ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย.........................(ชื่อผู้ใช้บริการ)...........................ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้เสียภาษี” ได้ยื่นคาขอยื่นแบบแสดงรายการ
และชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้ว ตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
1.1 ผู้เสียภาษีจะต้องใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร
เพื่อใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ตามแบบประเภทต่างๆ ที่กรมสรรพากร
อนุญาตเท่านั้น
1.2 หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เป็นหลักฐานแสดงการลงลายมือชื่อของผู้เสียภาษี
ในการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ผู้เสียภาษีต้องเก็บรักษาหมายเลขผู้ใช้
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อผู้อื่นและยอมรับว่า การกระทาใดๆ โดยใช้
หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้เสียภาษีโดยไม่จาเป็นต้อง
ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้อีก
1.3 การขอรับ หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัส ผ่าน (Password) จะต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์
(Web Site) กรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยต้องบันทึกรายการข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริงทุกประการ และนาคาขอ ข้อตกลง พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ลงนามและประทับตรานิติบุคคล
(ถ้ามี) ส่งทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของสานักงานสรรพากรพื้นที่ที่ส ถานประกอบการ
ตั้งอยู่ ตามที่กรมสรรพากรแจ้งไว้ในระบบ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นคาขอ
1.4 กรมสรรพากรจัดส่งหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Email Address) ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
2. การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี
2.1 การใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้เสียภาษีได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร
ยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้เสียภาษีได้ยืนยันการส่งข้อมูล
และกรมสรรพากรตอบรับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการ และรับชาระภาษีแล้วถือว่าเป็นการทารายการ
โดยผู้ เสี ยภาษี และยอมรั บที่จะผูกพันในรายการนั้ นว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีของผู้ เสี ยภาษี
และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการรวมถึงจะผูกพันแบบแสดงรายการภาษีที่จัดพิมพ์ ขึ้น
โดยระบบคอมพิวเตอร์ในรายการข้อมูลตามการยื่นแบบแสดงรายการ และชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ตหมายความถึง
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่กาหนดไว้แล้วและที่จะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
ต่อไป
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-22.2 ผู้เสียภาษีจะต้องชาระภาษีภายในกาหนดเวลาตามกฎหมาย โดยจะต้องชาระภาษี ผ่านหน่วยรับชาระ
ภาษี และช่องทางการชาระภาษีที่กรมสรรพากรกาหนด
หากยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการและชาระภาษีเกินกาหนดเวลาดังกล่าวผู้เสียภาษียอมรับ
ว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีในวันถัดไป
2.3 จานวนเงินที่ผู้เสียภาษีชาระภาษีโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรจะต้องมีจานวน
เท่ากับจานวนภาษีที่ต้องชาระตามแบบแสดงรายการภาษี
2.4 กรณีที่ธนาคารแจ้ งว่าจ านวนเงินในบัญชีเงิ นฝากของผู้ เสี ยภาษี มีไม่เพี ยงพอส าหรับการช าระภาษี
ตามแบบแสดงรายการภาษีหรือผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีตามแบบแสดงรายการ จะถือว่าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการ
และชาระภาษีในครั้งนั้น
2.5 กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้มีการหยุดการรับแบบแสดงรายการและรับชาระภาษีเป็นการชั่วคราว
หรือกรณีอื่นใด ที่ทาให้ผู้ เสียภาษีไม่สามารถยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ ผู้เสียภาษียังคงมีหน้าที่ต้องไปยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
2.6 เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกาหนดเป็นอย่างอื่นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกาหนดเวลา
และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมผู้เสียภาษีจะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ณ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่
2.7 ในการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เสียภาษียังคงต้องปฏิบัติ และ
รับผิดตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
3. บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของกรมสรรพากร
3.1 บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของกรมสรรพากร หมายความถึง การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ได้แก่ ระบบยื่นคาร้องคาขอ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิส์ ระบบคาร้องคาขอให้ออกเช็คฉบับใหม่ ระบบสอบถามชื่อธนาคารที่นาเงิน
คืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแบบพร้อมเพย์ และบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่กรมสรรพากรจะได้กาหนดต่อไป
3.2 การใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้เสียภาษีได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร
เพื่อใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของกรมสรรพากรนั้น เมื่อผู้เสียภาษีได้ยืนยันการส่งข้อมูลและกรมสรรพากรตอบรับ
การยื่นรายการข้อมูลแล้วถือว่าเป็นการทารายการโดยผู้เสียภาษี และยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้นและรับรองว่า
รายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
3.3 การใช้บ ริ การอิเล็ กทรอนิ กส์ อื่น ๆ ของกรมสรรพากรเป็นไปตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบบ
ให้บริการนั้น ๆ กาหนด
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-34. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
4.2 บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินกองทุนซึ่งเป็น พนักงานหรือลูกจ้าง และนาส่ง
กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ที่มีรายการตามที่กรมสรรพากรกาหนด ทั้งนี้
การนาส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องดาเนินการที่เว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
ภายในกาหนดเวลาตามกฎหมาย
4.3 ในการยื่นรายการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นรายการ
ยังคงต้องปฏิบัติและรับผิดตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
4.4 กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้ ไม่สามารถดาเนินการนาส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์
(Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินกองทุน
ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างต้องติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ต่อไป
5. การเพิ่ม/ลดประเภทแบบ การเปลี่ยนแปลงอีเมล แอดเดรส (e-mail Address) การขอรหัสผ่าน (Password)
หรือการยกเลิกการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีที่มีความประสงค์จ ะเพิ่ม/ลดประเภทแบบ เปลี่ยนแปลงอีเ มล์ แอดเดรส (e-mail Address)
ขอรหัส ผ่าน (Password) หรือยกเลิกการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เสียภาษีจะต้องแจ้งต่ออธิบดี
กรมสรรพากรทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตหรือจะยื่นด้ว ยตนเองตามแบบที่กรมสรรพากรกาหนด ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่หรือหน่วยงานที่กรมสรรพากรกาหนดก็ได้โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย
6. การเพิกถอนสิทธิในการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด กรมสรรพากรจะสั่งเพิกถอนสิทธิในการ
ยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี
ผู้เสียภาษีได้อ่านข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้างต้น
เข้าใจโดยละเอียดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
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