
e-Tax Invoice / e-Receipt
ใบกํากับภาษี / ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์



ความเป็นมา 
         มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนา

ใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งและต้องจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการ

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งมอบใบกํากับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสําเนาใบกํากับภาษี
ให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร

        เนื่องจากในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลผู้ออกใบกํากับภาษี และพิสูจน์ความถูกต้อง

สมบูรณ์ของใบกํากับภาษีว่าไม่มีการแก้ไข แต่ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ

(Public Key Infrastructure : PKI) สามารถใช้ยืนยันระบุตัวบุคคล (Authentication) ความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูล (Integrity) ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
(Confidentially) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

กําหนดว่า "ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว 

ถ้าใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความ

ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตน และวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

การสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี" ทั้งนี้ วิธีการ

ที่เชื่อถือได้ คือ การนําระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) มาใช้ในการพิสูจน์ตัวตน หรือยืนยัน

ตัวบุคคลในโลกอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับกันในปัจจุบัน





จัดทํา

เก็บรักษา

ใบกํากับภาษี

ใบรับ

(ใบเสร็จรับเงิน)

ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์





จัดทํา

ส่งมอบ

เก็บรักษา

ใบกํากับภาษี

ใบรับ

(ใบเสร็จรับเงิน)

ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์



คํานิยาม

“การแลกเปลี่ยนข้อมลูทางอเิล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความ

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสร์ะหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้มาตรฐานที่กําหนดไว้

ล่วงหน้า  ตัวอย่างเช่น  ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์

           (Electronic Data Interchange: EDI) , 

                 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

                 (Electronic Mail: e-mail)





คํานิยาม

“ใบรับอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวล

รัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์

“ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง

ประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้หมายความ
รวมถึง ใบกํากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และ

ใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์



ตัวอย่างใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ลายมือชื่อดิจิทัลที่ 1

ลายมือชื่อดิจิทัลที่ 2

หมายเลขใบรับรองฯ



กรมสรรพากรผู้ขายสินค้า/บริการ

(ผู้จัดทํา)

ผู้ซื้อสินค้า / บริการ

(ผู้รับ)

ภาพรวมการจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษอีเิล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

www.rd.go.th
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ลายมือชื่อดิจิทัลที่ปรากฏบนเอกสาร

ผู้ประกอบการ

NON-VAT

- ลายมือชื่อดิจิทลัที ่1

- ลายมือชื่อดิจิทลัที ่2

ใบเสร็จรับเงิน

(ใบรับตาม ม.105 ทวิ)

- ลายมือชื่อดิจิทลัที ่2

ใบเสร็จรับเงิน

(ใบรับตาม ม.105 ทวิ)

หลงัจากออกใบกาํกบัภาษี

ใบกาํกบัภาษี

ใบเพิม่หนี ้/ ใบลดหนี้

ใบกาํกบัภาษีอย่างย่อ

ผู้ประกอบการ

VAT

- ลายมือชื่อดิจิทลัที ่1

- ลายมือชื่อดิจิทลัที ่2



ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

  1.ช่วยให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

     ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

  2.ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์ใบกํากบัภาษแีละใบรบั

  3.ประหยัดสถานที่เก็บเอกสาร





คํานิยาม

“ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” 

หมายความว่า  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

การบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยง

ระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสําหรับ

ใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

HSM
Luna SA

(5,500 TPS)

USB Token
iKey 2032

(1 TPS)



คํานิยาม

“ลายมือชื่อดิจิทัล” หมายความว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นโดยการนํา

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแปลงด้วยระบบอสมมาตร บนพื้นฐานวิทยาการเข้ารหัส 

(Encryption) และใช้กับระบบกุญแจคู่ โดยนําไปคํานวณร่วมกับกุญแจส่วนตัว 

(Private key) ของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่สามารถจะ

ใช้กุญแจสาธารณะ (Public key) ของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่า ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อนั้นหรือไม่ และ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่ 





คุณสมบัติของผู้ขอจัดทําใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

2. มีความมัน่คงและความน่าเชื่อถือในการประกอบการ เช่น

    มีประวัติการเสียภาษทีีด่ี  ไม่มพีฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษ ี ไม่มปีระวัติ

    การใช้ใบกํากับภาษปีลอม มีทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิ 

3. มีการจัดทําบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกํากับภาษอีิเล็กทรอนิกส์ และ

    ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

1. เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ 

   ต่างประเทศและกระทํากิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 66 แห่ง         

   ประมวลรัษฎากร ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

   ณ วันที่ยื่นคําขอ หรือเป็นหน่วยงานของรัฐ 



คุณสมบัติของผู้ขอจัดทําใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

4. มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และสามารถพิสูจน์ได้ว่าใบกํากับภาษี

    อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิ เ ล็กทรอนิกส์ ที่ จัดทํา และส่งให้แก่ผู้รับ

    มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับขณะที่สร้าง ส่งและรับ โดยใช้

    วิ ธีการที่ เชื่อถือได้  และสามารถแสดงข้อความได้ในภายหลัง โดย

    ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ต้องมีระบบงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า

    ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไร้ร่องรอย หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ

    ในเอกสารที่ออกระหว่างทาง





การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice / e-Receipt

ด้านบุคลากร

1.  มีความรู้และเข้าใจในวิธีการจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

     และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี PKI
2.  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

     ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน เช่น การรับส่งอีเมล์ เป็นต้น 
3.  มีความรู้เรื่องกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

     และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อดิจิทัลและการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 



การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice / e-Receipt

  ด้านอุปกรณ์ (Hardware) และระบบสื่อสาร (Internet)

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์

2.  ระบบสื่อสาร

3.  อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

3.1 USB Token

3.2 Hardware Security Module (HSM)

4.  สื่อที่ใช้เก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 



การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice / e-Receipt

  ด้านโปรแกรม (Software)

1.  การปรับปรงุระบบงานการออกใบกํากับภาษีและใบรับของกิจการ
 

2.  การติดตั้งโปรแกรมสร้างลายมือชื่อดิจิทัลของกรมสรรพากร
 

3.  การจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นที่เกี่ยวข้อง 



การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice / e-Receipt

ด้านการลงลายมือชื่อดิจิทัลและการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

1.  ระบบงานการลงลายมือชื่อดิจิทัล

2.  การจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรองที่กรมสรรพากรเห็นชอบ



ศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

ติดต่อกรมสรรพากร เพื่อขอทดลองใช้

โปรแกรมสร้างลายมอืชื่อดิจิทัล (UltimateSign)

ปรับระบบคอมพิวเตอร์ของกิจการ

ให้สามารถดําเนินการได้ตามทีก่ฎหมายกําหนด

ยื่นคําขอ บ.อ.01 ต่อกรมสรรพากร 

และจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใหบ้ริการฯ

ที่กรมสรรพากรเห็นชอบ

ขั้นตอนก่อนการเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice / e-Receipt





การยื่นคําขอ บ.อ.01

ผู้มีสิทธิยื่นคําขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษา

ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ 

2. ประสงค์จะจัดทําและเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายสินค้าหรือให้บริการทั้งหมดหรือสําหรับการขายสินค้าหรือ

ให้บริการบางส่วน
3. ประสงค์จะส่งมอบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตาม 

2. ให้แก่ผู้รับทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์



 เอกสารประกอบการพิจารณาสําหรับยื่นคําขอฯ

• แบบคําขอจดัทํา สง่มอบ และเก็บรักษาใบกํากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ (บ.อ.01) 
(ที่ได้จากการยื่นคําขอผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซต์ของกรมสรรพากร)

• แผนผงัการทํางานรวมของระบบงานทัง้หมด (System Flowchart) และคําอธิบายระบบงาน             
ระบบรักษาความปลอดภยั และวิธีการเรียกพมิพ์

• แผนผงักระบวนการทางธรุกิจ (Business Process) ของการขายสนิค้าหรือให้บริการบางสว่น 
กรณียื่นคําขอเป็นผู้ออกใบกํากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ สําหรับการขายสนิค้า
หรือให้บริการบางสว่นนัน้

• หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลที่นายทะเบียนออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนนบัถึงวนัสง่เอกสาร สําหรับ
บริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และหนงัสอืรับรองการประกอบธรุกิจหรือใบอนญุาตประกอบธรุกิจใน
ประเทศไทย สําหรับบริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสาํเนาใบสําคญัคนตา่งด้าวของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือ
หนว่ยงานของรัฐ

  กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่นจัดส่งเอกสาร

• หนังสือมอบอํานาจ

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
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