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การจดัเก็บภาษมีูลคา่เพิม่ กรณีการใหบ้รกิารทางอเิล็กทรอนกิสจ์ากตา่งประเทศ 

  
ตามทีก่รมสรรพากรไดม้กีารปรับปรุงหลักเกณฑก์ารเก็บภาษีมลูคา่เพิม่ กรณีการใหบ้รกิาร

ทางอเิล็กทรอนกิสจ์ากตา่งประเทศและไดม้กีารใชบ้รกิารในราชอาณาจักรโดยผูใ้ชซ้ึง่มใิช่

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีน ทัง้นี้ ตามพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที ่53) พ.ศ.2564 ซึง่ไดอ้อกมาเมือ่วันที ่10 กมุภาพันธ ์2564 ซึง่บทบัญญัตทิีม่ผีลแกไ้ข

เปลีย่นแปลงการเสยีภาษีมูลคา่เพิม่ใหใ้ชบ้ังคับเงนิไดท้ีไ่ดรั้บและรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายตัง้แต่
วนัที ่1 กนัยายน 2564 โดยมสีาระส าคญัโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

 
แกไ้ขเพิม่เตมิบทนยิาม 

 
ค าวา่ “สนิคา้” หมายความว่า ทรัพยส์นิทีม่รีูปร่างและไม่มรีูปร่างทีอ่าจมรีาคาและถือเอา

ได ้ไม่วา่จะมไีวเ้พื่อขาย เพือ่ใช ้หรอืเพือ่การใด ๆ และใหห้มายรวมถงึสิง่ของทุกชนิดที่

น าเขา้ แต่ทั ้งนี้  ไม่รวมถึงทรัพย์ส ินที่ไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบโดยผ่านทางเครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ตหรอืเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด  

 
ค าวา่ “บรกิารอเิล็กทรอนิกส”์ หมายความวา่ บรกิารซึง่รวมถงึทรัพยส์นิทีไ่ม่มรีูปร่างทีส่ง่

มอบโดยผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอืเครอืขา่ยทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด ซึง่ลกัษณะ

ของบรกิารเป็นไปโดยอัตโนมัตใินสาระส าคัญ โดยบรกิารดังกล่าวไม่สามารถกระท าได ้
หากปราศจากเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 
ค าวา่ “อเิล็กทรอนกิสแ์พลตฟอรม์” หมายความวา่ ตลาด ชอ่งทาง หรอืกระบวนการอืน่ใด

ทีผู่ใ้หบ้รกิารหลายรายใชใ้นการใหบ้รกิารทางอเิล็กทรอนกิสแ์กผู่รั้บบรกิาร 

 

ภาษีมูลค่า เพิ่มส าหร ับผู ้ประกอบการให้บร ิการทางอิเ ล็กทรอนิกส์และ
ผูป้ระกอบการอเิล็กทรอนกิสแ์พลตฟอรม์ 

 

1. กรณีผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารทางอเิล็กทรอนกิสจ์ากตา่งประเทศและไดม้กีาร
ใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจักรโดยผูใ้ชซ้ึง่มิใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน ให ้

ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารทางอเิล็กทรอนิกสนั์น้ มหีนา้ทีเ่สยีภาษีมูลค่าเพิม่
โดยค านวณจากภาษีขายโดยไมใ่หห้ักภาษีซือ้ 

2. กรณีผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารทางอเิล็กทรอนกิสจ์ากตา่งประเทศและไดม้กีาร

ใหบ้รกิารทางอเิล็กทรอนิกสผ์่านอเิล็กทรอนิกสแ์พลตฟอร์ม ใหผู้ป้ระกอบการ
อเิล็กทรอนิกสแ์พลตฟอร์มมหีนา้ทีเ่สยีภาษีมูลค่าเพิม่แทนผูป้ระกอบการที่ได ้

http://www2.deloitte.com/us/en.html


ใหบ้ริการทางอเิล็กทรอนิกสท์ุกรายรวมกัน โดยไม่ตอ้งแยกรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารส าหรับผูป้ระกอบการแต่ละราย และใหผู้ป้ระกอบการอเิล็กทรอนิกส์

แพลตฟอรม์มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิเชน่เดยีวกบัผูป้ระกอบการ 

 

ภาษมีูลคา่เพิม่ส าหรบัผูจ้า่ยคา่บรกิารทางอเิล็กทรอนกิส ์

 
ผูจ้่ายเงนิคา่บรกิารใหผู้ป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารจากตา่งประเทศและไดม้กีารใชบ้รกิาร

นัน้ในราชอาณาจักร ดงัตอ่ไปนี ้มหีนา้ทีน่ าสง่ภาษีมลูคา่เพิม่  
(ก) ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารทางอเิล็กทรอนิกสแ์ก่ผูใ้ชซ้ ึง่เป็นผูป้ระกอบการจด

ทะเบยีน 

(ข) ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารอืน่นอกจากบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสแ์กผู่ใ้ชทุ้กราย
โดยไมค่ านงึวา่ผูจ้า่คา่บรกิารจะเป็นผูจ้ดทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิม่หรอืไม่ 

 
ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการ ดงัตอ่ไปนี ้ไมต่อ้งจดทะเบยีนภาษมีูลเพิม่  

 
ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารจากต่างประเทศและไดม้กีารใชบ้ริการนัน้ในราชอาณาจักร 

ดงัตอ่ไปนีไ้มต่อ้งจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ก) ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารทางอเิล็กทรอนิกสแ์ก่ผูใ้ชซ้ ึง่เป็นผูป้ระกอบการจด
ทะเบยีน 

(ค) ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารอืน่นอกจากบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสแ์กผู่ใ้ชทุ้กราย

โดยไมค่ านงึวา่ผูใ้ชง้านจะเป็นผูจ้ดทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิม่หรอืไม ่

 

หา้มผูป้ระกอบการจดทะเบยีน ดงัตอ่ไปนี ้ออกใบก ากบัภาษ ี
 

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีไ่ดใ้หบ้รกิารทางอเิล็กทรอนิกสจ์ากต่างประเทศและไดม้ีการ
ใชบ้รกิารนัน้ในราชอาณาจักรโดยผูใ้ชซ้ึง่มใิชผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิม่จะ

ออกใบก ากบัภาษีไม่ได ้

 

มาตรการภาษเีพือ่บรรเทาผลกระทบจากไวรสั COVID-19 

 

รัฐบาลไดม้มีาตรการทางภาษีตา่ง ๆ เพือ่บรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ดงันี ้

 

ลดภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งปี ส าหรบัปีภาษ ี2564  

 

พระราชกฤษฎกีาลดภาษีส าหรับทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งบางประเภท (ฉบบัที ่2) ไดอ้อกมา

เมื่อวันที ่31 มกราคม 2564  ส าหรับการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของปีภาษี 

2564 โดยมสีาระส าคญั ดงันี ้

 ใหล้ดจ านวนภาษีในอัตรารอ้ยละ 90 ของภาษีทีค่ านวณไดต้ามมาตรา 42 หรอื 

มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัตภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งฯ พ.ศ.2562 แลว้แต่

กรณี ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี 2564 ส าหรับที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

o ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชป้ระโยชนใ์นการประกอบเกษตรกรรม  

o ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั  

o ที่ด ินหรือสิง่ปลูกสรา้งที่ใชป้ระโยชน์อื่นนอกจากที่ใชป้ระโยชน์ในการ

ประกอบเกษตรกรรมหรอืใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั 

o ทีด่นิหรือสิง่ปลูกสรา้งทีท่ัง้ไวว้่างเปล่าหรือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ตามควรแก่

สภาพ 

 การลดภาษีดังกล่าวไม่กระทบสทิธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 96 

มาตรา 97 แหง่พระราชบญัญัตภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งฯ พ.ศ.2562 

 

ลดคา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเหลอืส าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั 

 

เมื่อวันที ่26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจด

ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมส าหรับทีอ่ยูอ่าศยับางประเภท โดยมสีาระส าคญัดงันี ้

1. ใหล้ดค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนการโอนอสังหารมิทรัพย์จากเดมิรอ้ยละ 2 

เหลอืรอ้ยละ 0.01 และใหล้ดคา่จดทะเบยีนการจ านองอสงัหารมิทรัพยจ์ากเดมิ

รอ้ยละ 1 เหลอืรอ้ยละ 0.01 เฉพาะการซือ้ขายอสงัหารมิทรัพย ์ดงันี ้ 



1.1 ทีด่นิพรอ้มอาคารประเภท บา้นเดยีว บา้นแฝด บา้นแถว หรอือาคารพาณชิย์

จากผูจ้ัดสรรทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดสรรทีด่นิ หรอื 

1.2 หอ้งชดุจากผูป้ระกอบการจดทะเบยีนอาคารชดุ ในราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท

ตอ่หน่วยโดยการจดทะเบยีนการโอนและการจดจ านองอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่

เป็นทีอ่ยูอ่าศยัตอ้งด าเนนิการในคราวเดยีวกนั  

2. ใหม้ผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันถัดจากวันทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาถงึวันที ่31 

ธันวาคม 2564  

 

ขยายเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษแีสดงรายการทางอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัภาษี

เงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษเีงนิได ้หกั ณ ทีจ่า่ย และภาษมีูลคา่เพิม่  

 

เมื่อวันที ่26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบการขยายก าหนดเวลายื่นแบบ

แสดงรายการและการช าระภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่่าย และภาษีมูลคา่เพิม่เพือ่ชว่ยบรรเทาผู ้

เสยีภาษีจากสถานการณ์ COVID-19 ดงันี ้   

1. ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย ขยายเวลายืน่แบบ ภ.ง.ด.1 แบบ ภ.ง.ด.2 แบบ ภ.ง.ด. 

3 แบบ ภ.ง.ด. 53 แบบ ภ.ง.ด. 54 ส าหรับการยืน่แบบฯ ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์

2564 ถงึเดอืนมถินุายน 2564 ทีต่อ้งยืน่ภายใน 7 วนันับแตว่นัสิน้เดอืนของเดอืน

ที่จ่าย ออกไปถึงวันสุดทา้ยของเดือนที่ตอ้งยื่นแบบฯ เฉพาะแบบที่ยื่นผ่าน

อนิเตอรเ์น็ต    

2. ภาษีมูลคา่เพิม่  ขยายเวลายืน่แบบ ภ.พ.30 แบบ ภ.พ.36 ส าหรับการยืน่แบบฯ 

ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์2564 ถงึเดอืนมถิุนายน 2564 ทีต่อ้งยืน่ภายในวันที ่15 

และ 7 ของเดอืนถัดไป ออกไปถงึวันสดุทา้ยของเดอืนทีต่อ้งยืน่แบบฯ เฉพาะ

แบบทีย่ืน่ผา่นอนิเตอรเ์น็ต    

 

ตามประกาศกระทรวงการคลังลงวันที ่28 มกราคม 2564 ใหข้ยายก าหนดเวลายืน่แบบ

แสดงรายการและการช าระภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 แบบ ภ.ง.ด. 91) ส าหรับ

ปี 2563 ทีต่อ้งยืน่แบบฯ ภายในเดอืนมนีาคม 2564 ออกไปถงึวันที ่30 มถิุนายน 2564 

เฉพาะแบบทีย่ืน่ผา่นอนิเตอรเ์น็ต    

 

ขยายเวลาลดภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยส าหรบั e - Withholding Tax   

 

เมือ่วันที ่12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตหิลักการร่างกฎกระทรวง โดยขยาย
ระยะเวลาการลดอัตราภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่่ายทีม่อีัตรารอ้ยละ 5 และ 3 เหลอือัตรารอ้ย

ละ  2 ส าหรับการจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิผ่านระบบ e – Withholding Tax จากเดมิตัง้แต่

วนัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2564 เป็น ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565  

 

เพิม่วงเงนิการจ าหนา่ยหนีสู้ญจากบญัชลีกูหนี ้  

 

เมือ่วันที ่19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัตหิลักการร่างกฎกระทรวง ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรดว้ยการจ าหน่ายหนี้สญูจากบญัชลีกูหนี ้เพือ่ใหว้งเงนิสอดคลอ้ง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึง่กฎกระทรวงจะมผีลบังคับใชส้ าหรับการจ าหน่ายหนี้สญูในรอบ

ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยมสีาระส าคญั ดงันี ้  

1. ปรับปรุงหลักเกณฑก์ารจ าหน่ายหนี้สูญในขอ้ 4 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 

186 ดงัตอ่ไปนี ้เพิม่วงเงนิจากเดมิก าหนดใหห้นีท้ีจ่ะจ าหน่ายของลกูหนี้แต่

ละรายมจี านวนเกนิ 500,000 บาทขึน้ไป เป็นมจี านวนเกนิ 2,000,000 บาท

ขึน้ไป  

2. ปรับปรุงหลักเกณฑก์ารจ าหน่ายหนี้สูญในขอ้ 5 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 

186 ดงัตอ่ไปนี ้เพิม่วงเงนิจากเดมิก าหนดใหห้นีท้ีจ่ะจ าหน่ายของลกูหนี้แต่

ละรายมจี านวนไมเ่กนิ 500,000 บาท เป็นมจี านวนไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 

3. ปรับปรุงหลักเกณฑก์ารจ าหน่ายหนี้สูญในขอ้ 6 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 

186 โดยเพิม่วงเงนิจากเดมิก าหนดใหห้นี้ทีจ่ะจ าหน่ายของลกูหนี้แตล่ะราย

มีจ านวนไม่เกนิ 100,000 บาท เป็นมีจ านวนไม่เกนิ 200,000 บาท และ

ก าหนดใหก้ารจ าหน่ายหนีส้ญูทีม่จี านวนไมเ่กนิ 200,000 บาท  



4. ก าหนดหลักเกณฑก์ารจ าหน่ายหนี้สญูจากบัญชลีูกหนี้ของสถาบันการเงนิ

ในส่วนของหนี้จากการใหส้นิเชื่อที่ไดก้ันส ารองครบรอ้ยละ 100 ตาม

หลักเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดและมลีักษณะหนึ่ง

ลกัษณะใดดงัตอ่ไปนี ้เชน่  

o เป็นลกูหนี้ทีค่า้งช าระตน้เงนิหรอืดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกันไม่นอ้ย

กวา่ 360 วนัหรอื 12 เดอืน หรอื 

o เป็นลูกหนี้ทีเ่ขา้หลักเกณฑก์ารตัดสนิทรัพย์ออกจากบัญชทีีธ่นาคาร

แหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด     

             

หกัรายจา่ยได ้2 เทา่ ส าหรบัการบรจิาคเงนิสนบัสนุนกองทุนบางประเภท  

 

เมือ่วันที ่12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎกีาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อใหห้ักค่าใชจ้่ายเพิ่มอีก 100% (รวมเป็นสองเท่า) 

ส าหรับการบรจิาคเงนิผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ใหแ้ก ่กองทนุเพือ่การพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีกองทนุสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์ วจัิยและนวัตกรรม กองทนุเพือ่การพัฒนา

ระบบมาตรวทิยา และกองทนุเพือ่การพัฒนาระบบสาธารณสขุ  โดยมสีาระส าคัญของร่าง

พระราชกฤษฎกีา ดงันี ้ 
1. บคุคลธรรมดา สามารถน าเงนิทีบ่รจิาคมาหักเป็นคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ลดหย่อน

ไดส้องเท่าของจ านวนทีบ่ริจาค แต่เมือ่รวมกับรายจ่ายส าหรับการบริจาค
ตามพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามความในประมวลรัษฎากร ซึง่ก าหนดใหม้ี

การยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนสองเท่าของเงินที่ไดจ้่ายตามกรณีที่
ก าหนดไว ้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละสิบของเงินไดพ้ึงประเมินหลังจากหัก

คา่ใชจ้า่ยและหักคา่ลดหยอ่นแลว้ 

2. บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล สามารถน าเงนิทีบ่รจิาคมาหักเป็นรายจา่ย
ไดส้องเท่าของจ านวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่ไดม้ีพระราช

กฤษฎกีาทีอ่อกตามความในประมวลรัษฎากรซึง่ก าหนดใหม้กีารยกเวน้ภาษี
เงนิไดเ้ป็นจ านวนสองเทา่ของรายจ่าย ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของก าไรสทุธิ

กอ่นหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรอืเพื่อการสาธารณประโยชน์และ 

รายจ่ายเพือ่การศกึษาหรอืเพือ่การกฬีาแลว้ตามมาตรา 65 ตร ี(3)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร   

3. การใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีดงักลา่วทัง้หมดขา้งตน้มผีลใชบ้ังคับส าหรับ
การบรจิาคผ่านระบบบรจิาคอเิล็กทรอนิกส ์ตัง้แต่วันทีพ่ระราชกฤษฎกีามี

ผลใชบ้งัคบัจนถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565  
 

ขยายเวลาส าหรบัการหกัรายจา่ย 2 เทา่ ส าหรบัการลงทนุพฒันาระบบ  

 
เมือ่วันที ่12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎกีาออก

ตามความในประมวลรัษฎากร โดยขยายระยะเวลาการหักรายจ่ายเพิม่อกี 100% (รวมเป็น
สองเท่า) ใหแ้ก่บรษัิทหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลส าหรับรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายเพื่อการลงทุน

พัฒนาระบบ e – Tax Invoice, e – Receipt และระบบ e – Withholding Tax รายจ่าย

นัน้ไม่รวมถงึการลงทุนตดิตัง้เครื่องบันทกึการเก็บเงนิ (Point of Sale : POS) โดยขยาย
ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565 จากเดมิสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
ขอเสยีอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิส าหรบัตราสารอเิล็กทรอนกิส ์ 

 

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2564 ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบับ
ที่ 61) เรื่อง วิธีการช าระอากรเป็นตัวเงินส าหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกาศ

ดงักลา่วมสีาระส าคญัดงันี ้ 

1. ส าหรับตราสารอเิล็กทรอนกิสต์ามทีก่ฎหมายก าหนด ทีไ่ดจ้ัดท าขึน้ตัง้แตว่ันที ่1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

2. ผูม้ีหนา้ที่เสียอากรจะเลือกยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน และช าระอากร ณ 
ส านักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขา โดยใชแ้บบขอเสยีอากรแสตมป์เป็นตัวเงนิ อ.ส.4 

ก็ได ้
3. เมื่อพนักงานเจา้หนา้ที่ไดอ้อกใบรับเงินและหลักฐานแลว้ ใหถ้ือว่าตราสาร

อเิล็กทรอนกิสนั์น้ ไดปิ้ดแสตมป์บรบิรูณ์แลว้ 
 

หลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร (ฉบับที ่29) ไดอ้อกมาเมื่อวันที ่30 ธันวาคม 2563  เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข ปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ ตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที ่709 

พ.ศ .2563 โดยมสีาระส าคญัดงันี ้ 

1. ตอ้งด าเนินการตามมาตรการหรือหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ของ

สถาบนัการเงนิทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 



2. เจา้หนี้ทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ เจา้หนี้อืน่ และลูกหนี้ จะตอ้งร่วมกันจัดท าหนังสอื
รับรองหนี้ทีต่อ้งด าเนินการปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ ตามหลักเกณฑก์ารปรับปรุง

โครงสรา้งหนี้ของสถาบันการเงนิทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
โดยหนังสอืรับรองดงักลา่วตอ้งมขีอ้ความอยา่งนอ้ยตามประกาศอธบิดฯี  

3. โดยลูกหนี้ของเจา้หนี้ทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ และลูกหนี้ของเจา้หนี้อืน่ ตอ้งแจง้

หนังสอืรับรองดงันี ้ 
(1) แจง้ต่อเจา้พนักงานทีด่นิทอ้งที่ทีจ่ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม โดยใหส้่ง

มอบหนังสอืรับรองดงักลา่วตอ่เจา้พนักงานทีด่นิผูรั้บจดทะเบยีนสทิธแิละนติิ
กรรมในขณะจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามกฎหมาย เวน้แต่ลูกหนี้ของ

สถาบันการเงนิและลูกหนี้ของเจา้หนี้อืน่ประสงคจ์ะช าระภาษีอากรก่อนใน

ขณะทีจ่ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามกฎหมาย ก็ไม่ตอ้งแจง้และสง่มอบ
หนังสอืรับรองดงักลา่วตอ่เจา้พนักงานทีด่นิ 

(2) แจง้ต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยใหส้่งมอบหนังสือรับรองดังกล่าวผ่าน
สรรพากรพื้นที่ในเขตทอ้งที่ทีลู่กหนี้ของสถาบันการเงนิ และลูกหนี้ของ

เจา้หนี้อื่นมีภูมิล าเนาหรือสถานประกอบการตั ้งอยู่หรือในเขตทอ้งที่ที่

อสงัหารมิทรัพยท์ีโ่อนตัง้อยู ่

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีเ่จา้หนี้ทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ เจา้หนี้อืน่ และลูกหนี้ไดร้่วมกัน

จัดท าหนังสือรับรองหนี้ที่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ตามหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ของสถาบันการเงนิทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดตาม 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร (ฉบับที ่21) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 
และเป็นกรณีหนี้ทีต่อ้งด าเนินการปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัที ่709) พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่29 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ใหห้นังสอืรับรองดังกล่าวยังคงมีผลใชไ้ดต้่อไป ส าหรับหนังสอื
รับรองดงักลา่วทีไ่ดจ้ัดท าขึน้กอ่นวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
หลกัเกณฑ ์วธิ ีการ เง ื่อนไข การจดัท า ส่ง รบั และเก็บรกัษาใบก ากบัภาษี

อเิล็กทรอนกิสห์รือใบรบัอเิล็กทรอนกิสบ์นระบบโครงข่ายบล็อกเชน (Block 
chain)  

 

ตามทีส่รรพากรออกประกาศอธบิดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที ่30) เมื่อวันที ่20 มกราคม 
2564 และใหใ้ชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กุมภาพันธ ์2564 ถงึวันที ่31 กรกฎาคม 2564 เพื่อ

ก าหนด หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข การจัดท า ส่ง รับ และเก็บรักษาใบก ากับภาษี
อเิล็กทรอนกิสห์รอืใบรับอเิล็กทรอนกิสบ์นระบบโครงขา่ยบล็อกเชน (Block chain) โดยมี

สาระส าคญัดงันี ้ 

 
คณุสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิารระบบ 

 
ผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้ริการระบบโครงข่ายบล็อกเชน ตอ้งมีคุณสมบัตแิละเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตอ้งเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการทดสอบน านวัตกรรมทีน่ าเทคโนโลยมีาสนับสนุนเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารดา้นภาษี (Tax Sandbox) ของกรมสรรพากร 

2. มรีะบบโครงขา่ยบล็อกเชน (Blockchain) ทีผ่่านการรับรองหรอืใหค้วามเห็นเป็น
หนังสอืจากส านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(สพธอ.) 

3. มรีะบบโครงข่ายบล็อกเชน (Blockchain) ตามวธิกีารทีป่ลอดภัย เชือ่ถอืได ้ทัง้
ในสว่นของระบบฮารด์แวร ์(Hardware) และระบบซอฟตแ์วร์ (Software) และมี

ระบบรักษาความปลอดภัยเพือ่ควบคมุการเขา้ถงึขอ้มลูได ้

4. ใหย้ื่นค ารอ้งขออนุมัตติ่ออธบิดตีามแบบค าขอเป็นผูใ้หบ้ริการระบบโครงข่าย
บล็อกเชน (Blockchain) ตามแบบทีส่รรพากรก าหนด ภายในวนัที ่28 กมุภาพันธ ์

2564 พรอ้มแนบหนังสอืรับรองจากสพธอ. เพื่อประกอบการพจิารณา และตอ้ง
ไดรั้บอนุมัตจิากอธบิดตีามแบบค าขอนัน้ 

 

การออกใบก ากบัภาษอีเิล็กทรอนกิส ์หรอืใบรบัอเิล็กทรอนกิส ์ทีใ่ชบ้รกิารระบบ
โครงขา่ยบล็อกเชน  

 
ผูอ้อกใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกส ์หรือผูอ้อกใบรับอเิล็กทรอนิกส  ์ที่ใชบ้ริการระบบ

โครงขา่ยบล็อกเชนของผูใ้หบ้รกิาร ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
1. จัดท าใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกสห์รอืใบรับอเิล็กทรอนกิส ์โดยตอ้งมรีายการที่

เป็นสาระส าคัญ ตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/9 มาตรา 86/10 และมาตรา 105 

ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร แลว้แตก่รณี 
2. ใบก ากบัภาษีอเิล็กทรอนกิสห์รอืใบรับอเิล็กทรอนกิสต์าม 1 ตอ้งจัดท าดว้ยวธิกีาร

ใดวธิกีารหนึง่หรอืหลาย ๆ วธิกีาร ดงันี ้
(1) จัดท าเป็นขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสใ์นรูปแบบ Excel File และน าเขา้สูร่ะบบ

โครงขา่ยบล็อกเชน (Blockchain) 

(2) จัดท าตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์วธิีการ และเงื่อนไขในการจัดท า ส่งมอบ และเก็บรักษา

ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 
ตุล าคม  พ .ศ . 2562 และน า เ ข า้ สู่ ร ะ บบโค ร งข่ า ยบ ล็ อก เ ชน 

(Blockchain) 



(3) จัดท าบนระบบโครงข่ายบล็อกเชน (Blockchain) ตามรูปแบบและ
วธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด  

3. จัดสง่ใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนกิสใ์หแ้กผู่ซ้ ือ้สนิคา้หรอืผูรั้บบรกิารตามมาตรา 86 
แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบรับอเิล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูซ้ ือ้ ผูเ้ช่าซือ้ ผูจ้่ายเงนิ

หรือผูช้ าระราคาตามมาตรา ๑๐๕ แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบโครงข่าย

บล็อกเชน (Blockchain) ซึง่เป็นระบบขอ้มูลทีผู่รั้บใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกส์

หรอืใบรับอเิล็กทรอนกิสไ์ดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทาง

อเิล็กทรอนกิส ์
4. กรณีผู ใ้หบ้ริการไดน้ าส่งขอ้มูลใบก ากับภาษีอิเ ล็กทรอนิกส์หรือใบ รับ

อเิล็กทรอนิกสแ์ลว้ ผูอ้อกใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกสห์รือใบรับอเิล็กทรอนกิส์

ไม่ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกสห์รือใบรับอเิล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่
กรมสรรพากรตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร (ฉบับที ่15) ลงวันที ่18 ตลุาคม 

พ.ศ. 2562 อกี 
 

จดัเก็บและรกัษาใบก ากบัภาษอีเิล็กทรอนกิสห์รอืใบรบัอเิล็กทรอนกิส ์
 

ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู อ้อกใบรับ

อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชบ้รกิารระบบโครงขา่ยบล็อกเชนและผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูรั้บบรกิารทีไ่ดรั้บ
ใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกสห์รือใบรับอเิล็กทรอนิกสจ์ากผูป้ระกอบการจดทะเบยีนนั้น 

จัดเก็บและรักษาใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกสห์รือใบรับอเิล็กทรอนิกสใ์นลักษณะใด
ลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน ากลับมาใชไ้ดโ้ดยขอ้ความไม่

เปลีย่นแปลง 
2. จัดเก็บและรักษาขอ้ความในสภาพทีเ่ป็นมาแตเ่ดมิอยา่งเอกสารตน้ฉบับ 

3. จัด เ ก็บและ รักษาในรูปของสิ่งพิมพ์ออกตามกฎหมายว่าด ว้ยธุรกรรม
อเิล็กทรอนิกสโ์ดยระบบโครงข่ายบล็อกเชน (Blockchain) ตอ้งท าใหใ้บก ากับ

ภาษีอเิล็กทรอนิกส ์หรือใบรับอเิล็กทรอนิกสท์ีพ่มิพ์ออกมานัน้ปรากฏขอ้ความ
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “เอกสารนี้ไดจั้ดท าและส่งขอ้มูลใหแ้ก่

กรมสรรพากรดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์” และใหถ้ือว่าสิง่พิมพ์ออกของ

ใบก ากบัภาษีอเิล็กทรอนกิส ์หรอืใบรับอเิล็กทรอนกิสด์งักลา่วใชแ้ทนตน้ฉบบัได ้

 

การยกเลิกใบก ากบัภาษีอ ิเ ล็กทรอนิกส์ฉบ ับเด ิม เพื่อออกใบก ากบัภาษี
อเิล็กทรอนกิสฉ์บบัใหม ่

 

การยกเลกิใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนกิสฉ์บับเดมิเพือ่ออกใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนกิสฉ์บับ
ใหมใ่หผู้อ้อกใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนกิสจั์ดเตรยีมขอ้ความของใบก ากับภาษีฉบับใหม่ขึน้

เป็นขอ้ความอเิล็กทรอนิกสโ์ดยใชเ้ลขทีใ่บก ากับภาษีใหม่ และลงวัน เดอืน ปี ทีอ่อก
ใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกสฉ์บับใหม่ พรอ้มหมายเหตไุวใ้นใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนกิส์

ฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลกิและออกใบก ากับภาษีฉบับใหม่แทนใบก ากับภาษีฉบับเดมิ 

เลขที ่... วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนกิสฉ์บับเดมิ” ทัง้นี ้ใหห้มายเหตกุาร
ยกเลกิใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกสไ์วใ้นรายงานภาษีขายของเดอืนภาษีทีจ่ัดท าใบก ากับ

ภาษีอเิล็กทรอนกิสฉ์บบัใหมด่ว้ย 

 

การยกเลกิใบรับอเิล็กทรอนกิสฉ์บบัเดมิเพือ่ออกใบรับอเิล็กทรอนกิสฉ์บับใหม ่ใหน้ าความ

ทีก่ลา่วขา้งตน้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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