รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
_______________
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไข / ปรับปรุง
 ยกเลิก
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้
(1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศไทย
ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และการพั ฒ นานโยบายให้ ส อดคล้ อ งกั น กั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
ของสถานการณ์โลกและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
(2) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมาย
ให้ ส ามารถตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบการค้ า และอ านวยความสะดวกในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
(1) ด้านกฎหมาย โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการอานวยความสะดวกและลดอุปสรรค
ต่อการดาเนินธุรกิจ
(2) ด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการปรับปรุงระบบภาษีให้มีความเป็นธรรม การเพิ่มรายได้ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นแก่ผู้เสียภาษี การลดต้นทุนการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการสนับสนุน
โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
ส่วนที่ ๑
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
_______________
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร
(1) กฎหมายปัจจุบัน
การให้บริการในประเทศอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่า ผู้ให้บริการอยู่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการให้บริการในต่างประเทศและมีการใช้บริการในประเทศ ผู้จ่ายเงิน
ค่าบริ การให้ แก่ ผู้ ประกอบการที่อยู่ ในต่ างประเทศเป็ นผู้ มี หน้ าที่ ต้องเสี ยภาษีมู ลค่ าเพิ่มให้ แก่ กรมสรรพากรแทน
ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ
/ (2) สภาพ ...
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(2) สภาพปัญหา
เทคโนโลยี ในยุ ค ดิจิ ทัล ส่ งผลให้ รูป แบบการให้ บริการเปลี่ ยนแปลงไป โดยผู้ ประกอบการที่อ ยู่
ต่างประเทศสามารถให้ บ ริ การอย่ า งไร้ พรมแดนแก่ บุคคลต่ าง ๆ ผ่ า นเครื อข่ ายอิ นเทอร์เ น็ต บนอุ ปกรณ์ ห รื อ
เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต เป็นต้น รวมทั้งมีอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม
ซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจานวนมาก ทาให้บุคคลต่าง ๆ สามารถซื้อบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพลง ภาพยนตร์ เกมส์ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้จ่ายเงินค่าบริการที่นาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากสามารถนาเงินภาษีที่ได้นาส่งไปแล้วนั้น ไปหักออกจากภาษีขาย
ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่พบ
ข้อมูลว่าได้ดาเนินการแต่อย่างใด จึงเกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
อนึ่ง การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับภาษีอากรในปัจจุบันอยู่ใน
รูปกระดาษ เพื่อเป็นการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ดิจิทัล ของประเทศและรองรับ การประกอบธุรกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป
จาเป็นต้องให้การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวสามารถกระทาได้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้น การปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากรในกรณีดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
(3) หากไม่ ท าภารกิ จ นั้ น จะสร้ า งความไม่ เ ป็ น ธรรมในการเสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ผู้ ป ระกอบการ
ที่ได้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลเสียหายต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเป็นอุปสรรคใหญ่แก่การประกอบธุรกิจและการจัดเก็บภาษีในยุคดิจิทัล
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม รักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจาเป็นต้องปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในกรณีดังกล่าว
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร
วัตถุประสงค์ในการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ให้สามารถการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรโดยผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน อีกทั้งปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมี การใช้ หรือการจัดทาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับภาษีอากร ให้สามารถ
ดาเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
เป้าหมายของการยกร่างในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
(1) ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและได้มีการใช้
บริการนั้นในราชอาณาจักรโดยผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
(2) ปัญหาการมี การใช้ หรือการจัดทาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับภาษีอากร ให้สามารถ
ดาเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
/ 3. การ ...
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๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน
๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร
๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการดาเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร
นานาประเทศได้ร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในกรณี ดั งกล่ าว โดยผลการศึ กษาขององค์ การเพื่ อความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพั ฒนา (OECD) แนะน าว่ า
การกาหนดให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และมีหน้าทีน่ าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการได้
มากที่สุด ซึ่งประเทศที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ได้ออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มตามคาแนะนา
ดังกล่าวของ OECD โดยมีหลักการเช่นเดียวกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้
ส าหรั บ การจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐานนั้ น ประเทศจ านวนมากได้ อ อกกฎหมายเพื่ อ ให้ ด าเนิ น การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัตินี้
๔. การรับฟังความคิดเห็น
 ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว
 ได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร
มีความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วน
ที่เกี่ยวกับเอกสารหลั กฐานหรื อหนั งสื ออื่ นใดเกี่ยวกับการจั ดเก็บภาษีอากรที่สามารถดาเนินการด้วยกระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาเนินการสอดคล้องกันกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๖.๑ กฎหมายนี้จากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง
ผู้ประกอบการที่ให้บริการทางอิ เล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
โดยผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จดทะเบียนและนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร
๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร
กรมสรรพากรได้เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียน ยื่นแบบแสดงรายการ และชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ทาให้ต้นทุนการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเกินสมควร
๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร
(1) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ในราชอาณาจักรกับ
นอกราชอาณาจักร
(2) ทาให้การจัดเก็บภาษีมีความสอดคล้องกันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอานวยรายได้ให้แก่การพัฒนาประเทศ
/ (3) สามารถ ...
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(3) สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักรมาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
และการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีต่อไป
(4) อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจและประชาชน เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน และลดต้นทุนในการจัดทาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับภาษีอากร
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ฉบั บ นี้ จ ะใช้ บั ง คั บ ตั้ งแต่ วั นถั ดจากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป เว้ นแต่บทบั ญญั ติ ที่มี ผลแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงการเสียหรือการนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกาหนดหน้าที่ทางภาษีของผู้ประกอบการจะใช้บังคับสาหรับ
รายรับหรือการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ดถัดจากเดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีระยะเวลาเตรียมพร้อมเพียงพอ
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
หรือไม่
มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรที่มีอยู่แล้วให้รองรับในส่วนที่เกี่ยวกับทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทารายงาน หรือเอกสารหลักฐานรวมทั้งหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับ
ภาษีอากรซึ่งดาเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าที่ อีกทั้งลดต้นทุนในการจัดทาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดเกี่ยวกับภาษีอากร
๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร
กรมสรรพากรได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่องผ่านการเผยแพร่หลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ในช่ อ งทางต่ า ง ๆ อาทิ เว็ บ ไซต์ ข องกรมสรรพากร แถลงข่ า วของกรมสรรพากร การประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น และเมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรมสรรพากรจะได้
ชี้แจงแก่ธุรกิจและประชาชนทั่วไปในทุกช่องทาง รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออธิบาย และตอบปัญหาและข้อสงสัยแก่
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีตามร่างพระราชบัญญัตินี้
๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก
เป็นจานวน - บาท อัตรากาลังที่ต้องใช้ - อัตรา
ไม่จาเป็นต้องเพิ่มงบประมาณและอัตรากาลัง เนื่องจากงบประมาณและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน
เพียงพอแก่การดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอยู่แล้ว
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๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
(1) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
(2) ทาให้การจัดเก็บภาษีมีความสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอานวยรายได้ให้แก่การพัฒนาประเทศ
โดยคาดว่ากรมสรรพากรจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท
(3) กรมสรรพากรสามารถนาข้อมูล ที่ได้รับจากผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักรมาใช้เพื่อประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษีและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีต่อไป
(4) อานวยความสะดวกให้ แก่ธุรกิจและประชาชน เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน และลดต้นทุนในการจัดทาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับภาษีอากร
๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม
๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ
๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สาคัญ
ส่วนที่ ๒
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
_______________
๙. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต
๑๐. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ
๑๑. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา
๑๒. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคาสั่งทางปกครอง
หรือดาเนินกิจการทางปกครอง
-

