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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวคิด ความเป็นมา ภาพรวม วัตถุประสงค์

และประโยชน์ของระบบบริการจดัท�าและน�าส่งข้อมลูใบก�ากบัภาษีอิเลก็ทรอนกิส์และใบรบั

อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่ง

ประกอบไปด้วยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email 

ค�ำส�ำคัญ: ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

Abstract

 This article aims to present about concept, background, overview, 

objectives, and usefulness of preparing and submitting electronic tax invoice 

and electronic receipt service system, or e-Tax invoice & e-Receipt system. 

It was developed by the Revenue Department. It consists of e-Tax Invoice & 

e-Receipt system and e-Tax Invoice by Email system.
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บทน�ำ

 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ระบบการช�าระเงินของประเทศเข้าสู่ระบบ

การช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

106 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ต้องการพัฒนาระบบการช�าระเงินของประเทศให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริม

การเข้าถงึบรกิารทางการเงนิและยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน เพือ่ยกระดบัศกัยภาพ

ในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ และเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับระบบการ

บริหารจัดการการเงิน

 การคลงัของภาครฐั โดยระบบนีท้�าให้การช�าระเงนิในประเทศเปลีย่นจากการช�าระ

เงินด้วยเงินสดเป็นการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การจัดท�าบัญชีของผู้

ประกอบการมีความสะดวกและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสอดรับกับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของ

กรมสรรพากร และผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องแม่นย�า

จากการท�าธุรกรรมผ่านระบบดังกล่าวในการจัดท�าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างรวดเร็ว ใน

ขณะที่กรมสรรพากรก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการก�ากับดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 

Big Data Analytics เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นรายการและช�าระภาษีได้อย่างถูก

ต้องครบถ้วนเช่นกัน ท้ังนี้การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบดังกล่าวจะช่วยลดการขอ

ข้อมูลหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบการและลดระยะเวลาการตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ 

ซ่ึงท�าให้ต้นทุนในการเสียภาษีของผู้ประกอบการและต้นทุนในการจัดเก็บภาษีของกรม

สรรพากรลดลงอย่างมาก และท�าให้ประสิทธิภาพของกรมสรรพากรในการให้บริการผู้เสีย

ภาษีเพิ่มข้ึนอย่างมาก (กรมสรรพากร, 2559)

 เม่ือวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 

e-Payment Master Plan) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการตาม

แผนฯ ซ่ึงก�าหนดให้มีการด�าเนินการโครงการส�าคัญ ได้แก่ (กระทรวงการคลัง, 2559)

  1.  ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการ

รับเงินและโอนเงินด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม โดยการ

โอนเงินหรือช�าระเงินในปัจจุบันจะต้องใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก 

ท�าให้ยากต่อการจดจ�าและการส่ือสาร แต่การช�าระเงินหรือโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ 

จะสามารถท�าได้โดยใช้หมายเลขอื่นที่ผู้รับโอนได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน โดยใน

ระยะแรกจะเริม่ต้นจากหมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นที ่และเลขประจ�าตวัประชาชน ซึง่จะท�าให้

การโอนเงินระหว่างประชาชนด้วยกันหรือระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจสะดวกมากขึ้น 
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ในขณะที่ท�าให้การจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและประชาชนมีความถูกต้องตรงตัวผู้รับมากขึ้น 

 2.  การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้

ประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการ

ช�าระเงินด้วยบัตรลดลง ทั้งในส่วนของการลดภาระของร้านค้าที่รับบัตรและเพิ่มการกระ

จายอุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากข้ึน ทั้งร้านค้าและหน่วยงาน

ราชการทั่วประเทศเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยการขยายการ

ใช้บัตรในลักษณะเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการช�าระเงินที่สะดวกปลอดภัยมากขึ้น

ให้กับประชาชน 

 3.  ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดท�าและ

น�าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Receipt) เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดข้ันตอนในการจัดท�า รวมทั้งการน�าส่งรายงาน

การท�าธุรกรรมทางการเงินและการน�าส่งภาษีเมื่อมีการช�าระเงิน ผ่านระบบ e-Payment 

ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และขั้นตอนของภาคเอกชนในการจัดท�าเอกสาร

และการช�าระภาษี

 4.  โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 

และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของ

หน่วยงานภาครฐัผ่านทางอเิล็กทรอนกิส์ ส่งเสริมให้มฐีานข้อมลูกลางเกีย่วกับสวัสดกิารของ

ภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วย

ให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลด

ความผิดพลาด ความซ�้าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค

ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

 กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริการจัดท�าและน�าส ่งข ้อมูลใบก�ากับภาษี

อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Tax Invoice & e-Receipt ตาม

โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National 

e-Payment เพื่อพัฒนาระบบการช�าระเงินของไทยให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงิน

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพ่ือผลักดันให้
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ระบบการช�าระเงินและระบบภาษีของประเทศก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) ระบบบริการจัดท�าและน�าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท�า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ของภาคเอกชน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ โดยผู้ประกอบการต้องจัดท�าใบก�ากับภาษี ใบเพ่ิม

หนี้ ใบลดหนี้และใบรับให้อยู ่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการลงลายมือช่ือดิจิทัล 

(Digital Signature) ที่มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล และน�าส่งข้อมูลให้กรม

สรรพากร นอกจากนี้กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการท�าธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนาระบบ e-Tax Invoice by Email ส�าหรับผู้ประกอบการรายเล็ก

ให้สามารถน�าส่งใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-mail 

โดยการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบบริการ

จดัท�าและน�าส่งข้อมูลใบก�ากบัภาษอีเิลก็ทรอนกิส์และใบรบัอเิลก็ทรอนกิส์อย่างเตม็รปูแบบ 

(กรมสรรพากร, 2560c)

 ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) คือ ใบก�ากับภาษีตามมาตรา 86/4 

แห่งประมวลรัษฎากร รวมถึง ใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 

แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้มีการจัดท�าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือ

ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือได้มีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยระบบ 

e-Tax Invoice by Email (กรมสรรพากร, 2560a)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) คือ ใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรที่

ได้มีการจัดท�าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ลงลายมือช่ือดิจิทัลด้วยวิธีการที่

กรมสรรพากรก�าหนด (กรมสรรพากร, 2560a)

 ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คือ ระบบบริการท่ีกรมสรรพากรพัฒนาขึ้น 

โดยผู้ประกอบการต้องจัดท�าข้อมูลใบก�ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหน้ี หรือใบรับ ให้อยู่ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบ XML File ตามข้อเสนอแนะ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ก�าหนดและใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้าง

ลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) ส่งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการและน�าส่งข้อมูลให้
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กรมสรรพากร (กรมสรรพากร, 2560c)

 ระบบ e-Tax Invoice by Email คือ เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมสรรพากร ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) (สพธอ.หรือ ETDA) และส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ส�าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มี

รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ที่ต้องจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนบไฟล์ส่ง

ผ่าน e-mail ให้ผู้ซื้อและส�าเนาให้ระบบ e-Tax Invoice by Email เพ่ือประทับรับรอง

เวลา (Time Stamp) และระบบจะส่งไฟล์ข้อมูลที่ประทับรับรองเวลาแล้วให้กับผู้ซื้อสินค้า

หรือผู้รับบริการและผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ออกใบก�ากับภาษีเพื่อใช้เป็นหลัก

ฐานในการท�าธุรกรรม (กรมสรรพากร, 2560c)

ภำพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email

 ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Receipt) คือ การจัดท�าข้อมูลใบก�ากับภาษี รวมถึงใบเพ่ิมหน้ี ใบลดหนี้ และใบรับ จัด

ท�าให้เป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องมีการลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) 

ด้วยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่าน

ระบบ e-Tax Invoice by Email ก่อนส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการ พร้อมน�าส่งข้อมูล

ให้กับกรมสรรพากรภายในก�าหนดเวลา (กรมสรรพากร, 2560e)



ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

110 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ภำพที่ 1 ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ที่มำ: https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview1.jpg สืบค้น

เมื่อ 5 สิงหาคม 2560

 ผู้ประกอบการสามารถจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้ 2 วิธี ดังนี้ (กรมสรรพากร, 2560e)

 1.  จัดท�าด้วยระบบงานของผู้ประกอบการผ่านระบบบัญชีหรือระบบ ERP โดย 

ผู้ประกอบการเป็นผู้พัฒนาระบบงานด้วยตนเอง หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับปรุงระบบ

งานให้จดัท�าใบก�ากบัภาษีอเิลก็ทรอนกิส์และใบรบัอเิลก็ทรอนกิส์ ทีม่กีารลงลายมอืชือ่ดจิทัิล 

(Digital Signature) ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ก�าหนด และน�าส่งกรมสรรพากรตามช่อง

ทางที่เลือก

 2.  จัดท�าด้วยระบบบริการของกรมสรรพากร ส�าหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีระบบ

บัญชี สามารถจัดท�าเอกสารและลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยระบบ RD 

Portal หรือจัดท�าเอกสารส่งอีเมลเพ่ือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยระบบ  

e-Tax Invoice by Email

5 

ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email 
 
 ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
คือ การจัดท าข้อมูลใบก ากับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ จัดท าให้ เป็นรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยระบบ e-Tax 
Invoice & e-Receipt หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-Tax Invoice 
by Email ก่อนส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการ พร้อมน าส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรภายใน
ก าหนดเวลา (กรมสรรพากร, 2560e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 
ที่มา : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview1.jpg สืบค้นเมื่อ 5 
สิงหาคม 2560 
 
 ผู้ประกอบการสามารถจดัท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอเิล็กทรอนิกส์ ได้ 
2 วิธี ดังนี้ (กรมสรรพากร, 2560e) 

1. จัดท าด้วยระบบงานของผู้ประกอบการผ่านระบบบัญชีหรือระบบ ERP โดย
ผู้ประกอบการเป็นผู้พัฒนาระบบงานด้วยตนเอง หรือใช้ซอฟต์แวร์ทีส่ามารถปรับปรุงระบบงาน
ให้จัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนกิส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการลงลายมือช่ือดิจิทัล 
(Digital Signature) ตามรปูแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด และน าส่งกรมสรรพากรตามช่องทางที่
เลือก 

2. จัดท าด้วยระบบบริการของกรมสรรพากร ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีระบบบัญชี 
สามารถจัดท าเอกสารและลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยระบบ RD Portal หรือ
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ภำพที่ 2 วิธีการจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ที่มำ: https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview2.jpg สืบค้น

เมื่อ 5 สิงหาคม 2560

ภำพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 การจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือ 

ผู้ประกอบการสามารถจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ใน

รูปแบบ XML File หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น Microsoft Word , Microsoft 

Excel , PDF หรือ PDF/A-3 ซึ่งได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้แก่

ผู ้ซื้อสินค้าและผู ้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับการน�าส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดท�าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้

อยู่ในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐาน (ขมธอ.3-2560) เท่านั้น ผู้ซ้ือสินค้าและผู้รับบริการ

เมื่อได้รับใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสาร และเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายก�าหนด (กรมสรรพากร, 2560d)

6 

จัดท าเอกสารส่งอีเมลเพื่อประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยระบบ e-Tax Invoice by 
Email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 วิธีการจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอเิล็กทรอนิกส์ 
ที่มา : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview2.jpg สืบค้นเมื่อ  
5 สิงหาคม 2560 
 
ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 

 
การจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ 

ผู้ประกอบการสามารถจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ใน
รูปแบบ XML File หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น Microsoft Word , Microsoft 
Excel , PDF หรือ PDF/A-3 ซึ่งได้ลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
สินค้าและผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับการน าส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ XML 
File ตามมาตรฐาน (ขมธอ.3-2560) เท่าน้ัน ผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการเมื่อได้รับใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และเก็บรักษา
ข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายก าหนด (กรมสรรพากร, 2560d) 
  



ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

112 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ภำพที่ 3 การจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบให้ผู้ซื้อ

ท่ีมำ: https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview3.jpg สืบค้น

เมื่อ 5 สิงหาคม 2560

ภำพท่ี 4 การจัดท�าข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์น�าส่งกรม

สรรพากร

ท่ีมำ: https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview4.jpg สืบค้น

เมื่อ 5 สิงหาคม 2560
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ภาพที่ 3 การจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบให้ผู้ซื้อ 
ที่มา : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview3.jpg สืบค้นเมื่อ  
5 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การจัดท าข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์น าส่ง
กรมสรรพากร 
ที่มา : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview4.jpg สืบค้นเมื่อ 5 
สิงหาคม 2560 

 
ขั้นตอนการการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร, 2560d) 
1. ผู้ประกอบการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority - CA) ที่กรมสรรพากรเห็นชอบ 
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ภาพที่ 3 การจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบให้ผู้ซื้อ 
ที่มา : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview3.jpg สืบค้นเมื่อ  
5 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การจัดท าข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์น าส่ง
กรมสรรพากร 
ที่มา : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview4.jpg สืบค้นเมื่อ 5 
สิงหาคม 2560 

 
ขั้นตอนการการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร, 2560d) 
1. ผู้ประกอบการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority - CA) ที่กรมสรรพากรเห็นชอบ 
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 ขั้นตอนการการจัดท�าและน�าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร, 2560d)

 1.  ผู้ประกอบการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority - CA) ท่ีกรมสรรพากรเห็นชอบ

 2.  ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการสมาชิก ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://etax.

rd. go.th

 3.  จัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการลงลายมือ

ชื่อดิจิทัลทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และจัดเตรียมข้อมูลใบก�ากับภาษีหรือใบรับในรูปแบบ

โครงสร้าง XML File ตามมาตรฐานทีก่�าหนดท่ีมกีารลงลายมอืชือ่ดจิทิลั (Digital Signature) 

ส�าหรับน�าส่งกรมสรรพากร

 4.  น�าส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยช่องทางการน�าส่ง ได้แก่ Host to Host หรือ 

Service Provider หรือ Upload XML ทั้งนี้ วิธีการเลือกช่องทางน�าส่งขึ้นอยู่กับขนาดของ

กิจการ และความพร้อมทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการแต่ละราย

 5.  ติดตามและตรวจสอบผลการน�าส่งข้อมูล ที่ระบบ Tracking

 6.  เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ภำพรวมของระบบ e-Tax Invoice by Email

 ส�าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

ต่อปี และยังไม่พร้อมเข้าสู ่ระบบการจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สามารถจัดท�าใบก�ากับ

ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email โดยบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของ

ไฟล์ Microsoft Word (.doc, .docx) หรือ Microsoft Excel (.xls, .xlsx) หรือ PDF 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ต้องจัดท�าในรูปแบบ PDF/A-3 เท่านั้น) โดยส่งอีเมล

ร่างใบก�ากับภาษี พร้อมส�าเนา CC ไปยังระบบกลาง e-mail Address : csemail@etax.

teda.th เพื่อให้ระบบท�าการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) และระบบจะส่งใบก�ากับ



ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
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ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ประทับรับรองเวลา (Time Stamp) แล้วไปยังอีเมลของผู้ซื้อหรือผู้รับ

บริการเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน (กรมสรรพากร, 2560f)

ภำพที่ 5 ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice by Email

ท่ีมำ: https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview5.jpg สืบค้น

เมื่อ 5 สิงหาคม 2560

บทสรุป

 ระบบบริการจัดท�าและน�าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่กรมสรรพากร

พัฒนาตามโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

National e-Payment ของรัฐบาล (กรมสรรพากร, 2560c) ระบบดังกล่าวเป็นอีกหนึ่ง

นวัตกรรมใหม่ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 

4.0 รองรับการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหาร

จัดการของภาครัฐและภาคเอกชน ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ช่วยลดภาวะโลก

ร้อน เพิ่มความมั่นใจปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความซ�้าซ้อนและขั้นตอนการด�าเนิน

งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร สามารถน�าข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อ

ในระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ทันที ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกและ

ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร (กรมสรรพากร, 2560b) ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice by Email 
ที่มา : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/images/overview5.jpg สืบค้นเมื่อ 5 
สิงหาคม 2560 
 
 
บทสรุป 
 

ระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิ เล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนา
ตามโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  National 
e-Payment ของรัฐบาล (กรมสรรพากร, 2560c) ระบบดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่
กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 รองรับการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของภาครัฐ
และภาคเอกชน ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพิ่มความมั่นใจ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนการด าเนินงาน ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร สามารถน าข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อในระบบสารสนเทศภายใน
องค์กรได้ทันที ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหา
เอกสาร (กรมสรรพากร, 2560b) ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/ ระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ที่เว็บไซต์ http://etax.rd.go.th/ และ
ระบบ e-Tax by Email ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th/publish/27659.0.html 
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สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/ 

ระบบใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 

ที่เว็บไซต์ http://etax.rd.go.th/ และระบบ e-Tax by Email ที่เว็บไซต์ http://www.

rd.go.th/publish/27659.0.html

เอกสำรอ้ำงอิง

กรมสรรพากร. (2559). คู่มือใบก�ำกับภำษี. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from 

 http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ebook/taxin

 voice.pdf

กรมสรรพากร. (2560a). FAQ ค�ำถำมที่พบบ่อย : ค�ำนิยำม. Retrieved 5 สิงหาคม 

 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/download/

 1_object.pdf

กรมสรรพากร. (2560b). FAQ ค�ำถำมที่พบบ่อย : ประโยชน์และวัตถุประสงค์. 

 Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/ etax_

 staticpage/app/ download/1_object.pdf

กรมสรรพากร. (2560c). ภำพรวมกำรจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภำษี

 อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from 

 https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/manual

กรมสรรพากร. (2560d). ภำพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt. 

 Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_

 staticpage/ app/#/ index/aboutinfo/overview#top

กรมสรรพากร. (2560e). ภำพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ 

 e-Tax Invoice by Email. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from https://

 etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/aboutinfo/overview#top

กรมสรรพากร. (2560f). ภำพรวมของระบบ e-Tax Invoice by Email. Retrieved 

 5 สิงหาคม 2560, from https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/ app/#/ 

 index/ aboutinfo/overview#top



ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

116 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

กระทรวงการคลัง. (2559). National e-Payment เป็นระบบกำรช�ำระเงินแบบ

 อิเล็กทรอนิกส์. Retrieved 5 สิงหาคม 2560, from http://www.epay

 ment.go.th/home/app/home


