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

 ยกเลิก

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เพื่อ รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคาขอระหว่าง
ประเทศ (Exchange of Information on Request : EOIR) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ
(Automatic Exchange of Information : AEOI)
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้
(๑) ปัญหาการจัดหาข้อมูลตามคาขอจากประเทศคู่สัญญาภายใต้อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการ
เก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่สามารถออกหมายเรียกเพื่อขอข้อมูลทางภาษีจาก
ผู้เสียภาษีได้
(๒) ปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติภายใต้ Competent Authority Agreement (CAA)
กรมสรรพากรไม่สามารถสั่งให้ผู้เสียภาษีหรือผู้ครอบครองข้อมูล จัดทาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรเพื่อให้กรมสรรพากรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่สัญญาภายใต้สัญญาระหว่างประเทศได้
(๓) ปัญหาการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เนื่องจากประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes (Global Forum) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for
Economic Co-operation and Development : OECD) และเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่พร้อม
จะร่วมมือกับ OECD ในการป้องกันการหลบหลีกหรือหลีกเลีย่ งภาษีและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดเก็บภาษี
ของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงจาเป็นต้องทาภารกิจดังกล่าว
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
จะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดเก็บภาษีและจะทาให้ประเทศไทย
ไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือของ OECD และ Global Forum ได้ ซึ่งอาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ไม่มีทางเลือกอื่น
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
/๑.๔...

-๒๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มเติมตามมาตรา ๓ ปัณรส แห่งประมวลรัษฎากร ให้อานาจอธิบดีในการสั่งให้บุคคลมีหน้าที่
รวบรวมและนาส่งข้อมูลทางภาษีและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหรือตามสัญญาที่
รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือตามสัญญาที่สานักงานการค้าและ
เศรษฐกิจได้ทาไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวต้องรวบรวมและนาส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) เพิ่ มเติมตามมาตรา ๓ โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ อธิบดีมี อานาจเปิดเผยและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลที่ได้รับตามมาตรา ๓ ปัณรส ตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศหรือตามสัญญาที่สานักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ทาไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศ
(๓) เพิ่มเติมตามมาตรา ๓ สัตตรส แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดกรณีที่ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลเนื่องจาก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ห้ามมิให้นาออกแจ้งแก่ผู้ใดหรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศหรือตามสัญญาที่สานักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ทาไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศ หรือเป็นการ
เปิดเผยตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๔) เพิ่มเติมตามมาตรา ๓๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการรวบรวมและนาส่งข้อมูล ตามมาตรา ๓ ปัณรส โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณามีคาสั่งลงโทษทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
(๕) เพิ่มเติมตามมาตรา ๓๕ จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้ว
หรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จในการรวบรวมและนาส่งข้อมูล ตามมาตรา ๓ ปัณรส ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สามเดือนถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๖) เพิ่มเติมมาตรา ๓๕ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดบทลงโทษในกรณีที่ผลู้ ่วงรูข้ ้อมูลที่ต้อง
รายงานหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากต่างประเทศ แล้วนาไปเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนแก่บุคคลอื่น ตามมาตรา ๓
สัตตรส ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
การเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๓ ปัณรส มาตรา ๓ โสฬส มาตรา ๓ สัตตรส มาตรา ๓๕ ตรี มาตรา
๓๕ จัตวา และมาตรา ๓๕ เบญจ แห่ง ประมวลรัษฎากร จะส่ง ผลให้ก รมสรรพากรสามารถดาเนินการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ตามค าขอและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แบบอั ต โนมั ติ ไ ด้ ต ามข้ อ ตกลงที่ ป ระเทศไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิก Global Forum และเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ซึ่งจะต้องเข้าสู่
กระบวนการการประเมิ นระบบการจั ดการเพื่ อรองรับ การแลกเปลี่ยนข้อ มู ล จากประเทศสมาชิก อื่น ๆ
(Peer Review) อันจะส่งผลให้ระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นการป้องกันการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษี
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามข้อ ๑.๔
/ตัวชี้วัด ...

-๓ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
(๑) ผู้ที่ต้องรายงานข้อมูลสามารถส่งข้อมูลได้ ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน Global
Forum
(๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลย่อมทาให้กรมสรรพากรได้ข้อมูลของคนไทยในประเทศต่างๆ อันจะช่วย
พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทยในอนาคต
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
การเข้าเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for
Tax Purposes (Global Forum)
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยดังนี้
(๑) ประเทศไทยได้ข้อมูลมาพัฒนาการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกั บ
รายได้ในต่างประเทศของนิติบุคคลไทยที่จะต้องเสียภาษีจากฐานกาไรสุทธิซึ่งคานวณได้จากรายได้จากกิจการ
หรื อ เนื่ อ งจากกิ จ การที่ ก ระท าในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ไ ม่ ว่ า จะเป็ นรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในประเทศใดก็ ต าม
ซึ่งกรมสรรพากรสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นฐานข้อมูล หรือนามาศึกษาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีในอนาคต
(๒) ทาให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น และเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
โดยการนาเงินได้ไปเก็บไว้ในต่างประเทศ
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจของหน่วยงานของ
รัฐโดยตรง
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
ควรประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นของเอกชนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่ควรทาร่วมกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากการจัดเก็บภาษีอากรตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบั บ นี้ ประมวลรั ษฎากรได้ ก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้า ที่ ข อง
กรมสรรพากรโดยตรง
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
การให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มท าด้ ว ยจะท าให้ เ กิ ด ความยุ่ ง ยาก แก่ ป ระชาชนใน
การดาเนินการดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งไม่มีกฎหมายให้อานาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด

/๓. ...

-๔๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง การจัดเก็บ
ภาษีตามภารกิจของหน่วยงาน
 หน้า ที่ข องรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง แนวนโยบายด้า นการต่างประเทศ และ
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทุกระดับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่อาจใช้มาตรการทางบริห ารแต่เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจาก การจัดเก็บภาษีอากรเป็นหน้าที่
ภารกิ จ และอานาจของหน่วยงานของรัฐ คือ กรมสรรพากร ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรจะต้องมี กฎหมายให้
อานาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้น จึงจะต้องออกกฎหมายโดยตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้
อานาจกับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวในการดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรต่อไป
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
หากไม่ อ อกกฎหมายให้อ านาจรัฐจะเป็นการกระท าโดยปราศจากอานาจอันนาไปสู่ข้อพิพาท
กับผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากต้องมีกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่ต้องรายงานข้อมูลสามารถส่งข้อมูลของลูกค้าของตนให้กับ
กรมสรรพากรเพื่อส่งให้ประเทศคู่สัญญาต่อไป
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจาก การเข้าเป็นสมาชิก Global Forum มีการกาหนดกรอบเวลาให้ประเทศคู่สัญญาต้อง
ปฏิบัติก ารตามเงื่อ นเวลาที่ ก าหนดและเพื่ อเข้าสู่ก ระบวนการประเมิ นระบบการจัดการเพื่อรองรับ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Peer Review) จาก Global Forum
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก เป็นกฎหมายที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก เพื่อให้การดาเนินการในขั้นตอน
ต่อๆ ไป อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กาหนดตามความตกลง
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด
 ควรกาหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
การจัดเก็ บ ภาษีอ ากรตามประมวลรัษฎากร รวมถึง ร่างพระราชบัญ ญัติแก้ ไขเพิ่ม เติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบับนี้ จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และการดาเนินการภายใต้ บทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงไม่อาจบังคับใช้โดยการตราเป็นกฎในลักษณะอื่นได้
/๓.๖ ...

-๕๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
 ส่งเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่ อ งจากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบั บ นี้
ได้ ก าหนดให้ ผู้มี ห น้ า ที่ ร ายงานส่ง ข้อ มู ล และเจ้ าหน้ าที่ ผู้มี อานาจตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขที่ ก าหนด
ในกฎหมายลาดับรอง จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการควบคุมและการกากับ
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
๓.๗.๒ มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่า งไร คุ้มค่าต่อ
ภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
/๓.๑๐ ...

-๖๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
 โทษทางอาญา
 โทษทางปกครอง
 ระบบผสม
๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
ทาให้การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการรักษาข้อมูลเป็นความลับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
เป็นโทษที่กาหนดสาหรับผู้นาข้อมูลที่แลกเปลี่ยนตามความตกลงไปเปิดเผย
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
สาหรับบุคคลที่นาข้อมูลที่แลกเปลี่ยนตามความตกลงไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกันหรือไม่
ไม่มี
๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามความตกลง
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(๒) ผู้มีห น้าที่ ร ายงานข้อ มู ลตามความตกลงที่ อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายได้แก่
สถาบันที่ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ สถาบันที่ รับ ฝากเงิ น นิติบุค คลที่ ดาเนินการเกี่ ยวกั บ การลงทุ น และบริษั ท
ประกันภัยที่ กาหนด เช่น สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิ จสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นต้น
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
(๑) กฎหมายฉบับนี้จะอานวยความสะดวกและสร้างมาตรฐานในการจัดส่งข้อมูลของสถาบัน
การเงิน โดยสถาบันการเงินมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายภายใน (ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ และกฎหมาย
ลาดับรองที่จะออกตามมา)
(๒) รักษาและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินทุนของสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ เนื่องจากระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางภาษีเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

/ผู้ได้รับ ...

-๗ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
(๑) รัฐบาล
(๒) สถาบันที่รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับการ
ลงทุ นและบริษัท ประกั นที่ กาหนด เช่น สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิ จ สถาบันการเงิน บริษัท
หลัก ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มี กฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นต้น
- เชิงลบ
(๑) ข้อมูลทางการเงินของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะถูกส่งรายงานไปยังประเทศที่ตน
มีถิ่นที่อยู่
(๒) เพิ่มภาระในด้านต้นทุนให้แก่ภาครัฐและเอกชนในการสร้างระบบรายงานข้อมูลและ
ประชาชนในการกรอกฟอร์มแสดงตัวตนในการทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินไทย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
(๑) ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยสาหรับข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
(๒) ภาครัฐและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องสร้างระบบรายงานข้อมูล
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
 ด้านอื่น
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
/๕.๔ ...

-๘๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมี ก ารด ารงชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ในเรื่ อ งใด อย่ า งไร และเพี ย งใด หรื อ เป็ น
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
หากการจัดเก็บภาษีเงินได้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเต็มใจ
ในการเสียภาษีเงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้จากผู้มีเงินได้ที่นาเงินไปฝากไว้กับสถาบัน
การเงินในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาษีเงินได้เป็นรายได้หลักของรัฐบาลที่จะต้องนาไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
เอกชนไม่ ส ามารถเปิดเผยข้อมู ล ตามความตกลงระหว่างประเทศได้ห ากปราศจากร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใด
รักษาและส่ง เสริมขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศในด้านการลงทุ นระหว่าง
ประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินทุนของสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ เนื่องจากระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางภาษีเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
กรมสรรพากรสามารถนาไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีในอนาคต
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะ
ได้รับ ได้แก่
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบับนี้ สถาบันการเงินไทยสามารถส่งข้อมูลได้ตามความตกลงระหว่างประเทศ จะทาให้
เกิดความโปร่งใสและความเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษีเงินได้มากยิ่งขึ้น และทาให้ระบบการจัดเก็บภาษีข อง
ประเทศไทยเป็น ไปตามมาตรฐานสากลระหว่ างประเทศ โดยจะบั ง คับ ใช้ ตั้ ง แต่ วัน ถั ดจากวั นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
สถาบันการเงินไทยมีหน้าที่ต้องคัดกรอง รวบรวม และจัดส่งข้อมูลตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ ซึ่งอาจต้องมีการสร้างระบบการจัดการข้อมูลในเรื่องดังกล่าว
๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การที่ภาครัฐใช้งบประมาณเพื่อสร้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ จะช่วยให้ป ระเทศไทยได้ข้อมูลรายได้ของคนไทยในประเทศอื่นๆ แลกเปลี่ยนกลับมาเช่นกันและ
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายและนโยบายการคลังในอนาคตต่อไป
/๖. ...

-๙๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ไม่จาต้องมีการเพิ่มกาลังคนในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากใช้กาลังเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน
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
ประสบการณ์ในการทางานซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน

-

และงบลงทุนจานวน

-

๖.๒ ในกรณีที่ เ ป็นร่า งกฎหมายที่ มี ผ ลต่ อ การจั ดตั้ ง หน่ วยงานหรื ออั ต รากาลั ง มีความเห็ นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติหน้าที่ ส ามารถอธิบายเพื่อให้ป ระชาชนเข้าใจถึง หลักการของกฎหมาย
ตามประมวลรัษฎากรดังกล่าวได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ และข่าว และ
มีการประสานผ่านสมาคมของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ประมวลรัษฎากร เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ และข่าว
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มี ห น่ ว ยงานอื่ นใดที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ซ้ าซ้ อ นหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั นหรื อ ไม่ มี ข้ อ เสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นหน่วยงานกากับดูแลสถาบันการเงิน
(๒) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่กากับ
ดูแลและให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการในภาคตลาดทุน
(๓) สานักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุร กิจประกันภัย เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ที่กากับดูแลผู้ประกอบการในภาคประกันภัย
(๔) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ตรวจพิจารณาและรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลและบริษัทจากัด

/๗.๓ ...

-๑๐๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
.
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก การจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร รวมถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้
กฎหมายได้กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการตามกฎหมาย
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กาหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ มี อ านาจ (กรมสรรพากร) มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจด าเนิ น การตามความตกลงระหว่ า งประเทศ เช่ น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องรายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของรัฐบาลประเทศสมาชิกอื่น เป็นต้น
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
การส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจกาหนดเป็นรายปี ปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งรายละเอียดในเรื่อง
ระยะเวลาและขั้นตอนจะก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่ง เป็นกฎหมายล าดับ รองที่ จ ะออกตามความในร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ต่อไป
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าว ไม่มีการใช้ดุลพินิจ
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
/๙. ...

-๑๑๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
มี
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
กรมสรรพากรจะออกกฎหมายลาดับรองดังต่อไปนี้
(๑) ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร จ านวน ๑ ฉบับ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ บุคคลมีหน้าที่รวบรวมและนาส่งข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอจาก
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหรือตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
หรือตามสัญญาที่สานักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ทาไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศ
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่างไร
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่ ๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
มีก ารเปิดเผยโดยผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) และเว็บ ไซต์การรับ ฟัง
ความเห็นด้านกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)
๑๐.๓ จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
/ขอรับรอง ...

-๑๒ขอรับ รองว่าการเสนอร่างพระราชบั ญ ญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว 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

