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กรมศุลกากรจัดงานเสวนา การให้บริการรับช าระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
มุ่งอ านวยความสะดวกอย่างไร้ขีดจ ากัด 

 

กรมศุลกำกรจัดงำนเสวนำ “กำรให้บริกำรรับช ำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำรของธนำคำรและตัวแทนรับช ำระ”เพ่ือประชำสัมพันธ์เชิงรุก และกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำร ช ำระค่ำภำษีอำกรฯ 
ผ่ำนระบบ e-Payment ณ ห้องมัฆวำนรังสรรค์ สโมสรทหำรบก วิภำวดี กทม. วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 
 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่ำวว่ำ สืบเนื่องจำกที่กรมศุลกำกรได้มีระบบกำรช ำระ
ค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม รำยได้อ่ืน และเงินประกันทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ e-Payment โดยวิธีตัดบัญชี
ผู้ประกอบกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ กรมศุลกำกรได้พัฒนำระบบกำรรับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)  
โดยสำมำรถช ำระเงินผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำรและตัวแทนรับช ำระ  ซึ่งเปิดให้บริกำรตั้งแต่วันที่  
14 มกรำคม 2562 เป็นต้นมำ ปัจจุบันมี 8 หน่วยงำน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังกล่ำว โดยแบ่งเป็นธนำคำร จ ำนวน  
6 ธนำคำร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถช ำระผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของแต่ละธนำคำรที่เปิดให้บริกำร อำทิ กำรช ำระผ่ำนระบบ 
Internet Banking, Mobile Banking, ATM และเคำน์เตอร์ธนำคำร รวมทั้งการช าระผ่านตัวแทนรับช าระ (Non-bank) 
จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เพ่ือให้ระบบกำรรับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกำกร (Bill Payment) ประสบผลส ำเร็จ และ
เข้ำสู่กำรเป็นสังคมไร้เงินสดอย่ำงแท้จริงตำมนโยบำยรัฐบำล กรมศุลกำกรได้ร่วมมือกับธนำคำรและตัวแทนรับ
ช ำระทั้ง 8 แห่ง ดังกล่ำวข้ำงต้น จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การให้บริการรับช าระค่าภาษีอากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับช าระ” โดยนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 
เลขานุการกรม กรมศุลกากร และตัวแทนจากธนาคารและตัวแทนรับช าระ ร่วมชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกับ
ผู้ประกอบกำรให้เห็นถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำวิธีกำรช ำระผ่ำนระบบ Bill Payment  
เพ่ือผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ นอกจำกนั้นแล้ว ได้จัดให้มีช่วงธนำคำรพบผู้ประกอบกำร
โดยตรง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรไม่ต้องไปติดต่อสอบถำมที่ธนำคำรและสำมำรถสมัครขอใช้บริกำร
ของธนำคำรได้ในครำวเดียวกัน ซึ่งกำรเสวนำครั้งนี้มีเป้ำหมำยเฉพำะ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและเชิญชวน 
ให้ผู้ประกอบกำรที่สนใจระบบ Bill Payment  และผู้ประกอบกำรที่มีกำรช ำระค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม และ
รำยได้อ่ืน ๆ ด้วยแคชเชียร์เช็คในอันดับต้น ๆ จ ำนวน 140 บริษัท มำช ำระค่ำภำษีผ่ำนระบบ Bill Payment  ทั้งนี้
กรมศุลกำกรจะจัดให้มีกำรเสวนำในลักษณะนี้ต่อไป โดยจะเชิญผู้ประกอบกำรที่มีกำรช ำระด้วยแคชเชียร์เช็คเรียง
ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนที่สนใจต้องกำรเข้ำร่วมเสวนำก็สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำร่วม
เสวนำได้ท่ีกรมศุลกำกร ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบในโอกำสต่อไป 
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ส าหรับธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่ำ กรมศุลกำกรให้ควำมไว้วำงใจธนำคำรกรุงไทย ในกำรให้บริกำรรับ

ช ำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนช่องทำงของธนำคำร โดยร่วมกันพัฒนำระบบและเชื่อมโยงข้อมูลกำรรับ
ช ำระเงินแบบ Real time ทั้งสำขำ เครื่องเอทีเอ็ม บริกำร Krungthai NEXT และ Krungthai Corporate Online 
ซึ่งก่อนหน้ำนี้ ธนำคำรได้ออกบัตร Krungthai Logistics Card ซึ่งเป็นบัตรเดียวในไทย ที่สำมำรถช ำระค่ำภำษีอำกร 
ค่ำธรรมเนียม และรำยได้อ่ืน ๆ ทั้งกำรน ำเข้ำและส่งออก ครอบคลุมทุกประเภทกำรจ่ำยของหน่วยงำน 
กรมศุลกำกร รองรับผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์  

ส ำหรับควำมร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่กรมศุลกำกร และธนำคำรกรุงไทย ร่วมกันส่งเสริม
ระบบช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบกำรช ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติของภำครัฐ (National e-Payment Master Plan) โดยน ำเทคโนโลยีมำให้บริกำรกับลูกค้ำ
และผู้ประกอบกำร เพ่ือลดธุรกรรมด้ำนเงินสดและเช็ค อันจะน ำไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society)  
เพ่ิมควำมสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบกำรและผู้ช ำระภำษีไม่ต้องน ำเงินสดหรือเช็คไปช ำระที่หน่วยงำน
ศุลกำกร ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกร ก็ไม่ต้องมีภำระในกำรนับเงินและน ำเงินไปฝำกที่ธนำคำร อีกทั้งยัง
สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรรับช ำระเงินที่บริกำร Krungthai Corporate Online ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง  

 

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ Cash Management และพาณิชย์
บริการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ ธนำคำรได้ร่วมสนับสนุนระบบกำรช ำระค่ำภำษีอำกรผ่ำน
ระบบ e-Payment ตำมนโยบำยของกรมศุลกำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้พัฒนำและยกระดับบริกำรรับช ำระ 
ค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Bill Payment โดยกำรเพ่ิมช่องทำงที่หลำกหลำยส ำหรับกำรช ำระภำษีใบสั่งเก็บ 
ใบขนสินค้ำและใบแจ้งหนี้ ทั้งเคำน์เตอร์สำขำธนำคำร ตู้ ATM และ Bualuang mBanking โดยระบบจะตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลกำรช ำระเงิน แบบ Real time เพ่ือลดควำมผิดพลำดและควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น 
แก่ผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมีบริกำร Customs Paperless e-Payment หรือบริกำรช ำระภำษี
ศุลกำกรออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ผู้ประกอบกำรประหยัดเวลำ ลดปริมำณเอกสำร
และขั้นตอนกำรท ำงำน ขณะเดียวกันยังช่วยให้สำมำรถบริหำรจัดกำรสภำพคล่องของบริษัทได้ดี ยิ่ งขึ้น  
ซึ่งธนำคำรเชื่อมั่นว่ำ ระบบกำรช ำระเงินดังกล่ำวจะสำมำรถช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจ ลดระยะเวลำ
และขั้นตอนกำรท ำธุรกรรม และเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถเติบโตสู่ตลำดสำกล
ได้อย่ำงยั่งยืน 

 

           นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ กรุงศรีฯ มีควำมพร้อมและยินดีที่ได้ร่วมกับกรมศุลกำกร 
ในกำรให้บริกำรรับช ำระค่ำภำษีอำกรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร โดยระบบธนำคำรสำมำรถรับช ำระ  
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมควำมคล่องตัวให้แก่ผู้ประกอบกำรในกำรช ำระภำษีอำกร  
ผู้ประกอบกำรสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงินได้ทันที นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเลือกช ำระผ่ำนสำขำธนำคำร
ทั่วประเทศ ควำมร่วมมือครั้งนี้แสดงถึงควำมมุ่งมั่นของกรุงศรีฯ ในกำรพัฒนำระบบช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบกำรช ำระเงินแห่งชำติ (National e-Payment) 

/นำงกิติยำ... 
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นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กล่ำวว่ำ  ธนำคำรกสิกรไทย  
เป็นหนึ่งในธนำคำรศุลกำกร (Customs Bank) ของกรมศุลกำกร มีควำมพร้อมให้บริกำรรับช ำระเงิน ด้วยช่องทำง 
กำรช ำระเงินที่หลำกหลำย ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรช ำระเงินให้แก่ กรมศุลกำกรทุกกลุ่ม  ทั้งผู้ช ำระที่เป็นลูกค้ำบุคคล 
ลูกค้ำเอสเอ็มอี และลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่ด้วยช่องทำงบริกำรที่หลำกหลำยและครอบคลุม ลดขีดจ ำกัดด้ำนเวลำ 
และกำรเดินทำง ด้วยนวัตกรรมทำงกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภำพสูง เพ่ือช ำระค่ำพิธีกำรศุลกำกร  
ใบสั่งเก็บเงิน และค่ำธรรมเนียม ผ่ำนระบบ e-Bill Payment ของธนำคำรกสิกรไทย   

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรมุ่งมั่นพัฒนำช่องทำงกำรรับช ำระเงินที่แตกต่ำงเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้ำธุรกิจรำยใหญ่ 
กับบริกำร K-Cash Connect Plus ที่จะช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยกำรแข่งขัน ได้แก่  
มิติด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ว : ด้วยระบบที่รองรับกำรสั่งจ่ำยเงินที่มีเงื่อนไขซับซ้อนของลูกค้ำธุรกิจรำยใหญ่    
บริกำร K-Cash Connect Plus สำมำรถช่วยให้อนุมัติกำรสั่งจ่ำยด้วยเงื่อนไขตำมที่ต้องกำร มิติด้านความ
ปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล : เพ่ิมควำมมั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยระบบ OTP ผ่ำน Secure Pass และมิติด้านวงเงิน
ในการช าระเงิน : โดยสำมำรถก ำหนดวงเงินช ำระได้ตำมท่ีต้องกำรไม่จ ำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง 
 

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Global Transaction Banking Services 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ ธนำคำรไทยพำณิชย์มีควำมมุ่งม่ันส่งเสริมให้สังคมไทยปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรช ำระภำษีอำกรมำสู่กำรใช้ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกช่วยเพิ่มทั้งควำมสะดวกรวดเร็ว เสริมควำม
คล่องตัว และลดช่วยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรที่ถือเป็นต้นทุนส ำคัญของผู้ประกอบกำร  ซึ่งจะส่งผลต่อกำร 
เพ่ิมประสิทธิภำพของธุรกิจในภำพรวม โดยธนำคำรไทยพำณิชย์ได้พัฒนำช่องทำงกำรช ำระภำษีอำกรที่เชื่อมระบบ
ข้อมูลกับกรมศุลกำกรอย่ำงถูกต้องแม่นย ำ ด้วยช่องทำงที่หลำกหลำยพร้อมรองรับควำมต้องกำรใช้บริกำร  
ของลูกค้ำทุกกลุ่ม โดยลูกค้ำธุรกิจสำมำรถช ำระภำษีผ่ำนแพลตฟอร์ม SCB Business Net และ SCB Business 
Anywhere ส ำหรับลูกค้ำบุคคลสำมำรถช ำระภำษีผ่ำน SCB Easy App ได้ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้กำรช ำระภำษีอำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นกลไกหนึ่งที่เรำสำมำรถร่วมมือกันช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่กำรเป็นสังคมไร้เงินสด
อย่ำงสมบูรณ์แบบ 
 

นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด  กล่ำวว่ำ 
บริษัท เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ ำกัด มำพร้อมกับบริกำรที่จะท ำให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนสำมำรถช ำระภำษี
อำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) อำทิ ค่ำใบขนสินค้ำ ค่ำใบสั่งเก็บและค่ำธรรมเนียมกรมศุลกำกร ผ่ำนจุด
ให้บริกำรรับช ำระเงินเคำน์เตอร์เซอร์วิสทั้งในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น  ที่เปิดให้บริกำรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และ
ตัวแทนจุดให้บริกำรรับช ำระเงินอ่ืน ๆ ที่มีสัญลักษณ์เคำน์เตอร์เซอร์วิส รวมกว่ำ 13,000 สำขำ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ เรำมุ่งพัฒนำระบบเพ่ือยกระดับกำรให้บริกำร ช่วยให้ควำมสะดวก เพ่ิมควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน  
อีกทั้งสำมำรถช่วยลดเวลำกำรท ำธุรกรรมของผู้ประกอบกำรที่สนใจช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ได้ง่ำยขึ้น และเรำยังมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรองรับผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรรองรับผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนต่อไป 

 
/ด้ำนบิ๊กซี... 

 



 

 

        - 4 - 
 

ด้าน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า โดย ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธาน 
ฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่ำวว่ำ กำรเปิดให้บริกำรรับช ำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ของกรมศุลกำกร ด้วยใบขนสินค้ำ และใบสั่งเก็บ เป็นกำรช่วยเพ่ิมควำมสะดวกในกำรช ำระภำษี  
ให้เป็นเรื่องง่ำย โดยสำมำรถน ำใบช ำระเงิน ทั้ง 2 รำยกำร มำช ำระผ่ำนบริกำร BIG C BIG Service (บิ๊กซี บิ๊กเซอร์วิส) 
ได้ทุกเคำน์เตอร์แคชเชียร์ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี มำร์เก็ต, มินิบิ๊กซี และร้ำนขำยยำเพรียว โดยมีสำขำรวม
ทั้งสิ้นกว่ำ 1,200 สำขำทั่วประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางจากกรมศุลกากรเพียงสแกน QR code ด้านล่าง เพ่ือเป็นกับเราในLine official 



วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 

การเสวนา ในหัวข้อ 

“การให้บรกิารรบัค่าภาษีอากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการให้บรกิาร

ของธนาคารและตัวแทนรบัช าระ”



ความเป็นมาของโครงการ Bill Payment
ค าถามที่

1



ความเป็นมาของโครงการ 

นโยบายรัฐบาล
Cashless 
Society



กุญแจสู่การเป็น 

สังคมไร้เงินสด
Cashless Society

การ
รบัเงิน

การ
น าส่งเงิน

การ
จ่ายเงิน

อิเล็กทรอนิกส์

1

2 3



ด้านการส่งเงิน

การรบัช าระเงินของกรมศุลกากร 
เดือน ม.ค. 2562

ด้านการจ่ายเงิน

ด้านการรบัเงิน

แคชเชียรเ์ช็ค

บัตรภาษี
0.37%

เงินสด
2.47 %



การรบัช าระเงินของกรมศุลกากร 
เดือน ตุลาคม 2562 

Bill Payment 60.1%
e-Payment

37.52%
แคชเชียรเ์ช็ค

ปัจจุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รวม  591,839 ล้านบาท
แบ่งเป็น 
อากรศุลกากร 111,903 ล้านบาท
เงินประกันและรายได้อ่ืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 362,349 ล้านบาท
ภาษีสรรพสามิต 106,897 ล้านบาท
ภาษีเพื่อมหาดไทย 10,690 ล้านบาท



หลักการท างานของ ระบบ Bill Payment
ค าถามที่

2



หลักการท างานของระบบ Bill Payment

Non

Bank

ตรวจปล่อยสินค้า
กรมศุลกากร

ผู้ประกอบการ 1

3

Bank

2

Web Service

จ่ายเงิน

รับเงิน

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เอง
ที่สถานประกอบการ

ธนาคารหรือตัวแทนรบัช าระ



การช าระระบบ Bill Payment ต้องท าอย่างไร
ค าถามที่

3



วิธใีช้ระบบ Bill Payment 3 ข้ันตอน

• ใช้เอกสารใบขนสินค้า ใบสั่งเก็บเงิน หรือเอกสารอื่น ซึ่งกรมศุลกากรจัดให้มี QR code Barcode และ
เลขอ้างอิง 1 (Reference 1) และเลขอ้างอิง 2 (Reference 2)

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด

ใบขนสินค้า

QR Code 

Bar Code 

เลขอ้างอิง

ใบส่ังเก็บเงิน 

QR Code 

Bar Code 

เลขอ้างอิง

1 จัดเตรยีมเอกสาร



• สามารถช าระผ่านระบบ Internet Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติของธนาคาร 
(Automatic Teller Machine : ATM) Mobile Banking หรือช่องทางการช าระเงินอื่นๆของธนาคาร และ
ช าระผ่านตัวแทนรับช าระ ที่ท าความตกลงไว้กับกรมศุลกากร

2

ผู้ประกอบการ 

Bank

วิธใีช้ระบบ Bill Payment 3 ข้ันตอน

Non

Bank

จ่ายเงินผ่านตัวแทนรบัช าระ



• เม่ือระบบรับช าระเงินส าเร็จแล้ว ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามใบขนสินค้า หรือใบสั่งเก็บ
เงินรายนั้นได้จากระบบ e-Tracking บนหน้าเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ได้ ณ สถานประกอบการของตนเอง

3

ผู้ประกอบการ 

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เองที่
สถานประกอบการ

ภายในระยะเวลา

5 ปี

วิธใีช้ระบบ Bill Payment 3 ข้ันตอน

Print ใบเสรจ็รบัเงิน 



รูปแบบใบเสรจ็รบัเงิน กศก. 123

XXXXXXXXXXXXX/000000
บริษัท  XXXXXX จ ำกัด

บริษัท   XXXXXX จ ำกัด

ต้นฉบับ  ส าเนา



ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์เองได้ที่สถาน
ประกอบการจะน าไปใช้อ้างอิงกับหน่วยงานอื่น ได้หรือไม่ 
และหน่วยงานอื่นมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไร 

ค าถามที่

4



การตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงิน 
โดยระบบ Web Service

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

ใช้เป็นหลักฐานการช าระเงินต่อหน่วยงานอ่ืนได้

กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานอื่นๆ เช่น  



ผู้ประกอบการน าใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงิน 
โดยระบบ Web Service

STEP 1

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากรตัวอยา่ง



ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบบเสรจ็รบัเงิน

เลขที่รบัช าระเงิน

วันที่ช าระเงิน

ล าดับเลขที่รบัช าระเงิน

STEP 2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินเบื้องต้น ผ่านระบบ Web 
service  โดยคีย์ข้อมูล
1. เลขที่รับช าระเงิน
2. วันที่รับช าระเงิน
3. ล าดับเลขที่รับช าระเงิน



การตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงิน 
โดยระบบ Web Service

STEP 3

ไม่พบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

พบใบเสร็จรับเงินของ บริษัทสยามเทส จ ากัด
จ านวนเงิน 2,010.00 บาท ตามใบขนสินค้าขาเข้า เลขที่ A001-06112-12345 

ผลการตรวจสอบ Messages แจ้งกลับ

ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจะตรวจสอบข้อมูลการรับช าระเงิน
โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่าน Web Service 



ปัจจุบันมีธนาคารและตัวแทนรับช าระ ที่เข้าร่วมโครงการ 
รับช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment มีอะไรบ้าง

ค าถามที่

5



ธนาคารท่ีเข้ารว่มโครงการ
ในระบบตัดบัญชีธนาคาร และระบบ offline

Bank (e-Payment) 18 ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Before

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

ธนาคารยูโอบี
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

ธนาคารซิตี้แบงก์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย 
แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

ธนาคารแห่งอเมริกา 
เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

ธนาคารมิซูโฮ

ธนาคารดอยซ์แบงก์

ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส 

ธนาคารธนชาต

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1jpGy9vXiAhULqY8KHehlAJYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/UOB/?rf%3D103999382969756&psig=AOvVaw3hMMDRsKNTE2QF5_ClFWwJ&ust=1561046730925613
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1jpGy9vXiAhULqY8KHehlAJYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/UOB/?rf%3D103999382969756&psig=AOvVaw3hMMDRsKNTE2QF5_ClFWwJ&ust=1561046730925613


ธนาคารและตัวแทนรบัช าระที่
เข้ารว่มโครงการ Bill Payment

Bank Non-Bank

ธนาคาร
กรุงไทย

ธนาคาร
กรุงเทพ

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

ธนาคาร
กสิกรไทย

ธนาคาร
ออมสิน

ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

เซเว่น อิเลฟเว่น

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์

After

Phase 1 Phase 1

Phase 2 Phase 2



ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
ช าระทั้งค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ช าระค่าธรรมเนียมอย่างเดียว

3.ระบบ Bill Payment 2.ระบบตัดบัญชีธนาคาร 1.ระบบ Bill Payment offline
(เฉพาะใบแจ้งหน้ี)

อยู่ระหว่างเจรจาขอเข้าร่วม
โครงการ Bill Payment

อยู่ระหว่างเจรจาขอเข้าร่วม
โครงการ Bill Payment

รายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการรับช าระรายได้ต่างๆ ของกรมศุลกากร

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1jpGy9vXiAhULqY8KHehlAJYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/UOB/?rf%3D103999382969756&psig=AOvVaw3hMMDRsKNTE2QF5_ClFWwJ&ust=1561046730925613
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1jpGy9vXiAhULqY8KHehlAJYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/UOB/?rf%3D103999382969756&psig=AOvVaw3hMMDRsKNTE2QF5_ClFWwJ&ust=1561046730925613


ขอให้แต่ละธนาคารพูดถึงระบบการรับช าระเงินกับกรมศุลกากร 
ว่ามีช่องทางการรับช าระอย่างไรบ้าง และมีจุดเด่นอย่างไร

ค าถามที่
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ธนาคารอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการ
ค าถามที่

7



ท่านเลขานุการกรม มีอะไรที่อยากจะฝากถึง
ผู้ประกอบการบ้าง

ค าถาม
สุดท้าย



Bill Payment
บริการรับช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์
จากกรมศุลกากร



ผลการด าเนินการและประโยชน์
ที่ผู้ประกอบการได้รบั

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ 14 ม.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
1. จ านวนการพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเอง ของเดือน ต.ค.62

รวม 237,950 ฉบับ คิดเป็น 99.99 %
2. จ านวนพิมพ์ใบเสร็จโดยเจ้าหนา้ที่ รวม 14 ฉบับ คิดเป็น 0.01 %
3. เฉลี่ยการพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเอง  219,673 ฉบับ/เดือน

ประโยชน์ที่ได้รบั

1. สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ช าระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
2. ลดค่าใช้จ่ายของผูป้ระกอบการ 334 บาท/ใบขนสนิค้า หรือเฉลี่ยปีละ 286 ล้านบาท



แนวทางการด าเนินการต่อไป..
ของกรมศุลกากร

1. จะเชิญผู้ประกอบการที่มีการใช้แคชเชียร์เช็คต่ ากว่าร้อยล้านบาท มาแนะน าให้
ความรู้และส่งเสริม ให้ใช้ Bill Payment แทนเงินสดและเช็ค 

2. เชิญ Bank และ Non-Bank อื่นๆ เข้าร่วมโครงการ ด้วยการท า MOU ให้มากที่สุด 
เช่น ธนาคารธนชาต Bank of  China และเทสโก้โลตัส ฯลฯ



Coming soon

รอพบกับ.... 3.โครงการบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร



Thank  you
จบการเสวนา...

...ขอขอบคุณ


