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วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) กรมสรรพากรได้มีการจัดงาน TAX Talks ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน
“Digital Services for Business Enterprise” โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ประกาศ
ถึงกลยุทธ์การพัฒนาบริการทางภาษีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับบริการดิจิทัลสาหรั บองค์กรธุรกิจ
โดยผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบริการต่างๆ ของกรมสรรพากร เช่น การจดทะเบียน
นิ ติ บุ คคล และจดทะเบี ยนภาษี มู ลค่ าเพิ่มทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ การเชื่อมโยงงบการเงิ นกั บกรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า
การยื่นแบบและชาระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรลุ
เป้ าหมายส าคั ญของกรมสรรพากรที่ ต้ องการพั ฒนาการบริ การของกรมสรรพากรให้ เป็ น “กรมสรรพากรยุ คใหม่ ”
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง
ดร.เอกนิ ติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ความท้าทายของกรมสรรพากร
ในการเป็นกรมสรรพากรยุคใหม่ คือความสามารถในการบริการให้ตรงใจผู้เสียภาษี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และความต้องการที่ หลากหลายยิ่ งขึ้นของผู้ ประกอบการในยุ คดิ จิทั ล ทาให้ กรมสรรพากรจ าเป็ นที่ จะต้องพั ฒนา
และออกแบบบริการได้ตรงใจผู้เสียภาษีทุกคนและทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมสรรพากรจะต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น บริษัทพัฒนา Software และบริษัท Tech Start-Up ต่าง ๆ ในการพัฒนา
บริ การทางภาษี ให้ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ เสี ยภาษีทุกคนและทุกกลุ่ มมากขึ้น และเพื่อลดความยุ่งยากให้ แก่
ผู้เสี ยภาษี โดยใช้เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมือในการเปิดขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งกรมสรรพากร
ได้ดาเนินการวางโครงสร้างข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย Open API และวางโครงสร้าง
ของระบบ Blockchain เพื่อขยายจุดเชื่อมต่อข้อมูลในอนาคต”
งาน TAX Talks ครั้งที่ 2 มีการจัดเสวนา เรื่อง “Digitalization of Business Enterprise Taxation :
Challenges and Future” เพื่อฉายภาพถึงความท้าทายและอนาคตของภาครัฐและภาคเอกชนในการดาเนินงานในยุค
ดิจิ ทั ล โดย ผศ.ดร.ณั ฐพล นิ มมานพั ชริ นทร์ ผู้ อ านวยการส านักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล และนางสาวขนิ ษฐา
สหเมธาพัฒน์ รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร และได้มีการนาตัวอย่างโครงการ
ความร่ วมมื อระหว่ างกรมสรรพากรกั บหน่ วยงานต่ างๆ เพื่ อตอบโจทย์ ความท้ าทายต่ างๆ อาทิ โครงการคื นภาษี
ให้นัก ท่องเที่ย วต่างชาติด้ว ยระบบ Blockchain เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพกระบวนการคืนเงิน ภาษีมูล ค่าเพิ่ม
ให้นัก ท่อ งเที่ย วต่า งชาติ และรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากั ด (มหาชน) และโครงการการจัด ทาและนาส่ง ใบกากับ ภาษีอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
บนโครงข่า ย Blockchain เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การจั ด ทาและนาส่ ง ใบกากั บ ภาษี แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ (e-TAX
Invoice on Blockchain) โดย คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จากัด
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นอกจากนี้กรมสรรพากรได้มีการนาเสนอ เรื่อง “เริ่มต้นภาษีธุรกิจอย่างเข้าใจ เติบโตได้อย่างยั่งยืน”
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ระบบภาษีแก่ผู้ ประกอบการและเจ้าของธุรกิจรุ่ นใหม่ โดย ดร.พณชิ ต
กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association และบริการดิจิทัล ทางภาษีสาหรับ
องค์ก รธุร กิจ โดย ดร.วิน ิจ วิเ ศษสุว รรณภูมิ ผู ้อานวยการกองมาตรฐานการจัด เก็บ ภาษี กรมสรรพากร
เพื่อ อธิบ ายถึง บริก ารดิจิทัล ทางภาษีข องกรมสรรพากร ที่จะช่ว ยให้องค์ก รธุรกิจ ได้รับ ความสะดว กรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้กล่าวทิ้งทายไว้ว่า ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบใด
ก็ตาม การเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง จะทาให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และการทาให้
ถูก ต้อ งในปัจ จุบ ัน ไม่ใ ช่เ รื ่อ งยุ ่ง ยากอีก ต่อ ไป เพราะกรมสรรพากรจะมุ่ง พัฒ นาบริก ารทางภาษีแ ละขยาย
ความร่ว มมือ กับ หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน เพื ่อ ท าให้เ รื ่อ งภาษีเ ป็น เรื ่อ งที ่ง ่า ยส าหรับ ทุก คน ทั ้ง นี้
กรมสรรพากรได้จัด เตรีย ม Tax Ambassador ประจาสานัก งานสรรพากรพื้น ที่ และสานัก งานสรรพากร
พื้นที่สาขา เพื่อให้บริการแนะนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีเพื่อให้เป็น “กรมสรรพากรยุคใหม่ ” ที่จะพัฒนา
การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง
หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากรทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161
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