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การขึ &นทะเบี ยนบริ ษัทซอฟต์ แวร์ ที8 เป็ นผู้ ให้ บริ การ e-Tax Invoice
รายละเอี ยดของโครงการ
สื บเนื& องจากรั ฐบาลได้ กํ าหนดแนวทางพั ฒนาประเทศตามนโยบาย “Thailand 4.0” เพื& อให้ ประเทศไทยสามารถแข่ งขั นใน
เวที สากลในระดั บประเทศไทยได้ โดยกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ National E-Payment เป็ นเรื& องที& ต้ องดํ าเนิ นการ โดยภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ นี Mมีโครงการที& 3 เรื& องระบบภาษี และเอกสารธุ รกรรมอี เลคโทรนิ คส์ ประกอบด้ วย 1.โครงการ E-Withholding Tax
2.โครงการ E-Tax invoice และ E-Receipt 3.E-Filing โดยมี กรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง เป็ นผู้ ดํ าเนิ นการโครงการนี M
สมาคมอุ ตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ไทย (Association Thailand Software Industry ) ATSI ได้ เล็ งเห็ นความสํ าคั ญและได้
ดํ าเนิ นเป็ นศู นย์ กลางในการประสานงานกั บทางกรมสรรพากรในการนํ ามาตราฐานการแลกเปลี& ยนข้ อมู ลมาใช้ และส่ งเสริ มให้
ผู้ ประกอบการซอฟต์ แวร์ ไทย ได้ เตรี ยมตั ว พั ฒนา และศู นย์ กลางให้ กั บผู้ ใช้ งานสามารถตรวจสอบซอฟต์ แวร์ ที& ผ่ านการจั ดส่ ง
ข้ อมู ลตามมาตราฐาน E-tax Invoice ให้ กั บกรมสรรพากรได้ โดยมี เว็ บไซต์ www.atsi.or.th เป็ นศู นย์ กลางในการ
ประชาสั มพั นธ์ ให้ กั บสมาชิ ก
วั ตถุ ประสงค์
1.เพื& อให้ ผู้ ประกอบการหรื อผู้ ใช้ งานโปรแกรม มี แหล่ งข้ อมู ลในการตรวจสอบซอฟต์ แวร์ ที& ต้ องการใช้ งาน ได้ รั บการผ่ านการ

จั ดส่ งข้ อมู ลมาตราฐาน E-Tax invoice&E-receipt
2.เพื& อส่ งเสริ มผู้ พั ฒนาซอฟต์ แวร์ ได้ รั บความรู้ ข่ าวสาร เรื& อง E-tax invoice&E-receipt
ประโยชน์ ที8 จะได้ รั บ
1. รั บการประชาสั มพั นธ์ ในเว็ บไซต์ ของสมาคมฯ หรื อการจั ดกิ จกรรมในรู ปแบบต่ างๆ ของสมาคม ที& เกี& ยวข้ องกั บเรื& อง E-tax
invoice & E-Received
2. รั บข้ อมู ลข่ าวสารเรื& อง E-Tax invoice หรื อแจ้ งปั ญหาการใช้ งานต่ างๆ

เงื8 อนไขและการพิ จารณา
1. บริ ษัทต้ องมี สถานะเป็ นสมาชิ กของสมาคมอุ ตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ไทยในปี ปั จจุ บัน และจะต้ องคงสถานะการเป็ นสมาชิ ก
รายปี ตลอดระยะเวลาที& ขึ Mนทะเบี ยนในโครงการฯ
2. ระบบซอฟต์ แวร์ ที& ให้ บริ การ จะต้ องมี ความสามารถดั งนี M (เป็ นอย่ างน้ อย)
2.1 สามารถออกเอกสารภาษี ตามประกาศกรมสรรพากร E-Invoice, E-Receipt, E-Tax Invoice, E-Debit
Note/Credit Note, Cancellation Note ได้ จากภายในระบบตนเอง
2.2 สามารถจั ดเก็ บ CA (Certificate Authority) ของผู้ ใช้ งาน ได้ ตรงตามมาตรฐานประกาศโดยกรมสรรพากร
2.3 สามารถ Sign CA ลงบนเอกสารทุ กฉบั บข้ างต้ น พร้ อมส่ งตรวจสอบโดยการ Upload บน Web Site สรรพากร
ผ่ านทั Mงหมดโดยไม่ เกิ ด Error ใดๆ (ถ่ าย Video การ Upload มาแสดง)
2.4 สามารถ Export E-TAX เป็ น ZIP File ตามมาตรฐานการ Upload ของสรรพากร เพื& อการ Upload ด้ วยตนเอง
หรื อ สามารถส่ งผ่ าน Service Provider เพื& อทํ าการส่ ง E-TAX แบบอั ตโนมั ติ
2.5

สามารถจั ดเก็ บและเรี ยกดู เอกสาร E-TAX ได้ ตามเงื& อนไข ประกาศของกรมสรรพากร
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ต้ องผ่ านการทดสอบร่ วมกั บ Service Provider (Gateway Provider) รายหนึ& งรายใด (เมื& อมี ประกาศจาก
กรมสรรพากร)
3. ระบบซอฟต์ แวร์ ที& ขึ Mนทะเบี ยน ต้ องพร้ อมขายและให้ บริ การต่ อลู กค้ าได้ แล้ วเท่ านั Mน
2.6

การดํ าเนิ นการเพื8 อขึ &นทะเบี ยนกั บสมาคมฯ
1. ทํ าหนั งสื อแจ้ งความประสงค์ ฯ พร้ อมทั Mงแสดงหลั กฐานในข้ อ 2 ทั Mงหมด ส่ งมาที& สมาคมฯทางอี เมล์
2. สมาคมฯ จะทํ าการตรวจสอบ หากเป็ นไปตามเงื& อนไขที& ระบุ จะนํ ารายชื& อบริ ษัทขึ Mนทะเบี ยนบนเว็ บไซค์ ของสมาคฯ
เพื& อแจ้ งต่ อสาธารณะให้ ทราบต่ อไป
3. สมาคมฯ เป็ นเพี ยงผู้ ตรวจสอบมาตรฐานเบื Mองต้ นตามรายการที& ระบุ เท่ านั Mน บริ ษัทซอฟต์ แวร์ จะยั งคงเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
ต่ อการใช้ งานของลู กค้ าโดยตรง สมาคมสงวนสิ ทธิ ไม่ รั บผิ ดชอบต่ อการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ดั งกล่ าว
4. สมาคมฯ สงวนสิ ทธิ ในการนํ ารายชื& อบริ ษัทออกจากการขึ Mนทะเบี ยนโดยทั นที หากถู กร้ องเรี ยนเรื& องการใช้ งาน
จากผู้ ใช้ อย่ างเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร

รายละเอียดบริษทั ซอฟต์ แวร์ ทเี< ป็ นผู้ให้ บริการ e-Tax Invoice
ชื& อบริ ษัท
ที& อยู่
แขวง
จั งหวั ด
เว็ บไซต์
ผู้ ติ ดต่ อ
อี เมล์
ผลิ ตภั ณฑ์

ถนน
เขต
รหั สไปรษณี ย์
อี เมล์
โทรศั พท์
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ลงชื& อผู้ มี อํ านาจลงนาม(ประทั บตรา)
(..........................................)
…………./…………./…………..
ส่ งกลั บมาที& อี เมล์ prapaporn@atsi.or.th

