หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไข / ปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
ให้มีก ฎหมายว่า ด้ว ยการยกเว้น เบี้ย ปรับ เงิน เพิ่ม ภาษีอ ากร และความรับ ผิด ทางอาญา เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้
(1) ปัญหาการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และปี 2560
เดื อ นภาษี ม กราคม พ.ศ. 2559 ถึ งเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2561 และตราสารที่ ต้ อ งเสี ย อากรเป็ น ตั ว เงิ น
ซึ่งได้กระทาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(2) ปัญหาการจัดทาบัญชีและงบการเงินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการอันส่งผลกระทบ
ต่อการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและสถาบันการเงิน และเป็นผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
โดยที่มีความจาเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสนับสนุ นให้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อการพัฒนาฐานภาษีที่ยั่งยืน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร จึงจาเป็นต้องทาภารกิจนี้
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่สามารถที่จะเข้ าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายได้ หรือเข้าถึงได้
แต่ในปริมาณน้อย ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาต่อการดาเนินการของกิจการและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
อันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และจะก่อให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ไม่มีทางเลือกอื่น
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
ให้ม ีก ฎหมายว่า ด้ว ยการยกเว้น เบี ้ย ปรับ เงิน เพิ ่ม ภาษีอ ากร และความรับ ผิด ทางอาญา
เพื่อสนังสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
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1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย
หากไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้วแต่ชาระภาษีไม่ถูกต้อง จะได้รับสิทธิ
ในการยื่ นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากได้ดาเนินการตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งการจะทาให้แบบแสดงรายการภาษีดังกล่าวถูกต้องนั้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีการ
ปรับปรุงบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องด้วยอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาข้างต้นไป
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
มีการตรากฎหมายว่าด้วยการยกเว้น เบี้ย ปรับ เงิน เพิ่ม ภาษีอ ากร และความรับ ผิด ทางอาญา
เพื่อสนังสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
มีการลงทะเบียนและดาเนินการยื่นแบบแสดงรายภาษีฉบับปรับปรุงพร้อมทั้งบัญชีและงบการเงิน
ฉบับปรับปรุงที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกิจการ และได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยื่นแบบ
แสดงรายการทุกประเภทภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
การตรากฎหมายฉบับนี้จะเป็นผลดีต่อประเทศ โดยจะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรการ
บัญ ชีเล่มเดีย วเพื่อสนั บสนุ น ให้ ผู้ป ระกอบการจัดทางบการเงินให้ ถูกต้องและสอดคล้ องกับสภาพที่แท้จริง
ของกิ จ การโดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง แหล่ งเงิ น ทุ น
ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการทาธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน อันเป็นการ
ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ่ให้ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มเงินภาษีอากรที่จะสามารถจัดเก็บได้
ในอนาคต
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจของหน่วยงานของรัฐ
โดยตรง
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควรทาร่วมกับเอกชน เนื่องจากเป็นภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐโดยตรง
2.2 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควร เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามภารกิ จ นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด จึ ง ควร
ดาเนินการอย่างบูรณาการ โดยผู้ทาภารกิจได้หารื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ว
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2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่
การให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มท าด้ ว ยจะท าให้ เกิ ด ความยุ่ ง ยากแก่ ป ระชาชนในการ
ดาเนิ น การดั งกล่ าว เนื่ องจากไม่ใช่ภ ารกิ จ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น อีก ทั้งไม่มี กฎหมายให้ อานาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่ว ยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง การจัดเก็บ
ภาษีตามภารกิจของหน่วยงาน
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่อาจใช้มาตรการทางบริ ห ารแต่เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากการจัดเก็บ ภาษี อากรเป็นหน้าที่
ภารกิจ และอานาจของหน่วยงานของรัฐ คือ กรมสรรพากรซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรจะต้องมีกฎหมายให้อานาจ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้น จึงจะต้องออกกฎหมายโดยตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้อานาจ
กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวในการดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรต่อไป
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
หากไม่ อ อกกฎหมายให้ อ านาจรัฐ จะเป็ น การกระท าโดยปราศจากอ านาจอั น น าไปสู่ ข้ อ พิ พ าท
กับผู้เสียภาษีได้
3.3 ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่ อ งจากการจั ด เก็ บ ภ าษี อ ากรเป็ น หน้ า ที่ ภ ารกิ จ และอ านาจของหน่ ว ยงานของรั ฐ
คือ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรจะต้องมีกฎหมายให้อานาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จัดเก็บภาษีอากร ดังนั้น จึงจะต้องออกกฎหมายโดยตราเป็น พระราชบัญญัติเพื่อให้อานาจกับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวในการดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรต่อไป
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บังคับใช้เฉพาะ
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือนักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงต้องใช้บังคับกฎหมายพร้อมกันทั่วประเทศ
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
จะต้องใช้บัญชีและงบการเงินที่แสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการเป็นหลักฐานในการทาธุรกรรมทางการเงิน
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กับสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จึงเห็นสมควรให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด
 ควรกาหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กฎหมายที่ให้อานาจในการจัดเก็บภาษีอากรแก่กรมสรรพากรนั้น คือ ประมวลรัษฎากร ดังนั้น
ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประมวลรัษฎากร จะต้องใช้กฎหมายที่มีลาดับศักดิ์เดียวกันหรือสูงกว่า
เพื่อให้ยกเว้นหรือแก้ไขอานาจหน้าที่ตามประมวลรัษฎากร ซึ่ง พระราชบัญญัติ นี้อยู่ในลาดับศักดิ์เดียวกันกับ
ประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงไม่อาจบังคับใช้โดยการตราเป็นกฎในลักษณะอื่นได้
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
 ส่งเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่ องจากมาตรการตามกฎหมายดังกล่ าวเป็ นการจูงใจเพื่อ สนั บสนุ นให้ บริษัท หรือห้ างหุ้ นส่ ว น
นิติบุคคลจัดทาบัญชีชุดเดียวให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาต หรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อ
ภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาต หรือไม่ อย่างไร
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาต หรือไม่
3.7.5 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาต หรือไม่
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาต หรือไม่
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่น หรือไม่
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
/ 3.8.3 องค์ประกอบ ...

5
3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ หรือไม่ อย่างไร
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
ไม่มีการกาหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้
3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรง อย่างไร
4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกันหรือไม่
4.2 กรณี ที่ มี ก ฎหมายขึ้ น ใหม่ เหตุ ใดจึ งไม่ ยกเลิ ก แก้ ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ งกฎหมายในเรื่ องเดี ย วกั น
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ที่ได้ลงทะเบียน
เข้าร่วมมาตรการต่อกรมสรรพากร
(1) มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย ซึ่งมีกาหนด
ครบสิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร
(2) ได้ มี ก ารยื่ น รายการภาษี เ งิ น ได้ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ตาม (๑) ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และ
(3) ไม่เป็น ผู้ออกใบกากับภาษีหรือเป็นผู้ใช้ใบกากับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนว่าได้มีการกระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับใบกากับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
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5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
(1) กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรได้เพิ่มขึ้นในระยะยาว
(2) ท าให้ รั ฐ มี ข้อ มู ล ของผู้ เสี ย ภาษี อ ย่างครบถ้ ว นมากยิ่ งขึ้น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
วิเคราะห์เพื่อออกมาตรการสนับสนุนผู้เสียภาษีในอนาคต
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
รัฐบาล
- เชิงลบ
ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ไม่มี
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
หากกฎหมายที่ เสนอมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาผู้ เสี ย ภาษี ให้ เข้ า สู่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็นการทาให้การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
- เชิงลบ
ไม่มี เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ เป็นมาตรการสนับสนุน
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
 ด้านอื่น
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผูไ้ ด้รับผลกระทบเชิงลบ
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
เสรีภาพในการเลือกวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่ อให้ได้รับสิทธิ
ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มตามกฎหมาย
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็น หรือไม่ อย่างไร
เท่าที่จาเป็น เพราะเป็นการจากัดสิทธิอย่างมีระยะเวลาจากัดเป็นเวลา 12 เดือน
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5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
การออกกฎหมายฉบับ นี้ จะเป็น การสนับ สนุน ให้บ ริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว น นิติบุค คล
จัด ทาบัญ ชีแ ละงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ และยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นการอานวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีในการดาเนินธุรกิจ
5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
รัฐ จะสามารถจั ดเก็บ ภาษี เงินได้ได้เพิ่ มมากขึ้น ซึ่งภาษี เงิน ได้เป็ น รายได้ห ลั กของรั ฐ บาล
ที่จะต้องนาไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในภาพรวม
การประกอบกิ จ การเป็ น ไปโดยสะดวกหรื อลดต้น ทุ น ของผู้ ป ระกอบการได้ม ากน้ อ ย
เพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใด
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะ
ได้รับ ได้แก่
การตรากฎหมายข้างต้น จะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรการบัญ ชีเล่มเดียว
เพื่อ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทางบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อ มเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการ
ทาธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ เติบ โตอย่ างยั่ งยื น นอกจากนี้ รัฐ จะสามารถจัดเก็บ ภาษี ได้เพิ่ มมากขึ้น โดยกฎหมายนี้ จ ะบังคับ ใช้ ทัน ที
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
5.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่มีความยุ่งยาก เนื่องจากการดาเนินการตามร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการดาเนินการตาม
หน้าที่ของผู้เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรอยู่แล้ว
5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
(1) ในแง่มุมของงบประมาณ การกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการ หรือที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้อง ไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม คาดว่า
จะทาให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท
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อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษี คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมตามมาตรการดังกล่าว ประมาณ 200,000 ราย
ซึ่งจะทาให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,300 ล้านบาท
(2) ในแง่มุมของภาระหน้าที่ของประชาชน กฎหมายฉบับนี้มิได้สร้างภาระหน้าที่ใหม่ให้กับ
ประชาชน หน้ าที่ในการเสี ยภาษีเป็ น หน้ าที่ของพลเมืองที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
ประกอบกับหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นหน้าที่ที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ได้มีการจากัดเสรีภาพในการเลือกวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
แต่การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีในระยะยาว กล่าวคือ ข้อมูลผู้เสียภาษีนั้น
จะถูกใช้เพื่อวิเคราะห์และดาเนินการออกมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม
ในอนาคต อีกทั้งการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ไม่จาต้องมีการเพิ่มกาลังคนในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากใช้กาลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติ
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรมสรรพากร กระทรวงกา รคลั ง เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
และประสบการณ์ในการทางานซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
เนื่ อ งจากเป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ งานตามปกติ ในช่ ว งระยะเวลาห้ าปี แรกของการบั งคับ ใช้
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
ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถอธิบายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการของกฎหมาย
ดังกล่าวได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่และข่าวสารต่าง ๆ
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ 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 เคี ย งกั น หรื อ ไม่ มี ข้ อ เสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้น อย่างไร
/ 7.2 มีความ ...
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7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือไม่ อย่างไร
7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือไม่ อย่างไร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
.
การก าหนดให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งดั งกล่ า วเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมายเนื่ อ งจาก การจั ด เก็ บ
ภาษีอากรตามประมวลรั ษฎากร รวมถึงร่างพระราชบั ญ ญั ติ ฉบับนี้ กฎหมายได้กาหนดให้ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการตามกฎหมาย
8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดขั้นตอนการเร่งรัดภาษีอากรค้างไว้ ว่าให้เจ้าพนักงานประเมิน
ดาเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้างต่อเมื่อปรากฏต่อเจ้าพนักงานประเมินว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ไ ด้ล งทะเบี ย นไม่ ได้ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ฉ บั บใดฉบั บ หนึ่ งผ่ านระบบเครือ ข่ายอิน เทอร์เน็ต ในช่ ว ง
ระยะเวลา 12 เดือนที่กาหนด
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
ร่างพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ได้กาหนดเวลาดาเนิน การไว้ ดังนั้ น เวลาดาเนิ นการของแต่ล ะ
ขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบที่ประมวลรัษฎากรกาหนด
8.2.2 หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าว ไม่มีการใช้ดุลพินิจ
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร
การให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
/ 8.3.1 มีระบบ ...
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8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน หรือไม่ อย่างไร
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือไม่ อย่างไร
หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต สามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคั ญ
ของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
มี
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
กรมสรรพากรจะออกกฎหมายลาดับรอง ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศอธิบ ดีกรมสรรพากร กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียน
ต่อกรมสรรพากรตามพระราชบัญญัตินี้ จานวน 1 ฉบับ
(2) ประกาศอธิบ ดีก รมสรรพากร กาหนดเหตุล ัก ษณะที่ไ ด้รับ ยกเว้น ไม่ต้อ งยื่น แบบ
แสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ กฎหมายลาดับรองทั้งหมดให้มีผลใช้บังคับทันทีทปี่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่างไร
10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่ สภาวิช าชีพบัญ ชี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน หรือไม่ อย่างไร
มีการจัดส่งผลการับฟังความคิดเห็นให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มกี ารจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
/ จานวน ...
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จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
ขอรั บ รองว่าการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ได้ ด าเนิ น การตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ ว 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
ลงชื่อ

(นายพล ธีรคุปต์)
ผู้อานวยการกองสืบสวนและคดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อินทัช ปิยะนาวิน
หมายเลขติดต่อ 0 2272 8288

