของผู้เสียภาษีเป็นหลัก
จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็น ID Platform เช่น NDID เพื่อให้ผู้เสียภาษีมีทางเลือกให้การยืนยันตัวตนของตนเอง
นอกจากนี้ กรมสรรพากรให้ความส าคัญ ในเรื่องการเชื่ อมโยงข้อมู ลอย่ างปลอดภั ยและการให้ สิทธิ์ ผู้เสียภาษี ในการ
ควบคุมข้อมูลของตนเอง ด้วยเทคโนโลยีของ NDID ซึ่งเบื้องหลังเป็น Blockchain จะทาให้ผู้เสียภาษีหรือลูกค้าของ
ธนาคารเชื่ อ ถือ ได้ ว่า ตั วเองมี สิ ท ธิ์ข าดในการร้ องขอให้ รับ /ส่ งข้ อ มู ล ของตนเองที่ เก็ บ ไว้ใ นหน่ วยงานในกลุ่ ม
และหน่วยงานในกลุ่มจะเชื่อถือได้ว่าไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารและมีการร้องขอให้รับ/ส่งข้อมูลที่ได้รับการยินยอมแล้วจริง
สร้างความสะดวก ความรวดเร็ว โปร่งใส และต้นทุนต่าให้กับประเทศ ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดในยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งนี้ กรมสรรพากรขอขอบคุ ณ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทั ลไอดี จ ากัด (NDID) สมาคมธนาคารไทย
สมาคมสถาบั น การเงิ น ของรั ฐ และธนาคารอี ก 11 ธนาคาร ได้ แ ก่ ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากั ด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ ากั ด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอ ยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จ ากั ด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เห็นถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการดาเนินงานในครั้งนี้”
สมาคมธนาคารไทย โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะประธานสมาคม
ธนาคารไทย เปิด เผยว่า “สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก มุ่งส่งเสริมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความเชื่อมั่นในระบบสถาบัน การเงิน พร้อมให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน ล่ า สุ ด สถาบั น การเงิ น ของภาครั ฐ และเอกชนรวม 11 แห่ ง
และ บริ ษั ท เนชั่ น แนลดิ จิ ทั ล ไอดี จากั ด หรื อ NDID ได้ ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจกั บ กรมสรรพากร
เรื่อง “การเข้าถึงระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุนข้อมูลสาหรับการให้บริการธุรกรรมภาษี”
/ซึ่งถือเป็น...

-๒ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสาคัญของกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกัน เพื่อยกระดับบริการธุรกรรม
ภาษีให้รวดเร็ว โปร่งใสและมีต้นทุนต่า โดยเชื่อมต่อกับระบบการพิสู จ น์และยืนยันตัว ตนทางดิจิทัลของ NDID
เพื่อให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล สามารถนามาใช้ในการสนับสนุนข้อมูลการให้บริการธุรกรรมภาษี
ของกรมสรรพากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเทคโนโลยีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ กรมสรรพากร สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และ NDID จะนาโครงการนี้ เข้าสู่
การทดสอบ Digital Service Sandbox ของสานัก งานพัฒ นาธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ร่ว มกับ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ระบบอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกากับดูแลทั้งสองแห่ง และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทุกภาคส่วน
ก่อนจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างต่อไป โดยเชื่อมั่นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันส่งมอบบริการ
ที่ดี ให้ กั บภาคประชาชนและภาคธุ รกิ จ ได้ อย่ างไร้รอยต่ อ มี ประสิ ทธิภาพ ก่ อให้ เกิด ประโยชน์ อย่ างสู งสุ ด ต่ อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ผ่านมา ภาคธนาคารได้ให้ความร่วมมือในการตอบสนองนโยบายด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากรหลายด้าน อาทิ การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ การจ่ายชาระภาษีต่างๆ ผ่าน Bill Payment การให้บริการ
e - Withholding Tax และในปี 2564 ได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรผ่านการให้บริ การของ NDID ที่มีภาคธนาคาร
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น หลั ก ในการให้ บ ริ ก ารพิ สู จ น์ ตั ว ตน เพื่ อ ประกอบการยื่ น เสี ย ภาษี ผ่ า นช่ อ งทางอิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์
และการตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มแรก และแพลตฟอร์มเดียวที่ผ่าน
การทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) ของสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผูจ้ ัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิด เผยว่า “สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมให้ความ
ร่วมมือกับกรมสรรพากร ในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของรัฐ เข้ามามีบทบาทสาคัญในการส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจ เรื่อง “การเข้าถึ งระบบการพิสู จ น์แ ละยืนยั นตัวตนทางดิ จิทัล เพื่ อสนั บสนุ นข้อมู ลสาหรับการ
ให้บริก ารธุรกรรมภาษี ” ในครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาการเข้าถึงระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน
NDID Platform โดยเฉพาะการขอรับบริการธุรกรรมภาษี ตามแผนของกรมสรรพากรของประชาชนได้เป็น อย่างดี
เพราะระบบดังกล่าว เป็นการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลที่จ ะทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมทางภาษี
ของตนเองได้ อย่ างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีต้ นทุ น ต่าลง ขณะเดี ยวกัน ยังช่ วยยกระดั บการท าธุร กรรม
ออนไลน์ของคนไทยให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เนื่องจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผ่า น NDID Platform นั้น เป็ นระบบที่มี มาตรฐานความปลอดภั ยและยังคงรักษาความเป็ นส่วนตัวของข้อมู ล
(Data Privacy and Security by design) ด้วย
ทั้งนี้การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการพิสูจ น์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform
ระหว่างกรมสรรพากร และภาคสถาบันการเงินในครั้งนี้ ยังสามารถสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงการให้บริการด้าน
ดิจิทัลและการนาข้อมูลด้านภาษีไปใช้ประโยชน์ และอานวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในการ
ทาธุรกรรมด้านภาษีกับ กรมสรรพากรได้ม ากขึ้น สมาคมสถาบัน การเงิน ของรัฐ จึ งสนับสนุ นให้สถาบั นการเงิน
เฉพาะกิจ ของรัฐ ยกเว้น ค่าธรรมเนีย มการใช้บ ริการดั งกล่ าว เพื่อ สนับ สนุ นให้ ประชาชนเข้าถึ งบริ การมากขึ้ น
โดยปัจ จุบัน มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของรัฐ จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ให้บริการทางการเงินด้วยระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform และในระยะต่อไป ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
จะเร่งพั ฒ นาระบบในการให้บ ริก ารประชาชนต่อ ไป ซึ่ งเชื่ อว่ าจะส่งผลให้ การบริก ารด้า นภาษี มีป ระสิ ทธิ ภาพ
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขยายวงกว้างได้มากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย”
/การลงนาม...

-๓การลงนามบัน ทึ กความเข้าใจ เรื่อ ง การเข้า ถึง ระบบการพิสูจ น์แ ละยืน ยัน ตัว ตนทางดิจิทัล เพื่อ สนับ สนุน ข้อ มูล
สาหรับการให้บริการธุรกรรมภาษี ในครั้งนี้ เป็น การร่วมมือกัน พัฒนาและศึก ษาระบบ เพื่อ เพิ่มความสามารถในการ
เชื่อมต่อระบบการพิสูจน์และยืน ยัน ตัว ตนทางดิจิทั ลให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน
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