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บทคัดย่อ
บทความนีก้ ล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ นัน่ คือ การบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดเก็บภาษี โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มผู้เสียภาษีตามลักษณะและพฤติกรรม และเลือกใช้
เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ สียภาษีแต่ละกลุม่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ างภาษีอากรได้ถกู ต้อง และป้องกันการ
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางภาษี ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดเก็บภาษี และการเตรียมการจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหาร
ความเสี่ยงของไทยตามกรอบระยะเวลาการดำ�เนินการ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีแบบเก่า กรมสรรพากรต้องทำ�การตรวจสอบ
ภายหลังจากผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ ต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบนาน โดยประสบปัญหางานค้างและการเร่งรัดหนี้ภาษี
อากรค้างจำ�นวนมาก แต่การบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ โดยหลักการบริหารความเสี่ยง เป็นหลักการบริหารจัดเก็บภาษี
ทีก่ รมสรรพากรจะเลือกใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับพฤติกรรมของผูเ้ สียภาษี ซึง่ เป็นโครงการทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการทีส่ มัครใจจะเป็น
ผูเ้ สียภาษีทดี่ ที ำ�ข้อตกลง โดยกรมสรรพากรจะใช้เครือ่ งมือส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นภาษี การกำ�กับดูแล การคืนภาษีอากร และการ
ให้คำ�ปรึกษาอย่างทันท่วงที โดยมีเครือข่ายสนับสนุน เช่น สำ�นักงานบัญชีคุณภาพจะมี New TA และ CPA ที่มีคุณภาพ เพื่อให้
คำ�ปรึกษาด้านภาษีอากร และการตรวจสอบด้านภาษีก่อนการยื่นแบบเสียภาษี ซึ่งจะทำ�ให้การยื่นเสียภาษีมีความถูกต้อง
มากที่สุด นโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่มีความจำ�เป็นเพื่อรองรับระบบเขตการค้าเสรี AFTA และ AEC ใน
ปี พ.ศ. 2558 เพื่อจัดการกับปัญหาหรือเงื่อนไขของการค้าระหว่างประเทศที่ทำ�ให้การได้เปรียบหรือเสียเปรียบหมดไปหรือ
มีน้อยที่สุด และเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีชั้นแนวหน้าในภูมิภาคต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรแนวใหม่ ข องกรมสรรพากร การบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรโดยหลั ก การบริ ห าร
ความเสี่ยง
Abstract
This paper describes the new approach for tax collection and management using Compliance Risk
Management (CRM).  CRM is a tax collection and management procedure which categorizes tax payers based
on characteristics and behaviors, using appropriate risk management tools in order to encourage tax payers
of each group to fulfill their tax duties and to prevent any non-compliance.  It consists of tax collecting
procedures, and tax collecting preparation using Thai risk management principles within designated timeframe.  
Previously, with the old approach for tax collection and management, the Revenue Department audits
documents after tax payers have submitted their tax filing.  The time taken for audition is usually long,
resulting in incomplete work and a large number of incomplete tax debt collections.  With this new method
using Compliance Risk Management, the Revenue Department will select appropriate tools according to the
tax payers’ behaviors. The tax payers can volunteer to be good tax payers by making agreements with the
Revenue Department, which, in turn will support tax payers by transferring tax knowledge, providing tax
supervision, tax return and in-time consultation. It will utilize supporting network such as accounting  
companies with new TA and quality CPA, providing consultation and auditing services before tax filing.
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This will result in tax filing with more accuracy.  The new approach for tax collection and administration is
necessary in order to prepare Thailand for the free trade system, AFTA and for AEC in 2015. Implementation
of this new approach will help solving existing problems and dealing with international trade conditions and
will minimize unfair advantages or disadvantages.  It will also help developing the Revenue Department to
become one of the advanced tax collecting organizations in the Region.
Keywords: Pre-Assessment Agreement (PAA), Compliance Risk Management (CRM)
บทนำ�

กระทรวงการคลั ง มี อำ � นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น
การคลังแผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษี
อากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอำ�นาจ ดำ�เนินการ
ได้ แ ต่ ผู้ เ ดี ย วตามกฎหมายและไม่ อ ยู่ ใ นอำ � นาจหน้ า ที่ ข อง
ส่วนราชการอื่น กลุ่มภารกิจที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังที่
ทำ�หน้าที่ในการจัดเก็บภาษี คือ กลุ่มภารกิจด้านรายได้  
ประกอบด้วย 3 กรมที่สำ�คัญ ได้แก่
1. กรมศุลกากร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเก็บ
ภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวง
มหาดไทย เพือ่ เป็นรายได้แผ่นดิน ซึง่ จะต้องมีการป้องกันและ
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้
ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออกโดยมาตรการทาง
ภาษีอากร และการให้บริการแก่ผนู้ �ำ เข้าและส่งออก เพือ่ สนอง
นโยบายรั ฐ บาลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้
สามารถส่งสินค้าไปจำ�หน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
2. กรมสรรพสามิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
ภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร และ
สินค้าบางชนิดที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษี
สถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษี
และการปราบปรามผูก้ ระทำ�ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน
3. กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ
รายได้ภาษีให้ภาครัฐ เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำ�มาใช้พัฒนา
ประเทศ กำ�กับ/ตรวจสอบการปฏิบัติด้านภาษีตามมาตรฐาน
ติดตามและเร่งรัดภาษีอากรค้าง เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐในการ
รักษาความเป็นธรรมและรักษาสภาพบังคับใช้กฎหมายภาษี
พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บ
ภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การออม การลงทุ น และการแข่ ง ขั น ใน
การผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความ
เป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจ
ในการเสียภาษี (กระทรวงการคลัง, 2553)

กรมสรรพากรเป็ น ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวง
การคลัง มีภารกิจหลักที่สำ�คัญ คือ
1. การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาษีทางตรง (ได้แก่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล) และภาษีทาง
อ้อม (ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีปิโตรเลียม
และอากรแสตมป์)
2. เสนอแนะนโยบายจัดเก็บภาษีอากร และแก้ไข
กฎหมายภาษีอากร เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันในระดับสากล
และเพื่อบรรเทาภาระภาษีของประชาชน
3. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากร ภายใต้ข้อจำ�กัดด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย
พร้อมใช้ชอ่ งทางต่างๆ จัดเก็บภาษี โดยเฉพาะจัดเก็บจากกลุม่
ธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการชำ�ระ
ภาษี
ทัง้ นี้ การจัดเก็บภาษีอากรทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
กรมสรรพากร เป็นการจัดเก็บภาษีภายใต้หลักการประเมิน
ตนเองของผู้เสียภาษี (Self Assessment) ซึ่งผู้เสียภาษีจะ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆ เพื่อประเมินตนเอง
ว่ามีรายได้หรือกำ�ไรสุทธิและภาษีทตี่ อ้ งชำ�ระหรือมีสทิ ธิได้รบั
คืนด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากรจะเป็นผูก้ ำ�กับดูแล
ผู้เสียภาษีและติดตามผลอย่างใกล้ชิด ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีมีหลายประเภท โดยมีทั้งผู้เสียภาษีที่
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และผู้เสียภาษีที่หลีกเลี่ยงภาษี
ด้วยเจตนาใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย
ในการบริหารประเทศในแต่ละปี รัฐบาลได้กำ�หนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ มุง่ เน้นการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญเติบโต และทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งนโยบาย
และยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ สามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายด้านการคลังในส่วนการบริหาร
จัดเก็บรายได้ภาษีอากร ซึ่งกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลัก
ที่มีความสำ�คัญในการจัดเก็บภาษีอากร โดยในแต่ละปีได้รับ
มอบหมายจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรเป็นจำ�นวนสูงเกินกว่า
ร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดมา
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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ซึ่งร้อยละ 40 (จากตารางที่ 2) เป็นผลการจัดเก็บจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value added Tax) รองลงมา คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ดังนั้น กรมสรรพากรจึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจจัดเก็บรายได้หลัก
ให้แก่รัฐบาล เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลและ
สะท้อนกลับไปสู่ภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ตารางที่ 1 การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2555
ปี
พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

ภาษีทางตรง

(หน่วย: ล้านบาท)

ภาษีทางอ้อม

ภาษีเงินได้
บุคคลฯ

ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม

108,371
117,309
135,219
147,352
170,087
192,704
204,936
198,095
208,367
236,492
266,203

170,415
208,859
261,925
329,516
374,818
384,615
460,724
392,172
454,627
574,598
544,590

228,196
261,306
316,104
385,718
417,770
434,704
503,484
431,775
502,259
577,728
659,803

ภาษี
ปิโตรเลียม
ธุรกิจเฉพาะ
13,715
12,757
20,032
26,304
30,625
34,397
25,105
18,099
67,598
81,444
94,096

19,128
21,773
31,935
41,178
56,524
65,735
74,033
90,712
22,898
35,715
41,056

อากร
แสตมป์

อื่นๆ

รวม
ทั้งหมด

4,122
5,348
6,822
6,816
7,260
7,132
7,733
7,488
8,758
10,312
11,180

236
286
240
233
217
240
254
223
272
278
362

   544,182
   627,638
   772,278
   937,117
1,057,301
1,119,527
1,276,270
1,138,565
7,472,878
1,516,567
1,617,290

ที่มา: กรมสรรพากร (2556)
ตารางที่ 2 ร้อยละการจัดเก็บภาษีอากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2555
ปี
พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

ภาษีทางตรง

ภาษีทางอ้อม

ภาษีเงินได้
บุคคลฯ

ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม

ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

ปิโตรเลียม

อากร
แสตมป์

อื่นๆ

19.91
18.69
17.51
15.72
16.09
17.21
16.06
17.40
16.47
15.59
16.46

31.32
33.28
33.92
35.16
35.45
34.36
36.10
34.44
35.95
37.89
33.67

41.93
41.63
40.93
41.16
39.51
38.83
39.45
37.92
39.71
38.09
40.80

2.52
2.03
2.59
2.81
2.90
3.07
1.97
1.59
5.34
5.37
5.82

3.51
3.47
4.14
4.39
5.35
5.87
5.80
7.97
1.81
2.35
2.54

0.76
0.85
0.88
0.73
0.69
0.64
0.61
0.66
0.69
0.68
0.69

0.04
0.05
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

ที่มา: กรมสรรพากร (2556)
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ตารางที่ 1 และ 2 แสดงผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรในภาษีทุกประเภท ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้อื่น
ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2545  จัดเก็บภาษีรวมทั้งหมดได้ 544,182
ล้านบาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 228,196 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 41.93 ของผลการจัดเก็บทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2554
และ พ.ศ. 2555 จัดเก็บรายได้รวมทั้งหมด 1,516,567
ล้านบาท และ 1,617,290 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นภาษีมลู ค่า
เพิ่ม 577,728 ล้านบาท และ 659,803 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 38.09 และ 40.80  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นรายได้หลักที่สำ�คัญของประเทศ และถือว่าเป็นภาษีที่
สำ�คัญทีส่ ามารถกระตุน้ สภาพเศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่
ว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถกำ�หนดทิศทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศได้
                 
ข้อเสียของการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในปัจจุบัน
การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแบ่งเป็น 6
ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ การบริหารจัดเก็บภาษีอากรในปัจจุบันไม่แยก
ผู้เสียภาษีอากรที่ดีออกจากผู้เสียภาษีอากรทั่วไป มีการใช้
เครื่องมือเดียวกันในการติดตามการเสียภาษี โดยไม่คำ�นึงถึง
ความแตกต่างของผูเ้ สียภาษีแต่ละกลุม่ ขาดการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการบริหารทรัพยากรไม่ถูกต้องทำ�ให้ต้องใช้
ทรัพยากรเกินความจำ�เป็น ระบบสารสนเทศไม่สามารถช่วย
การทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เน้นการตรวจสอบหลัง
การยื่นแบบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง ระบบการ
บริหารจัดเก็บภาษีไม่ส่งเสริมจริยธรรมและความเสมอภาค
ขาดมาตรฐานกลาง ทำ � ให้ ต้ อ งใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น
กรมสรรพากร จึงมีแนวคิดที่จะนำ�แนวทางการจัดเก็บภาษี
อากรแนวใหม่มาใช้ในการบริหารจัดเก็บ นั่นก็คือ การบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเสี่ยง

การบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรโดยหลั ก การบริ ห าร
ความเสี่ยง
การบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรโดยหลั ก การบริ ห าร
ความเสี่ยง หมายถึง “กระบวนบริหารการจัดเก็บภาษี โดย
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เสียภาษี
แต่ละประเภทและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษี
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ างภาษีให้ถกู ต้อง และป้องกันการไม่ปฏิบตั ติ าม
หน้าที่ทางภาษี (European Union, 2553) การจัดเก็บภาษี
อากรโดยหลักการบริหารความเสี่ยง เรียกว่า Compliance
Risk Management (CRM) ซึ่งประเทศที่นำ�หลักการ CRM
มาใช้และประสบความสำ�เร็จ ได้แก่ ประเทศในแถบทวีป
ยุโรป ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศออสเตรเลีย โดย CRM
มีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 4 ด้าน ดังนี้
1. ผู้เสียภาษี: เจ้าหน้าที่จะทำ�การวิเคราะห์ผู้เสียภาษี
โดยใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้เสียภาษี ข้อมูลจากภายนอก  
2. ทรัพยากร:  จำ�นวนของเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากร ทีม
กำ�กับดูแล และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
เทคโนโลยี และงบประมาณ
3. เครื่องมือ: การป้องกัน เช่น การให้ความรู้ด้านภาษี
อากรผ่านสื่อต่างๆ การกำ�กับดูแล การแก้ไขกฎหมาย ฯลฯ  
การปราบปราม เช่น การตรวจสอบภาษีอากร
4. ผลลัพธ์: เมื่อวิเคราะห์ตามข้อ 1-3 จะได้ผลลัพธ์
เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ผู้เสียภาษี
สำ � หรั บ แผนการบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรโดย
หลักการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการบริหารจัดเก็บภาษี
อากร ดังนี้
1. เลือกกลุ่มผู้เสียภาษีที่ต้องการบริหารจัดการ โดย
แยกเป็นกลุ่มผู้เสียภาษีที่ดี (เสียภาษีครบถ้วน ถูกต้อง) และ
กลุม่ ผูเ้ สียภาษีทไี่ ม่ดี (เสียภาษีไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง) เพือ่
กรมสรรพากรจะใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
2. วิเคราะห์สาเหตุที่ผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ทางภาษี โดยใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ สียภาษี ข้อมูลจากภายนอก และ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เสียภาษีในปีที่ผ่านมา
3. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทาง
ภาษีของผู้เสียภาษีในแต่ละกลุ่ม
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4. วิเคราะห์ความร้ายแรงของปัญหา
5. ตั้งผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
6. ประเมินผลเพื่อนำ�ไปปรับปรุงกระบวนการ
7. นำ � เครื่ อ งมื อ มาใช้ ง านจริ ง กั บ ผู้ เ สี ย ภาษี แ ละ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
8. เตรียมแผนในการใช้เครือ่ งมือเพือ่ การบริหารจัดการ
ภาษี
9. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทผู้เสียภาษี
และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยคำ�นึงถึงทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เช่น ให้ผเู้ สีย
ภาษี ที่ ส มั ค รใจที่ จ ะเป็ น ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ดี (เสี ย ภาษี ค รบถ้ ว น
ถูกต้อง) ทำ�ข้อตกลง (Agreement) กับกรมสรรพากร โดย
กรมสรรพากรจะใช้เครือ่ งมือส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นภาษี   การ
กำ�กับดูแล การคืนภาษีอากร และการให้คำ�ปรึกษาอย่าง
ทันท่วงที แต่ถา้ เป็นผูเ้ สียภาษีทไี่ ม่ดี (เสียภาษีไม่ครบถ้วน หรือ
ไม่ถูกต้อง) กรมสรรพากรจะใช้เครื่องมือป้องปราม เช่น การ
ตรวจสอบทัว่ ไป การตรวจสอบเชิงลึก  การตรวจประเมิน การ
ออกหมายเรียก เป็นต้น
ในการนี้ การดำ�เนินตามลำ�ดับขั้นข้างต้น แบ่งเป็น 4
ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรมสรรพากรจะวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง
4 ด้าน และจัดกลุ่มผู้เสียภาษีเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้เสียภาษี
ที่ดี (เสียภาษีครบถ้วน ถูกต้อง)  (2) ผู้เสียภาษีที่ไม่ดี (เสียภาษี
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง) ช่วงที่ 2 ดำ�เนินการตามขั้นตอน
ที่ 1-8 ช่วงที่ 3 (ขั้นตอนที่ 9) เลือกเครื่องมือที่ต้องพัฒนาใน
ช่วงแรก และทดลองใช้กับผู้เสียภาษีตามกลุ่ม และช่วงที่ 4
ปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์และใช้จริง
ขณะนี้ประเทศไทยได้นำ�หลักการดังกล่าวมาใช้แล้ว
การดำ�เนินการอยู่ในช่วงที่ 2 โดยสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (สท.) ต้นแบบ นำ�นโยบายไปปฏิบัติ (ตาม
กรอบระยะเวลาการดำ�เนินการ) เพื่อนำ�ผลลัพธ์มาประเมิน
ความเหมาะสม ก่อนจัดทำ�นโยบายฯ เต็มรูปแบบเพือ่ นำ�ไปใช้
กับ สท. ทั่วประเทศต่อไป
ในการบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี ข องกรมสรรพากรไทย
ผู้บริหารระดับสรรพากรภาค และสรรพากรพื้นที่ ได้ไปศึกษา
ดูงานที่ประเทศเกาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับระบบการ
จัดเก็บภาษีโดยหลักการบริหารความเสี่ยง CRM ทุกขั้นตอน
รวมทั้งการนำ�เทคโนโลยีในการออกใบกำ �กับภาษีทุกทอด
ทางอิเล็กทรอนิคส์ E-invoicing เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง
ของการเสียภาษีเพื่อนำ�มาปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บ
ภาษีของไทย
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การเตรี ย มการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรโดยหลั ก การบริ ห าร
ความเสี่ยงของไทย
ได้เริ่มดำ�เนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปศึกษา
ดู ง านที่ ป ระเทศเนเธอร์ แ ลนด์ แล้ ว นำ � ทฤษฎี ขึ้ น เว็ บ ไซต์
กรมสรรพากรเพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ ส รรพากรทราบ
หลังจากนั้นได้เริ่มจัดอบรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีโดยหลักการบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่
สรรพากรทุกระดับ เมื่อปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 4 เมษายน พ.ศ. 2556 กรมสรรพากรและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ โดย IMF ให้ความเห็นว่า
กรมสรรพากรมุง่ เน้นการใช้เครือ่ งมือป้องกันในลักษณะการให้
บริการมากเกินไปควรพิจารณาสร้างความสมดุลของการใช้
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง ระหว่างเครื่องมือป้องกันและ
ปราบปราม โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากร (Compliance Risk Management: CRM)
ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิดและแผนงานที่กรมสรรพากร
ได้ กำ � หนดไว้ โดยเริ่ ม จากการแบ่ ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมและลักษณะผู้เสียภาษี รวมถึงประเด็นความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการ
ใช้เครื่องมือป้องกันและปราบปรามตามระดับความเสี่ยงและ
พฤติกรรมของผู้เสียภาษีในกลุ่มธุรกิจนั้น ถ้าผู้เสียภาษีอยู่ใน
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเครื่องมือจะเน้นไปในลักษณะการใช้
ข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น การกำ�หนดบทลงโทษที่รุนแรง
และการตรวจสอบ ในทางตรงข้ามหากผู้เสียภาษีจัดอยู่ใน
กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต�่ำ จะใช้เครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะการให้บริการ
เช่น การให้คำ�แนะนำ�ผู้เสียภาษีก่อนการยื่นแบบ การอำ�นวย
ความสะดวกให้ผเู้ สียภาษีผา่ นระบบต่างๆ เป็นต้น โดย IMF มี
ความเห็นว่า หากกรมสรรพากรนำ�หลักการ CRM มาปรับใช้
ในทางปฏิบัติได้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าจะมีข้อจำ�กัดของ
ทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมทัง้ สร้างมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ ลดการใช้ดุลพินิจ ทำ�ให้เจ้าหน้าที่มีความสุขใน
การปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น เครื่ อ งมื อ บริ ห าร
ความเสี่ยงต่างๆ ที่นำ�มาใช้ จะเหมาะสมกับผู้เสียภาษีอย่าง
แท้จริง จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษี ส่งผลให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติหน้าที่
ทางภาษีอากรได้ถูกต้องด้วยความสมัครใจมากขึ้นในที่สุด

ช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 ผู้บริหารระดับสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี เกี่ยวกับระบบการ
จัดเก็บภาษี โดยหลักการบริหารความเสี่ยง CRM ทุกขั้นตอน และเมือ่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 กรมสรรพากรได้จดั ทำ�โครงการ
“การบริหารจัดเก็บภาษีอากร โดยหลักการบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่ต้นแบบในสังกัดสำ�นักงานสรรพากร
ภาค 1-12” โดยให้ สท. ซึ่งมีจำ�นวน 24 สท. เข้าร่วมโครงการ เพื่อระดมความคิดและประสบการณ์ตรงจากหน่วยปฏิบัติ เพื่อ
ร่วมจัดทำ�และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้นโยบายฯ สำ�หรับกลุ่มธุรกิจที่กรมสรรพากรกำ�หนด โดยกรมสรรพากรจะนำ�ผลที่ได้
จาก สท. ต้นแบบ มาพัฒนานโยบายฯ เต็มรูปแบบสำ�หรับนำ�ไปใช้กับ สท. ทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงเริ่มแรกจะดำ�เนินการกับกลุ่ม
ธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการดำ�เนินการของ IMF ที่เสนอให้กรมสรรพากรทดลอง
ใช้ CRM กับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรบางส่วนก่อนที่จะมีการใช้ CRM อย่างเต็มรูปแบบ โดยการดำ�เนินการโครงการฯ ใช้
ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เมษายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 ส่วนสำ�คัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดทำ�นโยบายและแผนงานบริหารความเสี่ยงสำ�หรับกลุ่มธุรกิจที่มีความสำ�คัญต่อการบริหารจัดเก็บภาษี
อากร โดยดำ�เนินการร่วมกันระหว่างศูนย์บริหารความเสี่ยง (บส.) และเจ้าหน้าที่จาก สท. ต้นแบบ และนำ�นโยบายฯ ไปปฏิบัติ
ใน สท. ต้นแบบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อนำ�ผลลัพธ์มาประเมินความเหมาะสมของนโยบายฯ ก่อนจัดทำ�นโยบายฯ เต็มรูป
แบบ และเสนอต่อกรมสรรพากรเพื่อให้ความเห็นชอบในการนำ�ไปใช้กับ สท. ทั่วประเทศต่อไป
ส่วนที่ 2 การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความ
เสี่ยง กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีประเทศสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore: IRAS) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกอาเซียน และเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีชั้นนำ�ของโลกที่ได้นำ�หลักการ CRM มาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษี IRAS มี
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร คือ การส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มการเสีย
ภาษีด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การบริหารจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในระยะยาว โดย IRAS ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มผู้เสีย
ภาษีตามลักษณะและพฤติกรรม และเลือกใช้เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ สียภาษีในแต่ละกลุม่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ทางภาษีอากรได้ถูกต้อง นอกจากนี้ การนำ�หลักการ CRM มาใช้สามารถเพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในสังคม จากความสำ�เร็จของ IRAS ในการบริหารจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ในปี พ.ศ. 2555 IRAS ได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award จาก Asia Pacific Quality Organisation
(APQO) (Global Performance Excellence Award, 2012) และจากการจัดลำ�ดับความโปร่งใสของการบริหารงานภาครัฐ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 โดย Transparency International สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 5 จาก 174 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นประเทศ
เดียวในเอเชียที่ติด 5 อันดับแรกสำ�หรับประเทศที่รัฐบาลมีความโปร่งใสมากที่สุด (Corruption Perceptions Index, 2012)
จากความสำ�เร็จของ IRAS กล่าวไว้ว่า IRAS ถือเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบ ที่นำ�หลักการ CRM มาปรับใช้ในการบริหารจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษาดูงานเรื่องกลยุทธ์ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากร (Strategic Pillars of
Compliance) กรอบแนวคิดการแบ่งกลุม่ ผูเ้ สียภาษีและการใช้เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ ง (Strategic Compliance Framework)
ของ IRAS จะเป็นประโยชน์ตอ่ กรมสรรพากรเป็นอย่างมาก ในการจัดทำ�นโยบายและแผนงานบริหารความเสีย่ งสำ�หรับกลุม่ ธุรกิจ
ที่มีความสำ�คัญต่อการบริหารจัดเก็บภาษีอากรตามหลักการ CRM โดยมีกรอบระยะเวลาการดำ�เนินการแบ่งเป็น 5 ภาค ดังนี้

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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ตารางที่ 3 กรอบระยะเวลาการดำ�เนินการ โครงการการบริหารจัดเก็บภาษีอากร โดยหลักการบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงาน
สรรพากรพื้นที่ต้นแบบ ในสังกัดสำ�นักงานสรรพากรภาค 1-12
การดำ�เนินการ

ปีงบฯ
2556
ก.ย.

ปีงบฯ 2557
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ภาคที่ 1

การเตรียมความพร้อม
ประชุมเตรียมความพร้อมของ
สท. ต้นแบบในการจัดทำ�
นโยบายฯ

4 ก.ย.

ภาคที่ 2

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ระดมความคิดและประสบการณ์
ของเจ้าหน้าที่ สท. ต้นแบบ
เกี่ยวกับข้อมูล
ของกลุ่มธุรกิจที่กรมสรรพากร
คัดเลือก เพื่อการจัดทำ�นโยบายฯ

ภาคที่ 3

การนำ�ผลไปปฏิบัติ
ประชุมรายงานผลการสัมมนาและ
มอบนโยบายฯ
สท. ต้นแบบนำ�นโยบายไปปฏิบัติ

ภาคที่ 4

การศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรโดยหลักบริหาร
ความเสี่ยง กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ประเทศสิงคโปร์ (IRAS)

                  13-15 พ.ย.

ภาคที่ 5

การประเมินผล
ประชุมประเมินผลการทดลองใช้
นโยบายฯ ใน สท. ต้นแบบ

                                                                                          30 เม.ย.

9-11 ก.ย.

23 ก.ย.

                     24 ก.ย.-31 มี.ค. 57

ที่มา: ศูนย์บริหารความเสี่ยง กรมสรรพากร (2556)
การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ของกรมสรรพากร (Pre-Assessment Agreement: PAA)
การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ของกรมสรรพากร หมายถึง กระบวนการกำ�กับดูแลการเสียภาษีอากร โดย
มุ่งเน้นให้เกิดความสมัครใจ เพื่อให้การเสียภาษีและนำ�ส่งภาษีอากรมีความถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่ช่วงก่อนการยื่นแบบ
แสดงรายการ หรือกล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ “การดำ�เนินการเพื่อให้การคำ�นวณภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนำ�ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกำ�หนดตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนยื่นแบบแสดงรายการ”
PAA คือ เครื่องมือที่มีแนวคิดมาจาก Horizontal Monitoring ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้มีการศึกษาเครื่องมือนี้
มานานกว่า 10 ปี สุเทพ  พงษ์พทิ กั ษ์ (2555) ระบุวา่ PAA ให้ความเชือ่ มัน่ และความแน่นอนกับผูเ้ สียภาษีกอ่ นการยืน่ แบบ ทำ�งาน
กับผู้เสียภาษีในลักษณะปัจจุบันและอนาคต เป็นหนึ่งในเครื่องมือป้องกันที่เหมาะกับผู้เสียภาษีที่ดี ให้บริการส่งเสริมผู้เสียภาษี
ที่ดี ให้ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และเป็นหลักการสู่ความสำ�เร็จ ความไว้วางใจ ความเข้าใจ และความโปร่งใส
ซึ่ง PAA ในมุมมองของกรมสรรพากรแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
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1. ผูเ้ สียภาษีรายใหญ่  มีผทู้ �ำ บัญชีของกิจการเอง  และ
ยื่นเสียภาษีกับกรมสรรพากรโดยตรง
2. ผู้เสียภาษีอากรรายย่อย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs  
จ้างตัวกลางผูเ้ สียภาษี  เช่น สำ�นักงานบัญชี  เป็นผูจ้ ดั ทำ�บัญชี
และยื่นภาษีอากร
สาเหตุหลักที่กรมสรรพากรจำ�เป็นต้องใช้นโยบายการ
บริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ พอสรุปเป็นสังเขปได้
ดังนี้
1. ในการจัด เก็ บ ภาษีแ บบเก่า กรมสรรพากรต้ อง
ทำ�การตรวจสอบภายหลังจากผูเ้ สียภาษียนื่ แบบแสดงรายการ
แล้ว ทำ�ให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาตรวจสอบนาน และประสบปัญหา
งานค้างและการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจำ�นวนมาก
2. เพื่อรองรับระบบเขตการค้าเสรี AFTA และ AEC
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดการกับปัญหา หรือเงื่อนไขของ
การค้ า ระหว่ า งประเทศที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ย บหรื อ
เสียเปรียบให้หมดไปหรือมีน้อยที่สุด เช่น ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต ดังนั้น ประเทศไทยจะสูญเสียรายได้จากภาษี
ศุ ล กากรหรื อ ภาษี ส รรพสามิ ต โดยคงเหลื อ แต่ ภ าษี ข อง
กรมสรรพากรเป็นหลักเท่านั้น จึงจำ�เป็นต้องมีวิธีการจัดเก็บ
ภาษีแบบใหม่เกิดขึ้น
3. การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่นี้ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วทุกประเทศใช้ปฏิบัติงานอยู่ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น การจัดเก็บภาษีแบบใหม่
จะทำ�ให้การจัดเก็บภาษีเกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการ
ไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลการเสียภาษีที่ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายกำ�หนด ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนยื่นแบบแสดง
รายการ เป็นการขจัดวิธีใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานสรรพากร
ในการประเมินภาษีอากร ซึ่งอาจไม่ยุติธรรมได้
ประโยชน์ของการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่
การสร้างทัศนคติของผู้เสียภาษีอากรให้มีความเต็มใจ
ในการชำ � ระภาษี แ ละเสี ย ภาษี อ ย่ า งถู ก ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้
เจ้าหน้าทีท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีบทบาทในการบริหารจัดเก็บภาษี
อากรอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทัง้ ส่งเสริมหลักการจัดเก็บ
ภาษีกับผู้เสียภาษีทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
PAA เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการที่สมัครใจที่จะ
เป็ น ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ดี ทำ � ข้ อ ตกลง (Agreement) โดยกรม
สรรพากรจะใช้เครือ่ งมือส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นภาษี การกำ�กับ
ดูแล การคืนภาษีอากร และการให้คำ�ปรึกษาอย่างทันท่วงที
โดยมีเครือข่ายสนับสนุน เช่น สำ�นักงานบัญชีคุณภาพจะมี

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (New TA) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA) ที่มีคุณภาพ เพื่อให้คำ�ปรึกษาด้านภาษีอากร และการ
ตรวจสอบด้านภาษีก่อนการยื่นแบบเสียภาษี แต่สำ�หรับกลุ่ม
ที่เสียภาษีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง กรมสรรพากรจะใช้
เครื่องมือป้องปราม เช่น การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบ
เชิงลึก การตรวจประเมิน การออกหมายเรียก เป็นต้น  
อธิบดีกรมสรรพากร อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยอนุมตั ริ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี เรือ่ ง กำ�หนด ระเบียบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 กำ�หนดให้
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทุกขนาดกิจการ ต้องมีการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อประโยชน์แห่งการเสียภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ที่ขอขึ้นทะเบียนและได้
รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตาม
ขนาดกฎหมายไทยที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นชำ � ระแล้ ว ไม่ เ กิ น
5,000,000 บาท และมีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีใด
ไม่เกิน 3,000,000 บาท และมีทรัพย์สนิ รวมในรอบระยะเวลา
บัญชีปีใดไม่เกิน 3,000,000 บาท หรือห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีสำ�หรับบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งที่
ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยและทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ทุกขนาดกิจการ รวมทั้งกิจการร่วมค้าหน้าที่สำ�คัญในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีทสี่ �ำ คัญ ก็คอื ตรวจสอบและรับรอง
ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีการจัดทำ�บัญชีให้เป็น
ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชี
หรือไม่ อันเป็นหลักการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
เนือ่ งเพราะกรมสรรพากรมีแนวคิดพืน้ ฐานว่า หากบริษทั หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจัดทำ�บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีแล้ว ก็ชอบทีจ่ ะเสียภาษีอากรให้ถกู ต้องเช่นเดียวกัน
(สุเทพ พงษ์พิทักษ์, 2551)
New TA คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
จะจัดให้มีการสอบ 6 รายวิชา และมีแนวคิดจะให้เซ็นรับรอง
การเสียภาษีคู่กับ CPA ในการยื่นเสียภาษี อยู่ระหว่างผลักดัน
กฎหมาย ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม Non PAA (ผู้เสียภาษี
ไม่ ดี ) กรมสรรพากรจะใช้ เ ครื่ อ งมื อ ป้ อ งปราม เช่ น การ
ตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบเชิงลึก การตรวจประเมิน
การออกหมายเรียก เป็นต้น
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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PAA และ CRM มีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง PAA เป็น
ส่วนหนึ่งของ CRM โดยเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนหลักการ
CRM กล่าวคือ เป็นการดำ�เนินการกำ�กับดูแลผู้เสียภาษีก่อน
การยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ให้การเสียภาษีและนำ�ส่งภาษีมี
ความถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่ CRM เป็นมาตรการกำ�กับ
ดูแลหลังจากที่ผู้เสียภาษีสมัครใจที่จะเป็นผู้เสียภาษีที่ดี เป็น
การดำ�เนินการหลังการยื่นแบบแสดงรายการ มีองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญ 4 ด้าน คือ ผู้เสียภาษี ทรัพยากร เครื่องมือ และ
ผลลัพธ์ โดยเจ้าหน้าที่จะทำ�การวิเคราะห์ผู้เสียภาษีโดยใช้
ข้อมูลผูเ้ สียภาษี ข้อมูลภายนอก ฯลฯ ตามอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่
และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ เช่ น ความรู้ ค วามสามารถ ระบบ
เทคโนโลยี งบประมาณ พิจารณาใช้วธิ กี ารแบ่งกลุม่ ผูเ้ สียภาษี
ตามลักษณะและพฤติกรรม และเลือกใช้เครือ่ งมือบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้เสียภาษีแต่ละรายว่าจะใช้มาตรการ
ป้องกันหรือปราบปรามได้ผลลัพธ์อย่างไรจะนำ�มาวิเคราะห์
ผู้เสียภาษี เพื่อกระตุ้นให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีได้
ถูกต้อง
แผนการสนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่
กรมสรรพากรได้จดั การแผนงานด้านระบบสารสนเทศ
ในอนาคต โดยให้ผู้เสียภาษียื่นแบบผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต
เพื่ อ ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ใช้ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า งกรมศุ ล กากร
กรมสรรพาสามิต กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้า และการประปา
กรมสรรพากรร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ซอฟต์ แวร์
(Software House) ภายในประเทศ 20 ราย เช่น ซอฟต์แวร์
ยีห่ อ้ Express, Formula, All in one, Presort, Ban Chiang
และ C-Smile เป็นต้น เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้สามารถ
นำ�เข้าข้อมูลบัญชีเชื่อมต่อกับกรมสรรพากรเพื่อยื่นแบบเสีย
ภาษี เช่น รายงานภาษีซอื้ รายงานภาษีขาย รูปแบบใหม่ทตี่ อ้ ง
ระบุเลขผู้เสียภาษีรายตัวของผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นต้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญ
ในการบริหารจัดการภาษีอากรแนวใหม่ ที่กรมสรรพากรจะมี
ข้อมูลผู้เสียภาษีรายตัว โดยใช้เลขภาษีอากร 13 หลัก และ
สามารถเชื่อมโยงการจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การสอบยันใบกำ�กับ
ภาษี (Cross Check) การจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้เพื่อทำ�การ
ตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษี (Matching) และ
ตรวจสอบธุรกิจตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มผลิตสินค้าจนถึง
ขั้นตอนขั้นสุดท้ายสู่ผู้บริโภค (Supply Chain Logistic)
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ผูป้ ระกอบการต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ทางภาษีอากรอย่างถูกต้อง และนำ�ส่งโดย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ นำ � เข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศของ
กรมสรรพการเพือ่ ดำ�เนินการทำ� Matching & Supply Chain
(สุเทพ พงษ์พิทักษ์, 2555)
Wing และ Zhang (2006) เขี ย นบทความเรื่ อ ง
โครงการภาษีของจีน กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีเพื่อลดการโกง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในช่วงแรกของยุค ค.ศ. 1990 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้น�ำ ระบบภาษีมลู ค่าเพิม่ มาใช้ โดยเป็นส่วนหนึง่
ของการปฏิรปู ทางเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ เมือ่ 30 ปีทแี่ ล้ว การติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามด้านภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องท้าทาย
สำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา ซึ่งประเทศจีนได้ริเริ่มโครงการ
ปฏิรูปทางการเงิน เรียกว่า โครงการภาษีทอง (Golden Tax
Project: GTP) กำ�หนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถึงแม้วา่ โครงการ GTP ของจีนจะกำ�หนดให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอาจถือได้วา่ เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของการออก
ใบกำ�กับภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-invoicing) โดยมี
การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบ Matching ภายใต้การ
ควบคุ ม ของหน่ ว ยงานภาษี เพื่ อ ลดการโกงภาษี ส่ ว นใน
สหภาพยุโรป จากการรายงานในปี ค.ศ. 2009 โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-invoicing มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สำ�หรับการ
เพิ่มความสมัครใจในการนำ�เทคโนโลยี E-invoicing มาใช้
ในหมู่ผู้เสียภาษีการแข่งขันของภาคธุรกิจในสหภาพยุโรป
ในการนี้นโยบายภาษีของจีนต้องใช้ระบบควบคุมจากส่วน
กลางมากกว่าของสหภาพยุโรป รวมถึงการกำ�หนดหน้าที่ของ
ผู้เสียภาษีที่เคร่งครัดยิ่งกว่า ดังนั้น นโยบายแบบจีนอาจจะ
ไม่เหมาะที่จะนำ�มาใช้ในเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
และมีอัตราการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีด้วยความสมัครใจ
ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ GTP ของจีน
อาจเป็นแบบอย่างที่ดีสำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนาที่ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีในวงกว้าง           

บทสรุป
สืบเนือ่ งจากหลายปัจจัยทีก่ รมสรรพากรต้องเผชิญอยู่
ในขณะนี้ ทั้งจากมาตรการทางภาษีต่างๆ การปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้ เป้าประมาณการผลจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่าง
ต่อเนือ่ งและลักษณะธุรกิจในปัจจุบนั ทีม่ คี วามหลากหลายและ
ซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้า
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรมสรรพากรจึงได้เพิม่ กลยุทธ์
ในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อรับความท้าท้ายใหม่ๆ ด้วยการ
เตรียมการเพือ่ นำ�หลักการบริหารความเสีย่ ง (CRM) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดเก็บภาษี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าว
สู่การเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีชั้นแนวหน้าในภูมิภาคต่อไป
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีแบบเก่า  กรมสรรพากรต้อง
ทำ�การตรวจสอบภายหลังจากผูเ้ สียภาษียนื่ แบบแสดงรายการ
แล้ว ทำ�ให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาตรวจสอบนาน และประสบปัญหา
งานค้างและการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจำ�นวนมาก แต่การ
บริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ โดยหลักการบริหารความ
เสีย่ ง เป็นหลักการบริหารจัดเก็บภาษีทกี่ รมสรรพากรจะเลือก
ใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับพฤติกรรมของผูเ้ สียภาษี เนือ่ งจาก
ขณะนี้พบว่า มีผู้ประกอบการบางรายเสียภาษีไม่ถูกต้อง
ดังนั้น กรมสรรพากรจึงปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำ�การวิเคราะห์แยกผู้เสียภาษี
อย่างถูกต้องออกมา เพราะผูป้ ระกอบการทีเ่ สียภาษีไม่ถกู ต้อง
ทำ�ให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้น สำ�หรับผู้ประกอบการที่เสียภาษี
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ควรดำ � เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง เพราะไม่ เช่ น นั้ น
กรมสรรพากรจะเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบว่า
ผู้ประกอบการยังไม่ดำ�เนินการเสียภาษีให้ถูกต้อง และถ้า
พิสจู น์ทราบว่า ผูป้ ระกอบการรายดังกล่าวมีเจตนาทีจ่ ะไม่เสีย
ภาษี ทางกรมสรรพากรจะดำ � เนิ น การตามขั้ น ตอนของ
กฎหมายทันที การตรวจสอบภาษีอากรแนวใหม่ เป็นโครงการ
ทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการทีส่ มัครใจทีจ่ ะเป็นผูเ้ สียภาษีทดี่ ที �ำ ข้อตกลง  
โดยกรมสรรพากรจะใช้เครื่องมือส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษี   
การกำ�กับดูแล การคืนภาษีอากร และการให้คำ�ปรึกษาอย่าง
ทันท่วงที โดยมีเครือข่ายสนับสนุน เช่น สำ�นักงานบัญชี
คุณภาพจะมี New TA และ CPA ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษา
ด้ า นภาษี อ ากร และการตรวจสอบด้ า นภาษี ก่ อ นการยื่ น
แบบเสียภาษี ซึ่งจะทำ�ให้การยื่นเสียภาษีมีความถูกต้องมาก
ที่สุด
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