หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไข / ปรับปรุง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 ยกเลิก

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้ว ยหลั กทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ งประมวล
รัษฎากรและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมทั้งระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้
(1) ปัญหาความเหลื่อมล้้าในการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้โดยตรง
กับการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้โดยอ้อมผ่านกองทุนรวม
(2) ปัญหาการจ่ายเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไปให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่อยู่ในบังคับจะต้องถูกหักภาษีเงินได้น้าส่ง
ตามมาตรา 70 แห่ งประมวลรั ษฎากร ในขณะที่ บริ ษั ทหรื อห้ างหุ้ น ส่ วนนิ ติ บุ คคลที่ ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายไทย
ต้องน้ารายได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปรวมค้านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3) ปัญหา “กองทุนรวม” ตามบทนิยามมาตรา 39 มาตรา 42 (23) และ (24) มาตรา 40 (4) (ข)
และมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ล้าสมัยเพราะปัจจุบันไม่สามารถจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว
ขึ้นใหม่ได้แล้ว
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
รัฐบาลมีนโยบายจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั กทรั พย์ เฉพาะรายได้ ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ งประมวลรั ษฎากร และปรั บปรุ งการจั ดเก็ บภาษี
จากกองทุนรวมทั้งระบบ เพื่อท้าให้การจัดเก็บภาษีเงินได้มีความเป็นธรรมมากขึ้นทั้งในแง่การลงทุนในเงินฝากและ
ตราสารหนี้โดยตรงกับการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้โดยอ้อมผ่านกองทุนรวม ดังนั้น เพื่ อให้การจัดเก็บภาษี
อากรสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องท้าภารกิจดังกล่าวเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้้าและความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และจะท้าให้ระบบการจัดเก็บ
ภาษีจากกองทุนรวมมีความล้าสมัยไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ไม่มีทางเลือกอื่น
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
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1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มเติมบทนิยาม “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ให้รวมไปถึงกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ยกเลิกบทนิยามค้าว่า “กองทุนรวม” ในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
(3) ยกเลิกมาตรา 42 (23) และ (24) แห่งประมวลรัษฎากร
(4) แก้ไขมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ให้รวมถึงเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวม
(5) แก้ไขมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ให้รวมถึงกองทุนรวม
(6) แก้ไขมาตรา 48 (3) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ให้ร วมไปถึงส่วนแบ่งก้าไรที่ได้รับจาก
กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
(7) เพิ่มเติมความในมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร ให้รวมไปถึงผลประโยชน์ที่ได้จาก
การโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) เพิ่มเติมบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรส้าหรับรายได้
ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะรายได้
ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นอัตราร้อยละ 15
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
การเพิ่มเติมบทบัญญัติก้าหนดเงินได้พึงประเมินประเภทใหม่ คือ เพิ่มเติมบทนิยาม “บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ให้รวมไปถึงกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะส่งผลให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีจากดอกเบี้ยตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห่ งประมวลรั ษฎากร ที่เ กิดจากการลงทุนโดยอ้อมผ่ านกองทุน ดั งกล่ า วได้ อย่ างเท่ าเทียมกับ กรณีล งทุ น
ในตราสารแสดงสิทธิในหนี้โดยตรง และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร จะส่งผลให้
ผู้จ่ายเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
ที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยอยู่ในบังคับจะต้องหักภาษีเงินได้น้าส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ภารกิจดังกล่าวจึงสามารถช่วยขจัดความไม่เท่าเทียมในการจัดเก็บภาษีเงินได้ได้จริง และการยกเลิกหรือแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 39 มาตรา 42 (23) และ (24) มาตรา 40 (4) (ข) และ มาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวล
รัษฎากร จะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมทั้งระบบได้จริง
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามข้อ 1.4
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
มีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากรายได้ดอกเบี้ยของกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมได้จริง
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
/ การ...
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การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
การด้าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยดังนี้
(1) ท้าให้ การจั ดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้ นทั้งในแง่การลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้
โดยตรงกับการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้โดยอ้อมผ่านกองทุนรวม
(๒) ท้าให้รายได้ภาษีเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยที่กองทุนรวมได้รับจากตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
และตราสารหนี้ต่างประเทศและรายได้จากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายหน่วยลงทุน และส่วนแบ่งก้าไร
ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นหน้าที่และอ้านาจของหน่วยงานของ
รัฐโดยตรง
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควรท้าร่วมกับเอกชน เนื่องจากเป็นภารกิจและอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐโดยตรง
2.2 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่ควรท้าร่วมกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากการจัดเก็บภาษีอากรตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบั บ นี้ ประมวลรั ษ ฎากรได้ ก้ า หนดให้ เ ป็ น อ้ า นาจหน้ า ที่ ข อง
กรมสรรพากรโดยตรง
2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
การให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มท้ า ด้ ว ยจะท้ า ให้ เ กิ ด ความยุ่ ง ยาก แก่ ป ระชาชนใน
การด้าเนินการดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งไม่มีกฎหมายให้อ้านาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้ นฐาน (Function)) ในเรื่อง การจัดเก็บ
ภาษีตามภารกิจของหน่วยงาน
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่อาจใช้มาตรการทางบริ หารแต่เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีอากรเป็นหน้าที่
ภารกิจ และอ้านาจของหน่วยงานของรัฐ คือ กรมสรรพากรซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรจะต้องมีกฎหมายให้อ้านาจ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้น จึงจะต้องออกกฎหมายโดยตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้อ้านาจ
กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวในการด้าเนินการจัดเก็บภาษีอากรต่อไป
/ ถ้า...
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ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
หากไม่ ออกกฎหมายให้ อ้า นาจรั ฐ จะเป็ นการกระท้ าโดยปราศจากอ้า นาจอั นน้ าไปสู่ ข้ อ พิพ าท
กับผู้เสียภาษีได้
3.3 ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่ อ งจากการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรเป็ น หน้ า ที่ ภ ารกิ จ และอ้ า นาจของหน่ ว ยงานของรั ฐ
คือ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรจะต้องมีกฎหมายให้อ้านาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จัดเก็บภาษีอากร ดังนั้น จึงจะต้องออกกฎหมายโดยตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้อ้านาจกับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวในการด้าเนินการจัดเก็บภาษีอากรต่อไป
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บังคับใช้เฉพาะ
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือนักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงต้องใช้บังคับกฎหมายพร้อมกันทั่วประเทศ
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด เพื่อให้กองทุนรวมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ มี เ วลาพอสมควรในการด้ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย เช่น ขอเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร จึงเห็นสมควรให้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
 ควรกาหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
การจั ดเก็บ ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร รวมถึงร่า งพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบับนี้ จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และการด้าเนินการภายใต้ บทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงไม่อาจบังคับใช้โดยการตราเป็นกฎในลักษณะอื่นได้
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 ก้ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
 ส่งเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่องจากกรมสรรพากรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ให้เท่าเทียมกันมากขึ้น อันจะช่วยจูงใจให้เกิด
ความเต็มใจในการเสียภาษีมากขึ้น
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อ
ภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
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3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
3.7.5 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
ไม่มีการก้าหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้
3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกันหรือไม่
4.2 กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
/ 5…
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5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
กรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง กองทุ น รวมที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(1) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เพิ่มขึ้น
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
รัฐบาล
- เชิงลบ
ก่อให้เกิดภาระภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นส้าหรับกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ และก่อให้เกิดภาระหน้าที่แก่ผู้จ่ายดอกเบี้ยให้กองทุน
รวมที่จะต้องหักภาษีเงินได้น้าส่งกรมสรรพากร
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุนในตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้และผู้จ่ายดอกเบี้ยให้กองทุนรวม
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
หากกฎหมายที่เสนอมีผลบังคับใช้จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางภาษีในการจัดเก็บภาษี
เงินได้ระหว่างการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผ่านกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
ผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่ลงทุนในเงินฝากและตราสารแสดงสิทธิในหนี้โดยตรง
- เชิงลบ
ไม่มี เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ เป็น การลดความเหลื่อมล้้าในการจัดเก็บภาษี จึงไม่ส่งผล
เชิงลบแก่สังคม
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
-
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 ด้านอื่น
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมี ก ารด ารงชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ในเรื่ อ งใด อย่ า งไร และเพี ย งใด หรื อ เป็ น
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบับนี้ ลดความเหลื่อมล้้าในการจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงส่งผลให้ประชาชนเสียภาษีเงินได้
อย่างเป็นธรรมมากขึ้น
5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
หากการจัดเก็บภาษีเงินได้มีความเป็นธรรม จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเต็มใจในการเสียภาษี
เงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาษีเงินได้ เป็นรายได้หลักของรัฐบาล
ที่จะต้องน้าไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กฎหมายดัง กล่าวจึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในภาพรวม
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใด
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
-
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5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะ
ได้รับ ได้แก่
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบับนี้ จะท้าให้ เกิดความเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษีเงินได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐจะ
สามารถจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ ไ ด้ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยจะบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ พ้ น ก้ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
5.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่มีความยุ่งยาก เนื่องจากการด้าเนินการตามร่างกฎหมายดังกล่าว จะมีการออกกฎหมาย
ล้าดับรองในภายหลังเพื่อให้ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย น้าส่งกรมสรรพากร ซึ่งมักจะเป็น
ผู้ที่มีระบบรองรับในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอยู่แล้ว เช่น สถาบันการเงิน จึงท้าให้ง่ายต่อการน้าไปปฏิบัติ
5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การจั ด เก็ บ ภาษีเ งิน ได้ จ ากการลงทุ นในตราสารหนี้ ผ่ า นกองทุ นรวมเป็ นการจั ดเก็บ ภาษี
เพื่อความเป็นธรรม จึงย่อมท้าให้ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นและมีภาระการปฏิบัติ
หน้าที่ทางภาษีด้วย อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีนั้นกรมสรรพากรได้พิจารณาแล้วว่า หากให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละรายมีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงจะเป็นการเพิ่มภาระการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แก่ประชาชน
มากเกินไป จึงได้ก้าหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีซึ่งจะท้าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษีเท่าเทียมกันกับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่เสียภาษีเอง แต่ไม่ต้องมีภาระการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษี ส้าหรับการปฏิบัติหน้าที่ทาง
ภาษีของกองทุนรวมนั้นได้ก้าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ (ดอกเบี้ย ส่วนลด และเงินได้ที่มีลักษณะท้านองเดียวกันกับ
ดอกเบี้ย) แก่กองทุนรวมหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยกองทุนรวมไม่ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี อีก ยกเว้น กรณีไ ด้รั บ เงิน ได้จ ากต่ างประเทศ ซึ่งโดยปกติก องทุ นรวมต่า ง ๆ จะลงทุ น
ในตราสารหนี้ในประเทศเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้น กองทุนรวมไม่ได้มีภาระการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษี เพิ่มขึ้น
จนท้าให้ต้นทุนการด้าเนินงานของกองทุนรวมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้จ่ายเงินได้แก่กองทุนรวมก็มีการหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายในการจ่ายเงินได้แก่ผู้อื่นอยู่แล้ว จึงไม่ได้ท้าให้ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวมีต้นทุนการด้าเนินงาน
เพิ่มขึ้นมากเกินไป เมื่อเทียบความคุ้มค่าของภารกิจกับงบประมาณที่ต้องใช้แล้วจึงพบว่า แม้กองทุนรวมจะเกิด
ภาระหน้าที่ในการถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเมื่อพิจารณาประโยชน์ในส่วนของ
รายได้ภาครัฐคาดว่า รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑,๖๐๐-๒,๕๐๐
ล้านบาท
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ไม่จ้าต้องมีการเพิ่มก้าลังคนในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากใช้ก้าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติ
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์ในการท้างานซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
/ (ค)...
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(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
เนื่ อ งจากเป็ น การปฏิ บั ติห น้าที่ งานตามปกติ ในช่ ว งระยะเวลาห้ า ปีแรกของการบัง คับใช้
กฎหมาย จึงไม่มีงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้เพิ่มเติม
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน
และงบลงทุนจานวน 6.2 ในกรณี ที่ เ ป็ น ร่ า งกฎหมายที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานหรื อ อั ต ราก าลั ง มี ค วามเห็ น ของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถอธิบายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการของกฎหมาย
ตามประมวลรัษฎากรดังกล่าวได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่และข่าวสารต่าง ๆ
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ประมวลรัษฎากร เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ และข่าวสารต่าง ๆ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
7.1 มี ห น่ ว ยงานอื่ น ใดที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ซ้ าซ้ อ นหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น หรื อ ไม่ มี ข้ อ เสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
.
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก การจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร รวมถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้
กฎหมายได้ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการตามกฎหมาย
8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ้าเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอ้านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่้าเสมอ
/ 8.๒…
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8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไม่ได้ก้าหนดขั้นตอน
การด้าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง แต่เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคล
และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่ประมวลรัษฎากรก้าหนด
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไม่ได้ก้าหนดเวลา
ด้าเนินการของแต่ละขั้นตอนการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง ดังนั้น เวลาด้าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบที่ประมวลรัษฎากรก้าหนด
8.2.2 หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าว ไม่มีการใช้ดุลพินิจ
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
การให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต สามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
มี
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
กรมสรรพากรจะออกกฎหมายล้าดับรองดังต่อไปนี้
(1) ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ้านวน 1 ฉบับ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
(1.1) ยกเว้ นภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคลจากรายได้อื่ นที่ มิใช่ดอกเบี้ ย ตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยกเว้น
ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ คคลให้ แก่ กองทุ น รวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พที่ ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์
/ (1.๒)…
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(1.2) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ดอกเบี้ยตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รัษฎากร ของกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้เกิดจากการลงทุน
ในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ถืออยู่ก่อนวันที่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ หรือที่เกิดจากการฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงินที่เกิดขึ้ นก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ
(1.3) ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส้ า หรั บ รายได้ ด อกเบี้ ย และส่ ว นลด (Discount)
ที่กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากตราสารหนี้ที่ ออกโดยบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนได้ตราสารหนี้นั้นมาและที่กองทุนรวมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือห้ างหุ้ นส่ วน
นิติบุคคลทั้งไทยและต่างประเทศเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะมีผลใช้บังคับ
(1.4) ก้าหนดให้เมื่อกองทุนรวมถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว ไม่ต้องน้าดอกเบี้ยที่ได้รับไป
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก และกรณีกองทุนรวมได้เสียภาษีเงินได้ในต่างประเทศส้าหรับดอกเบี้ยดังกล่าวไปแล้ว
ให้สามารถน้าภาษีเงินได้นั้นไปเครดิตภาษี โดยหักออกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียในประเทศไทย
(1.5) ยกเลิ กพระราชกฤษฎี กา ออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 263) พ.ศ. 2536
(1.6) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับเงินส่วนแบ่งของก้าไร
ที่ได้รับจากกองทุนรวมตราสารหนี้
(1.7) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับเงินส่วนแบ่งของก้าไรที่ได้รับจากกองทุนรวมอื่น ๆ
ซึ่งมิใช่กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย ส้าหรับเงินส่วนแบ่งของก้าไรที่ได้รับจ้านวนกึ่งหนึ่งและบริษัทจดทะเบียนส้าหรับเงินส่วนแบ่ง
ของก้าไรที่ได้รับทั้งจ้านวน
ทั้งนี้ โดยไม่ รวมถึงเงินส่ วนแบ่งของก้ าไรที่ ได้ รั บจากกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย์
(กอง ๑) กองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาในระบบสถาบั นการเงิ น (กอง ๒) และกองทุ นรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง ๔)
(2) ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้
จ้านวน 1 ฉบับ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ก้าหนดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15
กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ออกค้าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. .../.... เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จ้านวน 1 ฉบับ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ดังนี้
(3.1) ก้ าหนดให้ ผู้ จ่ ายดอกเบี้ ยมี หน้ าที่ หั กภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่ าย ในอั ตราร้ อยละ 15
ของดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
/ (๓.๒)...
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(3.2) ก้าหนดให้กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 กรณีจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ให้ แก่ผู้ รั บ ซึ่ง เป็ น บริ ษัทหรื อห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติบุค คลที่ตั้ งขึ้นตามกฎหมายของต่า งประเทศประกอบกิจการ
ในประเทศไทยหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ทั้ ง นี้ กฎหมายล้ า ดั บ รองทั้ ง หมดให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก้ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่างไร
10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 ส้านักงบประมาณ
 ส้านักงาน ก.พ.
 ส้านักงาน ก.พ.ร.
 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่ 10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
มีการเปิดเผยโดยผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดท้า
 ไม่มีการจัดท้า
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จ้านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 ค้าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน้าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดท้าร่างกฎหมาย
ขอรั บ รองว่า การเสนอร่ างพระราชบัญ ญัติ ได้ด้ าเนิน การตามพระราชกฤษฎี กาว่า ด้ว ย
การเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ฯ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ ง
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

