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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา
ดวยกรมสรรพากร  กระทรวงการคลังมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีอากร  การ

ยื่นแบบชําระภาษีกําหนดในรูปแบบแสดงรายการตาง ๆ เปนวิธีการหน่ึงของการประเมินตนเองเพื่อ
ชําระภาษี รูปแบบเร่ิมแรกการยื่นแบบจะเปนแบบ  Form  กระดาษ ซึ่งแบบแสดงรายการภาษี มี
หลายประเภท   แยกตามประเภทภาษี   เชน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก แบบ ภ.ง.ด 90,
ภ.ง.ด 91 ประเภทภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแกแบบ ภ.ง.ด .50, ภ.ง.ด .51  ประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม

ไดแกแบบ ภ.พ .30 ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแกแบบ ภ.ธ 40 ฯลฯ  และอีกหลายประเภทภาษี หลาย
แบบแสดงรายการ รวมแตละปแลวจะมีปริมาณมากเปนแสนๆ แบบ เมื่อเจาหนาที่งานกรรมวิธีไดรับ
แบบแสดงรายการ ที่ไดยื่นไว  ตองนํามาบันทึกทุกแบบ ในป พ.ศ. 2554 ไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 กรมสรรพากรจึงไดพัฒนาการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ในปแรกไดพัฒนาแบบ ภ.ง.ด 90, ภ.ง.ด 91 ยื่น
แบบทางอิเล็กทรอนิกสดวยรูปแบบ Internet ไดเปนอีกทางเลือกหน่ึง แตละปจะพัฒนาระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานอินเทอรเน็ต มาชวยในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยมีการ
ปรับปรุงเปนระยะ ๆ เพิ่มประเภทแบบแสดงรายการที่จะยื่นทาง Internet ได   ลาสุดไดแกแบบภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย  ภ.ง.ด 3 ภ.ง.ด 53  และรวมทั้งไดปรับปรุงแบบตาง ๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามขอกฎหมาย ปรับปรุงระบบใหทันสมัย สะดวก มาใชในการบริการผูเสียภาษีใหมี
ชองทางใหมสําหรับการยื่นแบบฯ เสียภาษีนอก เหนือจากการชําระภาษีผานสํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา หรือผานธนาคาร และเปนการสนองตอยุทธศาสตรพัฒนาดานระบบ ICT เชิงรุก แต
ปจจุบันผูเสียภาษีที่อยูในกํากับดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ใชชองทางน้ีในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี เพียงรอยละ 37.43 ของปริมาณแบบฯ ตามเปาหมาย ที่ยื่นดวยกระดาษ  ทําให
ป 2552 มีปริมาณกระดาษที่ตองทําลาย  จํานวน 1,010 กก. ป 2553  จํานวน 1,019.5  กก. และ
จากเหตุการณสภาวะโลกรอน (Global Warming) ในปจจุบัน ทําใหหลายประเทศทั่วโลกตระหนัก
ถึงมาตรการในการชวยลดอุณหภูมิความรอน และควบคุมปริมาณของกาซเรือนกระจกใหลดลง

เหตุการณสภาวะโลกรอน (Global Warming) เกิดจากการที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพิ่มขึ้นจากภาวะเรือน กระจก หรือที่เรารูจักกันดีในชื่อ วา Green house effect ซึ่งมีตนเหตุจากการ
ที่มนุษย ไดเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด จาก การเผาไหมเชื้อเพลิงตาง ๆ  การขนสง และ
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การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พรอมๆกับการตัดและทําลาย ปาไมจํานวนมหาศาลเพื่อสรางสิ่ง
อํานวย ความสะดวกใหแกมนุษย ทําใหกลไกใน การดึงเอากาซคารบอนไดออกไซดออกไป จาก
ระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งตางๆที่เราไดกระทําตอโลกไดหวน
กลับมาสูเราในลักษณะของภาวะโลกรอน เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวางกรมสรรพากร
กับผูเสียภาษีใหเกิดความเชื่อมั่น และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในการใหบริการ และเปนประโยชน
โดยตรงตอกรมสรรพากร  จึงหาวิธีการเพิ่มจํานวนผูใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผาน
อินเทอรเน็ตใหมากขึ้น
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารหนวยงาน ของสรรพากรพื้นที่ สรรพากรภาค
(ยกเวน ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด. 91)

ต้ังแต ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553

หนวยงาน เปาหมาย เปาหมาย สรุปผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบผล
การดําเนินงาน

จํานวนแบบฯ จํานวนแบบฯ ต.ค.52 - ก.ย.53 /เปาหมาย

ปงบประมาณ 53 ต.ค.52-ก.ย.53 (7)=(6)*100/(3)
1 2 3 รายเกา รายใหม รวม

4 5 6
ภ.ญ.2 2,172 2,172 246 567 813 37.43

สํานักงานสรรพากรภาค 1 3,972 3,972 2,390 3,632 6,022 151.61

สํานักงานสรรพากรภาค 2 5,966 5,966 3,744 6,532 10,276 172.24

สํานักงานสรรพากรภาค 3 4,644 4,644 2,480 3,551 6,031 129.86

สํานักงานสรรพากรภาค 4 3,907 3,907 2,189 3,828 6,017 154

สํานักงานสรรพากรภาค 5 4,301 4,301 2,793 4,689 7,482 173.95

สํานักงานสรรพากรภาค 6 1,849 1,849 1,051 1,966 3,017 163.16

สํานักงานสรรพากรภาค 7 611 611 500 989 1,489 243.69

สํานักงานสรรพากรภาค 8 1,264 1,264 1,217 2,168 3,385 267.8

สํานักงานสรรพากรภาค 9 1,110 1,110 490 1,780 2,270 204.5
สํานักงานสรรพากรภาค

10 1,046 1,046 1,066 2,220 3,286 314.14
สํานักงานสรรพากรภาค

11 1,442 1,442 1,842 2,213 4,055 281.2
สํานักงานสรรพากรภาค

12 692 692 1,129 2,194 3,323 480.2
รวม 32,976 32,976 21,137 36,329 57,466 174.26

           หมายเหตุ : สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส  ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2553
____________________________________________

2 สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
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1.2    ความสําคัญของปญหา
การนําอิเล็กทรอนิกสมาใชในรูปแบบ Internet มีความสําคัญตอการใชชีวิตและการ

ทํางานประจําวันของแทบทุกคนไปแลว การที่สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  ซึ่งเปนหนวยจัดเก็บและ
ประเมินภาษีอากรของกลุมธุรกิจขนาดใหญ กลาวคือ กลุมธุรกิจที่มีรายรับต้ังแต 2,000 ลานบาทตอปขึ้นไป
จะอยูในกํากับดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  ผูเสียภาษีแตละราย  แตละบริษัท  จะมีธุรกรรมที่
ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีจํานวนหลายแบบ  หลาย records 1 เชน เมื่อบริษัทจายเงินเดือนใหพนักงาน  ก็
ตองหักภาษี ณ ที่จาย นําสงในแบบ ภ.ง.ด1 บริษัทที่อยูในกํากับดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
สวนใหญจะมีพนักงานหลายพนัคนถึงหมื่น ๆ คนขึ้นไปและหรือในกรณีบริษัทเหลาน้ี จายคาเชาตาง ๆ
หรือวาจางบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทํางานใหก็ตองหักภาษี ณ ที่จาย ในแบบ ภ.ง.ด3 หรือ ภ.ง.ด53
ซึ่งมีจํานวน record มากเชนกัน  หากบริษัทเหลาน้ียังยื่นแบบแสดงรายการภาษีดวยกระดาษ  ไมใชทาง
Internet จะทําใหปริมาณกระดาษ หลังจากที่ตองเก็บรักษาไวตามกฎหมายแลว จะกลายเปนขยะกองมหึมา
แมจะตองถูกทําลายไปเมื่อครบระยะเวลาการเก็บรักษาแลวในแตละปก็ตาม    จะมีการเผาผลาญทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซด   ตองตัดไมเพื่อผลิตกระดาษแบบแสดงรายการจํานวนมากอีก จะตองใชพลังงานไฟฟา
และใชแรงงานคนในการปอนคียขอมูลจํานวนมากเหลาน้ี   ภาวะลดรอนจะทวีคูณขึ้นเร่ือย ๆ

ดังน้ัน เมื่อกลุมบริษัทธุรกิจขนาดใหญที่อยูในการกํากับดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ  หลายรายเปนบริษัทมหาชน  หลายรายเปนบริษัทขามชาติ เปนบริษัท Joint Venture ซึ่งมี
ศักยภาพในการใชระบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ   แตไมไดยื่นแบบทาง Internet  ผูศึกษาจะไดทําการศึกษา
และหาวิธีที่จะให ผูประกอบการ บริษัทเหลาน้ียื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส Internet ซึ่งจะ
ชวยลดโลกรอน Deduce Global  Warming ตอไป

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบ Internet ของกลุมผูประกอบการ บริษัทที่อยูในกํากบัดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
กรมสรรพากร

1.3.2 นําทฤษฏี SWOT Analysis มาวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  ความเสี่ยง
ของ Stakeholders ความรูในเร่ือง 4 รู มาปรับใช เพื่อเกิดผลศึกษาเปนรูปธรรม    นําไปสูการกําหนดวิธี
ที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
______________________________________
1 records  หมายถึง  จํานวนผูเสียภาษีที่ทําธุรกรรมกับบริษัทดังกลาว
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1.3.3 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
1.3.4 ระยะเวลาการศึกษา  มิถุนายน – กรกฎาคม 2554

1.4 วัตถุประสงค
1.4.1  เพื่อใหผูเสียภาษีทราบและเขาใจถึงประโยชนในการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีดวยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ Internet
1.4.2  เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของกรมสรรพากร และเปนการเชื่อม

ความสัมพันธอันดี ตอการเปนหุนสวนกันระหวางกรมสรรพากรและผูเสียภาษี Stakeholder รวมทั้งเปน
การสรางพันธมิตรใหผูเสียภาษีที่ใชบริการยื่นแบบฯ ผานอินเทอรเน็ต บอกตอและชักชวนผูเสียภาษี
รายอ่ืน ใหเขามาใชบริการยื่นแบบฯ ผานอินเทอรเน็ตมากขึ้น

1.4.3 เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเสียภาษีและกรมสรรพากร
และรับขอเสนอแนะจากผูเสียภาษี มาพิจารณาปรับปรุงระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทาง
อินเทอรเน็ตใหดียิ่งขึ้น และกาวหนามากขึ้น ซึ่งเปนการสนองตอยุทธศาสตร พัฒนาดานระบบ ICT เชิงรุก

1.4.4 เพื่ออํานวยความสะดวกแก บริษัทขามชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย  สามารถ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี นอกประเทศไทยไดทุกแหง โดยยื่นแบบทางอินเทอรเน็ต

1.4.5 เพื่อลดคาใชจายการใชกระดาษ คาไฟฟา และสนับสนุนลดโลกรอน

1.5 วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ดังน้ี
1.5.1 กลุมเปาหมาย  เปนผูเสียภาษีที่อยูในการกํากับดูแลของ    สํานักบริหารภาษี

ธุรกิจขนาดใหญ  ที่ไมไดใชบริการยื่นแบบทางอินเทอรเน็ต หรือสื่อคอมพิวเตอร  ที่มีความพรอมและมี
ศักยภาพที่จะใชอิเล็กทรอนิกส Internet ในการยื่นแบบฯ

1.5.2 ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากจํานวน 30 บริษัท   ใหเขาอบรม
บริษัทละ 2 คน รวม 60 คน

1.5.3 ใชเทคนิคการเจรจาทางการทูต  ที่ไดรับการอบรมจากหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุน 3 มาปรับใชจูงใจกลุมเปาหมายใหความรวมมือ   เพื่อทําใหโครงการน้ีบรรลุผลสําเร็จ
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1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ลดปญหาการบันทึกขอมูลแบบฯ ที่ไมสมบูรณของสํานักบริหารภาษีธุรกิจ

ขนาดใหญ
1.6.2 ผูเสียภาษีทราบและเขาใจถึงประโยชน ความสะดวก รวดเร็วของการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
1.6.3 ชวยใหผูเสียภาษีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น ทําใหลด

ภาระงานของเจาหนาที่ เชน การคืนเงินภาษีอากร  การประเมินภาษี
1.6.4  ลดการใชกระดาษ ลดการใชไฟฟา ลดโลกรอน Deduce Global Warming
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บทท่ี 2
วิธีการศึกษา/แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ

2.1 วิธีการศึกษา
2.1.1 ผูศึกษาไดศึกษาพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2544

มาตราตางๆที่เกี่ยวของกับการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส  การรับสงขอมูล  ความปลอดภัยของ
ขอมูลโดยเฉพาะ
              มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน
ไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล

   หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไว
โดยเฉพาะ ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสู
ระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวน้ัน แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบ
ขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือวาการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลน้ัน

 มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสง
ขอมูล หรือไดรับ ณ ที่ทําการงาน ของผูรับขอมูล แลวแตกรณี

   ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่
เกี่ยวของมากที่สุดกับธุรกรรมน้ันเปนที่ทําการงาน เพื่อประโยชนตามวรรคหน่ึง แตถาไมสามารถ
กําหนดไดวาธุรกรรมน้ันเกี่ยวของกับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปน
สถานที่ที่ไดรับหรือสง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน

  ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถิ่นที่อยูปกติเปน
สถานที่ที่สงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส

  ความในมาตราน้ีมิใหใชบังคับกับการสง และการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทาง
โทรเลข และโทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสาร อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
              มาตรา 25 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปน วิธีการที่เชื่อถือได

2.1.2  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
แนวคิดจากพระราชกฤษฎีดังกลาวจะนํามาซึ่งกรอบในการปฏิบัติราชการแนวใหม
การลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานภาครัฐ และการลดคาใชจายเปนการใหบริการที่ดีแก

ประชาชนผูเสียภาษี  หากใชวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีดวยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบ internet
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ผูประกอบการ ผูเสียภาษีสามารถยื่นแบบที่ทํางานได    ไมตองเดินทางมาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา  ประหยัดเวลาและคาใชจาย ลดการใชกระดาษ

2.1.3 หนังสือ Making Globalization Work  ของนาย Joseph Steglitz ซึ่งกลาวถึงโลกา
ภิวัตน (Globalization)  การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝายที่เกี่ยวของ

2.1.4 SMCR  Model ของ David K.

             ภาพ SMCR Model

เบอรโล (Berlo) เปนผูคิดคนกระบวนการของการติดตอสื่อสารไวในลักษณะรูปแบบจําลอง
SMCR  Model  ซึ่งประกอบดวย

1. ผูสง (Source) ตองเปนผูที่มีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร  โดยมีความสามารถใน
การเขารหัส  (encode) เน้ือหาขาวสาร  มีเจตคติที่ดีตอผูรับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรูอยางดี
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับ ของขอมูลน้ันใหเหมาะสม
และงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับผูรับดวย

2. ขอมูลขาวสาร (Message) เกี่ยวของทางดานเน้ือหา  สัญลักษณ  และวิธีการสงขาวสาร
3. ชองทางในการสง (Channel)  หมายถงึ  การที่จะสงขาวสารโดยการใหผูรับไดรับขาวสาร

ขอมูล  โดยผานประสาทสัมผสัทั้ง 5   หรือเพียงสวนใดสวนหน่ึง  คือ  การไดยิน  การดู การสัมผัส การ
ลิ้มรส หรือการไดกลิ่น
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4.   ผูรับ (Receiver)    ตองเปนผูมีทักษะความชํานาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน
“การถอดรหัสสาร” (decode) เปนผูที่มีเจตคติ ระดับความรู และพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม เชน
เดียวหรือคลายคลึงกันกับผูสงสารจึงจะทําใหการสื่อความหมาย หรือการสื่อสารน้ันไดผล

ตามลักษณะของ  SMCR Model  น้ี มีปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอขีดความสามารถของผูสง
และผูรับ  ที่จะทําใหการสื่อความหมายน้ันไดผลสําเร็จหรือไมเพียงใด  ไดแก

1. ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง  ทักษะซึ่งทั้งผูสงและผูรับควร
จะมีความชํานาญในการสงและการรับสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจกันไดอยางถูกตอง เชน ผูสงตองมี
ความสามารถในการเขารหัส มีการพูด โดยการใชภาษาพูดที่ถูกตอง  ใชคําพูดที่ชัดเจน ฟงงาย มีการ
แสดงสีหนาหรือทาทางที่เขากับการพูด  ทํานองลีลาในการพูด เปนจังหวะนาฟง หรือการเขียนดวย
ถอยคําสํานวนที่ถูกตองสละสลวยนาอาน  สวนผูรับก็ตองมีความสามารถในการถอดรหัส  และมี
ทักษะที่เหมือนกันกับผูสงสาร โดยมีทักษะการฟงที่ดี ฟงภาษาที่ผูสงพูดมารูเร่ือง หรือสามารถอาน
ขอความที่สงมา น้ันได เปนตน

2. เจตคติ (Atitudes) เปนเจตคติของผูสงและผูรับซึ่งมีผลตอการสื่อสาร ถาผูสงและผูรับ
มีเจตคติที่ดีตอกัน ก็จะทําใหการสื่อสารไดผลดี  ทั้งน้ีเพราะเจตคติยอมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่ง
กันและกันระหวางผูสงและผูรับดวย เชน ถาผูฟงมีความนิยมชมชอบในตัวผูพูดก็มักจะมีความเห็น
ที่สอดคลองตามไปไดงายกับผูพูด  แตในทางตรงกันขาม  ถาผูฟงมีเจตคติที่ไมดีตอผูพูดก็จะฟงแลว
ไมเห็นชอบดวย และมีความเห็นขัดแยงในสิ่งที่พูดมาน้ัน หรือถาทั้งสองฝายมีเจตคติที่ไมดีตอกัน
ทวงทํานองหรือนํ้าเสียงในการพูดก็อาจจะหวนหาว แตถามีเจตคติที่ดีตอกันก็มักจะพูดกันดวยความ
ไพเราะนาฟง

3.  ระดับความรู (Knowledge Levels) ถาผูสงและผูรับมีระดับความรูที่เทาเทียมกัน ก็จะ
ทําใหการสื่อสารน้ันลุลวงไปดวยดี แตถาหากความรูของผูสงและผูรับมีรับดับที่แตกตางกันยอมจะตอง
มีการปรับความยากงายของขอมูล  ที่จะสงในดานความยากงายของภาษา และถอยคํา  สํานวนที่ใช
เชน   การไมใชคําศัพททางวิชาการ  ภาษาตางประเทศ  หรือถอยคํายาว ๆ   สํานวนที่สลับซับซอน
ทั้งน้ีเพื่อใหสะดวกและงายตอความเขาใจ  ตัวอยางเชน   การที่หมอรักษาคนไขแลว พูดแตคําศัพท
ทางการแพทยเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ยอมจะทําใหคนไขไมเขาใจวาตนเปน โรคอะไรแน หรือการที่
พัฒนากรจากสวนกลางออกไปพัฒนาหมูบานตาง ๆ  ในชนบท เพื่อใหคําแนะนําทางดานวิชาการ
เกษตร และเลี้ยงสัตวแกชาวบาน ถาพูดแตศัพททางวิชาการโดยไมอธิบายดวยถอยคํา หรือภาษาที่
งาย ๆ  ก็จะทําใหชาวบานไมสามารถ เขาใจหรืออาจเขาใจผิดไปได

4.  ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio - Culture System) ระบบสังคมและวัฒนธรรมใน
แตละชาติเปนสิ่งที่มีสวนกาํหนด พฤติกรรมของประชาชนในชาติน้ัน ซึ่งเกีย่วของไปถึงขนบธรรมเนียม
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ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติ ยอมมีความแตกตางกันไป เชนการให
ความเคารพตอผูอาวุโส  หรือวัฒนธรรมการกินอยูตาง ๆ   ดังน้ัน ในการติดตอสื่อสารของบุคคล
ตางชาติตางภาษากัน จึงจะตองมีการศึกษาระบบสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลในแตละชาติ เพื่อ
การปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม ทั้งน้ียอมรวมไปถึงกฎขอบังคับทางศาสนาของแตละศาสนาดวย

2.1.5   ระเบียบ  คําสั่ง  แนวปฏิบัติ ของกรมสรรพากร
2.1.6    ประมวลรัษฎากร(ฉบับอิเล็กทรอนิกส) จาก http://rdsrv.rd.go.th
2.1.7 ขอมูลที่เกี่ยวของจากอินเทอรเน็ต

2.2     ทฤษฎี SWOT Analysis
เพื่อใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมาย   และใหเกิด

ผลลัพธของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล   เปาประสงคจะทําใหมีการยื่นแบบ
แสดงรายการทางอิเล็กทรอนิกสรูปแบบ  internet  เพิ่มขึ้น  ไดนําทฤษฏี SWOT Analysis  มาวิเคราะห
สภาพของ Stakeholder เพื่อคนหาจุดแข็ง  จุดเดน  จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค

SWOT  เปนตัวอักษรยอมาจาก
Strengths จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ

       Weaknesses จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
Opportunities โอกาสที่จะดําเนินการได

       Threats อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคกร
หลักการสําคัญของ SWOT   คือ    การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ

สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก    ดังน้ันการวิเคราะห SWOT  จึงเรียกไดวาเปนการ
วิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และวิเคราะหโอกาส
อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ  ทั้งภายนอกและภายในองคกร  ซึ่งจะชวยใหผูบริหารองคกร
ดังกลาวทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต   รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มีตอองคกร ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะชวย
ใหเขาใจไดถึงการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปน
ความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปน
คุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่
ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายองคกรในทางกลับกัน อุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปน
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สถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร    ผลจากการวิเคราะห  SWOT  น้ีจะใชเปน
แนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน            การกําหนดกลยุทธ สามารถ ที่จะเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุด  เพื่อให องคกรเกิด การพัฒนาไปในทางที่
เหมาะสมตอไป

 รวมทั้งไดนําความรูในสวนของความสามารถ ในเร่ืองรู 4 ตัวที่สําคัญมาประยุกต
กับการปฏิบัติงาน คือ

 รูทัน คือ รูวากระแสโลกาภิวัตน เปนอยางไร เปนโอกาสหรือเปนภยันตราย
จะรับมือกับสิ่งเหลาน้ีอยางไร

รูกาล คือ รูเวลาที่ควรจะทํา การพัฒนาบางเร่ืองมีเงื่อนเวลาผูกอยู บางเร่ืองไมมี
เงื่อนเวลา  บางเร่ืองเปน Time Dependence แตบางเร่ืองเปน Time Independence  คือ ไมสัมพนัธ กับเวลา

รูงาน คือ  เราตองรูวางานของเราคืออะไร  คือ  การใหบริการผูเสียภาษี ทาํใหผูเสียภาษี
พึงพอใจและเสียภาษีอยางเต็มใจ

รูคน  คือ  รูอัตรากําลังเจาหนาที่เพียงพอกับปริมาณงานหรือไม   จะบริหารอยางไร
ภายใตทรัพยากรที่มีอยู  เจาหนาที่ที่มีอยู  มีความรูความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือไมจะตอง
มีการสอนงาน (Coaching) กันอยางไร รวมทั้งการ Coaching ผูเสียภาษีซึ่งจัดวา เปน Partner ดวย



12

บทท่ี 3
ผลการศึกษาและการดําเนินการ

ในบทน้ี   เปนการนําเสนอผลการศึกษาและการดําเนินการเพื่อใหผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดใหญและผูประกอบการธุรกิจขามชาติ ไดมีความสมัครใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีผาน
อินเทอรเน็ต  เพื่อลดการใชกระดาษ  ลดการตัดตนไม  ลดโลกรอน โดยศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
และความกาวหนาของระบบอิเล็กทรอนิกส ผานบทความ/หนังสือของนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับ
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2544
หลังจากน้ันจะใชการวิเคราะห จุดออน  จุดแข็งแบบ SWOT ซึ่งเปนการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ
จุดแข็ง (strengths) จุดออน(weaknesses) โอกาส(opportunities)  และอุปสรรคหรือความเสี่ยง (threats)
ของโครงการลดโลกรอนดวยอิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษาสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  ซึ่งเปน
หนวยงานของกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง  ที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีจากผูประกอบการที่มีรายรับ
ต้ังแต 2,000 ลานบาทขึ้นไป รวมทั้งเปนผูประกอบการขามชาติ โดยคัดเลือกกลุมผูประกอบการที่
จากการทํา SWOT แลว มีศักยภาพที่จะทําใหโครงการลดโลกรอนดวยอิเล็กทรอนิกสบรรลุผล
สําเร็จไดการดําเนินการเร่ิมดวยการจัดการฝกอบรม โดยใหคําแนะนําใหทราบถึงหนาที่ในการเสียภาษี
และวิธีการยื่นแบบผาน internet  ปฏิบัติอยางถูกตอง  ขั้นตอนการสมัครใชบริการการยื่นแบบผาน
internet   แนะนําแบบที่จะใชสมัคร  ไดแก ภ.อ 01  ขั้นตอนการตอบรับการเขาสูระบบฯ  เงื่อนไข
การใชบริการ ทั้งน้ีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการน้ีไดอํานวยความสะดวกและตอบปญหาตางๆ
ตลอดจนการบริการแนะนําถึงสถานประกอบการ    ทําใหผูประกอบการพึงพอใจ   ใหความรวมมือ
นําไปสูเปาหมายการลดโลกรอน   ลดคาใชจายของภาครัฐในระยะยาวตอไป
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3.1  การวิเคราะห SWOT Analysis

จุดแข็ง (strengths)
กลุมเปาหมายคือผูประกอบการขนาดใหญและผูประกอบการธุรกิจขามชาติ  จะมี

ความพรอมของเคร่ืองมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะใชงานในระบบอิเล็กทรอนิกส

จุดออน (weakness)
-       สถานที่ต้ังของบริษัทอยูใกลสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  และเจาหนาที่

สรรพากรพื้นที่สาขาอํานวยความสะดวกในการยื่นแบบดวยกระดาษดีอยูแลว
- โปรแกรมบัญชีที่บริษัทใชไมรองรับโปรแกรมโอนยายขอมูลของกรมสรรพากร

   INTERNAL

EXTERNAL

- บุคคลากรมีความพรอม - ความเคยชินในการยื่นแบบฯ แบบเดิม ๆ
- อุปกรณ เคร่ืองมือ ทันสมัย -สถานที่ต้ังในการยื่นแบบฯ สะดวกตอการเดินทาง

- สถานที่ยื่นแบบฯ ไดทุกแหง -ระบบโปรแกรมที่ตางกันยังไม
ที่สามารถใชอิเล็กทรอนิกส ได สามารถเชื่อมกันได

- ประโยชนของผูประกอบการที่ไดรับ
จากการ Clearing ของการชําระดวยเช็ค

S W

o T

- ความกาวหนาของเทคโนโลยี - ไมมั่นใจความปลอดภัยของระบบ
- ทัศนคติของผูใช และความ ขอมูล

                 เปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชน - ความปลอดภัย ระบบ e-banking
ตอผูใช

PO
SIT

IV
E NEGATIVE
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-      บริษัทมีบัตรภาษีที่ไดรับจากการคืนภาษีของกรมศุลกากร  ซึ่งนํามาใชชําระ
ภาษีประเภทตาง ๆ   ของสรรพากร

- เมื่อยื่นแบบทาง internet แลวหากมีภาษีตองชําระ บริษัทตองชําระเงินที่ธนาคาร
และธนาคารเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว  ทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มขึ้น

-      บางบริษัท เห็นวาการใชเช็คชําระภาษีสะดวกกวา  และไดรับประโยชนจาก
วันที่เช็ครอ Clearing

โอกาส (opportunity)
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง  และผูใชไดเล็งเห็นถึง

ประโยชน ก็จะใหความรวมมือ

อุปสรรคหรือความเสี่ยง (threats)
ผูประกอบการบางรายมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูลในการยื่นแบบ

ทาง internet   การใชระบบ e-banking
ในโลกแหงความเปนจริง  ปจจุบันน้ีระบบอิเล็กทรอนิกสเกือบจะเปนสวนหน่ึง

ของการดํารงอยูของชีวิตประจําวัน  ดังน้ัน  จุดออน  อุปสรรค  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีจะตองไดรับการพัฒนา  เพื่อใหสิ่งเหลาน้ี
หมดไป และทุกแบบแสดงรายการภาษียื่นโดยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

3.2. การดําเนินการ

จากการวิเคราะห SWOT  ไดจัดทําโครงการ “ธุรกิจขนาดใหญรวมใจยื่นภาษีผาน
internet เพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยลดการใชกระดาษ” โดยคัดสรรกลุมผูประกอบการขนาดใหญ
และบริษัทขามชาติที่มีจุดแข็ง  มีศักยภาพที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
แตยังยื่นแบบฯ โดยกระดาษ    มาเขาโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว จํานวน 33 บริษัท  มี
ผูเขาอบรมจํานวน 63  คน  ดังน้ี
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รายชื่อผูประกอบการธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขามชาติ
ท่ีเขารวมโครงการ ลดโลกรอนดวยอิเล็กทรอนิกส

ลําดับ ชื่อผูประกอบการ ตําแหนง
1 ผูจัดการฝายบัญชี
2

บริษัท กูดเยียร(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เจาหนาที่บัญชี

3 บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด) จํากัด ผูจัดการฝายบัญชี
4 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
5 ผูจัดการฝายบัญชี
6

บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จํากัด
เจาหนาที่บัญชี

7 SECTION CHIEF
8

บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)
จํากัด SUPER VISOR

9 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
10

บริษัท บริดจสโตนเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
พนักงานบัญชี

11 ผูจัดการทั่วไปบัญชีและเรงรัดหน้ีสิน
12

บริษัท ซันโย (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและเรงรัดฯ

13 เจาหนาที่บัญชี
14

บริษัท โฮยาเลนซ ไทยแลนด จํากัด
เจาหนาที่บัญชี

15 Business Application Support Mange
16

บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด
Accountion Executive-AO

17 บริษัท จอหสสัน แอนด จอหสัน (ไทย) จํากัด ผูจัดการฝายบัญชี
18 เจาหนาที่บัญชีและการเงิน งานระบบ

บัญชีและภาษีอาการ
19

บริษัท ขนสง จํากัด
เจาหนาที่บัญชีและการเงิน งานรับ-จาย
กองบัญชีและการเงิน

20 บริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ผูจัดการฝายบัญชี
21 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
22

บริษัท ดูเม็กซ จํากัด
พนักงานการเงินและบัญชี

23 ผูจัดการฝายบัญชี
24

บริษัท ซันเดน (ประเทศไทย) จํากัด
หัวหนาฝายการเงิน
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25 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
26

บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน)
พนักงานบัญชี

27 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
28

บริษัท ไทยสโตรเรจ แบตเตอร่ี จํากัด (มหาชน)
หัวหนาฝายการเงิน

29 บริษัท เพิรล ออย (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานบัญชี
30 บริษัท บีจี เอเชีย แปซิฟค พีทีอี ลิมิเต็ด จํากัด สมุหบัญชี
31 บริษัท ขนสง จํากัด พนักงานการเงินและบัญชี
32 ผูจัดการแผนกบัญชี
33

บริษัท เชงเกอรไทย จํากัด
ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี

34 ผูจัดการฝายบัญชี
35

บริษัท นํ้ามันอพอลโล (ไทย) จํากัด
พนักงานบัญชี

36 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
37

บริษัท ไทย อินโด คอรดซา จํากัด
พนักงานบัญชี

38 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
39

บริษัท อาซาฮี อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด
เจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน

40 ผูจัดการฝายบัญชีทั่วไป
41

บริษัท อเมริกัน สแตนดารด บี แอนด เค (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) พนักงานบัญชี

42 ผูจัดการฝายบัญชี
43

บริษัท ซียูอีแอล จํากัด
พนักงานบัญชี

44 ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี
45

บริษัท ไทยนิชิมัตสุกอสราง จํากัด
เจาหนาที่บัญชี

46 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
47

บริษัท ฤทธา จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝาย ไอที.

48 ผูจัดการฝายบัญชี
49

บริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน)
พนักงานบัญชี

50 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
51

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
เจาหนาที่บัญชี

52 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
53

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
หัวหนาแผนกบัญชี
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54 ผูจัดการฝายบัญชี
55

การไฟฟาสวนภูมิภาค
พนักงานบัญชี

56 ผูจัดการฝายบัญชี
57

การไฟฟานครหลวง
เจาหนาที่บัญชี

58 บริษัท บีเจ เซอรวิส อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด เจาหนาที่แผนกบัญชี

59 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี

60

บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด

เจาหนาที่แผนกบัญชี
61 ผูจัดการฝายบัญชี
62 หัวหนาแผนกบัญชี
63 เจาหนาที่บัญชี
64

การไฟฟาฝายผลิต

เจาหนาที่บัญชี

65 บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด ผูจัดการฝายบัญชี

66 บริษัท นานาชาติ เทรดเดอรส คอนซอลิเดชั่น
จํากัด

ผูจัดการฝายบัญชี

67 ผูจัดการฝายบัญชี

68
บริษัท ซีคซ บางกอก จํากัด

เจาหนาที่บัญชี

69 หัวหนาแผนกบัญชี

70
บริษัท ฮอนดา เทรดด้ิง เอเชีย จํากัด

เจาหนาที่แผนกบัญชี
71 ผูจัดการฝายบัญชี

72 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี

73 หัวหนาแผนกบัญชี
74 เจาหนาที่แผนกบัญชี

75

การไฟฟานครหลวง

เจาหนาที่แผนกบัญชี

76 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี

77
บริษัท โคคา - โคลา (ประเทศไทย) จํากัด

หัวหนาแผนกบัญชี
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78 บริษัท อาซาฮีเทค (ประเทศไทย) จํากัด ผูจัดการฝายบัญชี

79 บริษัท อินะบาตะ ไทย จํากัด เจาหนาที่บัญชี

80 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี

81
บริษัท คลาเรียนท (ประเทศไทย) จํากัด

หัวหนาแผนกบัญชี
82 ผูจัดการฝายบัญชี

83
บริษัท ไออารพีซี โพลิออล จํากัด

เจาหนาที่บัญชี

84 หัวหนาแผนกบัญชี
85

บริษัท ไทยพาราโซลีน จํากัด
เจาหนาที่แผนกบัญชี

86 ผูจัดการฝายบัญชี

87
บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด

หัวหนาแผนกบัญชี

88 หัวหนาแผนกบัญชี

89
บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด

เจาหนาที่แผนกบัญชี

90 ผูจัดการฝายบัญชี

91
บริษัท มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น จํากัด

เจาหนาที่แผนกบัญชี

92 หัวหนาแผนกบัญชี
93

บริษัท ไทยแอรโรว จํากัด
เจาหนาที่แผนกบัญชี

ข้ันตอนการสมัครใชบริการย่ืนแบบฯ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต
ผูมีสิทธิสมัครใชบริการ กรณีสมัครใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม
1. เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองยื่นแบบ ภ.พ. 30 และภ.พ. 36 ทั้งที่อยู

ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด และไดรับอนุญาตจากกรมสรรพากรแลววามีสิทธิใชบริการได
2. โดยปกติผูประกอบการที่สนใจจะใชบริการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผานอินเทอรเน็ต จะตอง

ยื่นแบบคําขอฯ เปนรายสถานประกอบการหรือรายสาขา เวนแตไดรับอนุมัติใหยื่นแบบ ภ.พ. 30
รวมกันใหยื่นแบบคําขอฯ เฉพาะสถานประกอบการหรือสาขาที่มีหนาที่ยื่นแบบรวมกันเทาน้ัน
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กรณีสมัครใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ตองยื่นแบบ ภ.ธ.40 ทั้งที่อยูใน

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด และไดรับอนุญาตจากกรมสรรพากรแลววามีสิทธิใชบริการได
2. โดยปกติผูประกอบการที่สนใจจะใชบริการยื่นแบบ ภ.ธ.40 ผานอินเทอรเน็ต จะตอง

ยื่นแบบคําขอฯ เปนรายสถานประกอบการหรือรายสาขา เวนแตไดรับอนุมัติใหยื่นแบบ ภ.ธ.40
รวมกันใหยื่นแบบคําขอฯ เฉพาะสถานประกอบการหรือสาขาที่มีหนาที่ยื่นแบบรวมกันเทาน้ัน

กรณีสมัครใชบริการย่ืนแบบอื่นๆ
เปนผูเสียภาษีที่มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นรายการน้ัน ๆ เพื่อนําสงภาษี

ข้ันตอนการย่ืนใบสมัครใชบริการ แบบคําขอฯ ใชบริการ
1. ติดตอขอรับแบบ คําขอยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต (ภ.อ.01)  ไดที่สํานักบริหาร

การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส  ชั้น 27  กรมสรรพการ   เลขที่ 90  ซอยพหลโยธิน 7   ถนนพหลโยธิน
พญาไท    กรุงเทพ ฯ 10400 สําหรับตางจังหวัดยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ทุกจังหวัด

2. เรียกแบบคําขอยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต (ภ.อ.01) ไดจากเว็บไซตของ
กรมสรรพากร (http://www.rd.go.th)   โดยคลิกเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส"  คลิกเลือกหัวขอ
"บริการยื่นแบบและชําระภาษีผาน INTERNET"  คลิกเลือกหัวขอ "แนะนําบริการ"  และคลิกเลือก
หัวขอ "แบบฟอรมตาง ๆ" ที่เกี่ยวของ

การกรอกรายการแบบคําขอ ภ.อ. 01
ผูเสียภาษีกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของลงในแบบคําขอ ภ.อ.01 เชน

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร เลขที่สาขาที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และหรือเลขที่สาขาที่จดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ชื่อผูเสียภาษี  สถานที่ต้ังสถานประกอบการที่ตองการเขาระบบ หมายเลขโทรศัพท
และโทรสาร สําหรับการติดตอ e-mail Address ที่ถูกตองบนเครือขายอินเทอรเน็ต และลงลายมือชื่อ
ผูเสียภาษี หรือกรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจของนิติบุคคลน้ันพรอมประทับตรา (ถามี)

นอกจากน้ี   ผูเสียภาษีสามารถยื่นคําขอ  ภ.อ.01 ผานเว็บไซตของกรมสรรพากร
(http://www.rd.go.th) โดยคลิกเลือก  "บริการอิเล็กทรอนิกส" คลิกเลือกหัวขอ  "บริการยื่นแบบและชําระ
ภาษีผาน INTERNET"  คลิกเลือกหัวขอ  "ลงทะเบียน" และคลิกเลือกหัวขอ "กรอกแบบ ภ.อ.01 "
หนาจอจะปรากฏแบบ ภ.อ.01 ใหกรอกรายการขอมูลตางๆ เชนเดียวกับที่กลาวแลวใหครบถวน
เชนกันแลวเลือก "ตกลง" ขอมูลดังกลาวจะถูกบันทึกเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ จากน้ันระบบ
จะสงขอความตอบรับ พรอมกับแจงรหัสการจดทะเบียน (Reference no.) ใหผูเสียภาษีทราบทาง
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e-mail Address ที่ไดแจงไว
การกรอกรายการ  ภ.อ.01 ทางอินเทอรเน็ตยังไมมีผลโดยสมบูรณจนกวาจะได

ลงนามในขอตกลงกับกรมสรรพากรแลว
กรณีผูเสียภาษีมีความประสงคขอยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตของ

สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาในคราวเดียวกัน ใหใชเอกสารแนบเพียงชุดเดียว

เอกสารท่ีใชประกอบในการย่ืนแบบคําขอย่ืนแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต ภ.อ.01

๑. ขอตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ต [แบบขอตกลงฯ]
๒. กรณีเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสียภาษีที่ไดลง

ลายมือชื่อรับรอง
๓. กรณีเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหรือภาพถายหนังสือรับรองของนายทะเบียน หุนสวน

บริษัทฉบับปจจุบันที่มีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่นายทะเบียน หุนสวนบริษัทได
ลงลายมือชื่อ และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญคนตางดาวของผูมีอํานาจ
ผูกพันกับนิติบุคคลน้ัน โดยผูมีอํานาจดังกลาวไดลงลายมือชื่อรับรองในภาพถายดวย

๔. กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนทําการแทน ตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจ พรอมแนบภาพถายบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ ที่ไดลงลายมือชื่อรับรองในภาพถาย

การย่ืนแบบคําขอ ภ.อ. 01
กรณียื่นดวยตนเอง สามารถยื่นแบบคําขอ  ภ.อ.01 ที่กรอกขอมูลครบถวนแลวพรอม

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของได ในวันและเวลาราชการ  ณ สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส
ชั้นที่ 27 กรมสรรพากร  เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน  พญาไท  กรุงเทพ ฯ 10400
สําหรับตางจังหวัดยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ทุกจังหวัด

กรณียื่นคําขอ ภ.อ.01 ผานเว็บไซตของกรมสรรพากร ใหพิมพแบบ ภ.อ.01 (ซึ่งมีรหัส
การจดทะเบียนปรากฏอยูบนแบบ) และลงลายมือชื่อผูเสียภาษี หรือกรรมการ  หรือหุนสวนผูมีอํานาจ
ของนิติบุคคลพรอมประทับตรา (ถามี)   และนําเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ไปยื่นใหแกเจาหนาที่
ณ สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับตางจังหวัดยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ทุกจังหวัด  ภายใน 15 วันนับจากวันที่สงรายการผานเว็บไซต
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การตอบรับเขาสูระบบฯ
1. เมื่อเจาหนาที่พิจารณาแบบคําขอ ภ.อ.01 พรอมเอกสารหลักฐานเรียบรอย หาก

ถูกตองครบถวน กรมสรรพากรจะสงมอบหมายเลขผูใช (User Id) และรหัสผาน (Password) เพื่อ
ใชเปนรหัสผานเขาสูระบบการยื่นแบบ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต ตอไป

2. การไดรับสิทธิใชบริการยื่นแบบ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตในเดือนภาษีใด
กรมสรรพากรจะแจงใหทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (ผาน e-mail) อีกคร้ังหน่ึง
เงื่อนไขการใชบริการ

1. ตองเปนการยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนดเวลาปกติเทาน้ัน  ไมวาจะมีภาษี
ตองชําระหรือไมก็ตาม หากเปนแบบฯ ที่ยื่นเกินกําหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม ใหไปยื่นแบบฯ และชําระภาษี
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ที่สถานประกอบการต้ังอยูตามปกติ  เชน  การยื่นแบบ ภ.พ.30
หรือ ภ.ธ.40  ของเดือนภาษีมกราค 2545 ที่จะตองกระทําภายใน วันที่ 15  กุมภาพันธ 2545 ใหยื่นแบบฯ
และชาํระภาษีมูลคาเพิ่ม  หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผานอินเทอรเน็ตไดระหวางวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ 2545
หากเปนการยื่นแบบ ภ.พ.30  หรือ ภ.ธ.40 ของเดือนภาษี ธันวาคม 2544  หรือกอนหนาน้ี  จะตอง
ยื่นแบบฯ  ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  เทาน้ัน

2. ผูใชบริการมีสิทธิเลือกใชบริการยื่นแบบฯ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตไดทุกวัน
ในระหวางชวงเวลายื่นแบบแสดงรายการ เวนแตวันสุดทาย ตรงกับวันหยุดราชการมีสิทธิยื่นแบบฯ
ในวันเปดทําการถัดไปไดอีก 1 วัน  และในแตละวันสามารถใชบริการไดต้ังแตชวงเวลา 06.00 น.
จนถึงเวลา 22.00 น.

3.3  ข้ันตอนการย่ืนแบบ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต
ข้ันตอนการย่ืนแบบ

หลังจากที่กรมสรรพากรไดแจงใหทราบทาง e-mail วาผูเสียภาษีที่ไดรับอนุญาตใหมี
สิทธิใชบริการยื่นแบบ ฯ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตไดแลว การเขาสูระบบเพื่อทํารายการยื่นแบบฯ
และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตใหกระทําโดยลําดับ ดังน้ี

ข้ันท่ี 1 เขาเว็บไซตของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
ข้ันท่ี 2 คลิกเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส" และเลือกหัวขอ "บริการยื่นแบบและชําระ

ภาษีผาน INTERNET"
ข้ันท่ี 3 เลือกประเภทแบบที่มีความประสงคจะยื่นผานอินเทอรเน็ต
ข้ันท่ี 4 ปอนหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) ที่ไดรับจาก

กรมสรรพากร หนาจอจะแสดงผลเปนแบบแสดงรายการตามที่ทานเลือก โดยในสวน ก  ของแบบฯ
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จะปรากฏขอมลูเกี่ยวกับสถานะของผูเสยีภาษีตามที่ไดแจงขอมูลไวตอกรม ฯ และแสดงหนาจอใหกรอก
ตัวเลขที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับแบบแสดงรายการดวยกระดาษ

ข้ันท่ี 5 ปอนขอมูลตามแบบ ฯ ใหครบถวน ทํานองเดียวกับการกรอกแบบแสดง
รายการดวยกระดาษตามปกติ

กรณีไดรับอนุมัติใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มรวมกันจะตอง (Download)
โปรแกรมการบันทึกขอมูลใบแนบแบบ ภ.พ.30 เพื่อบันทึกขอมูลเปนรายสถานประกอบการ ใหปอน
ขอมูลแตละสาขา เชนเดียวกับใบแนบ ภ.พ.30 และเมื่อบันทึกรายการขอมูลเสร็จแลวใหกดปุม Attach File
สงใบแนบเพื่อสงรายการขอมูล ภ.พ.30  (หมายเหตุ หากตัวเลขที่ปอนขอมูลไมสัมพันธกัน เชน จํานวน
ภาษีขาย  เปนตัวเลขที่เกินกวาหรือนอยกวารอยละ 7 ที่คํานวณไดจากยอดขายที่ปอนขอมูลไว โปรแกรม
จะเตือนวาการปอนรายการดังกลาวไมมีความสัมพันธกัน โปรดตรวจสอบขอมูลที่ปอนรายการอีกคร้ังหน่ึง)

กรณีไดรับอนุมัติใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันจะตอง (Download)
โปรแกรมการบันทึกขอมูลใบแนบแบบ ภ.ธ.40 เพื่อบันทึกขอมูลเปนรายสถานประกอบการ ใหปอนขอมูล
แตละสาขา เชนเดียวกับใบแนบ ภ.ธ.40 และเมื่อบันทึกรายการขอมูลเสร็จแลวใหกดปุม Attach File
สงใบแนบเพื่อสงรายการขอมูล ภ.ธ.40 (หมายเหตุ หากรายรับในใบแนบไมเทากับรายรับที่ปอนขอมูลไว
โปรแกรมจะเตือนวา การปอนรายการดังกลาวไมถูกตอง โปรดตรวจสอบขอมูลที่ปอนรายการอีกคร้ังหน่ึง)

ข้ันท่ี 6 หากตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ตามที่ปอนขอมูลไวจนเปนที่แนใจแลววาถูกตอง
ใหยืนยันการยื่นรายการดังกลาวโดยคลิก "ตกลง" หากไมแนใจ หรือตองการทํารายการใหมโดยยกเลิก
รายการที่ทํามาแลวทั้งหมดใหคลิก "ยกเลิก"

ข้ันท่ี 7 กรณีที่ยืนยันการยื่นรายการโดยคลิก "ตกลง" เรียบรอยแลว

กรณีไมมีภาษีตองชําระตามแบบหรือกรณีขอคืนภาษีตามแบบ ภ.พ.30 ระบบจะยืนยัน
การยื่นแบบโดยมีขอความแจงใหทราบทันที วาไดรับการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ไวเรียบรอยแลว พรอม
หมายเรียกอางอิง (Reference no) กรณีมีภาษีตองชําระตามแบบ ใหเลือกธนาคารที่ไดทําความตกลงไว
คลิกเลือกธนาคารแลวหนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอของธนาคาร จะเลือกทํารายการเพื่อโอนเงินคาภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อธนาคารตอบรับการโอนเงินเขาบัญชีกรมสรรพากรเรียบรอยแลว ระบบจะยืนยัน
การยื่นแบบ และรับชําระภาษีดังกลาว  โดยมีขอความแจงใหทราบทันทีวาไดรับรายการยื่นแบบ และรับ
ชําระภาษีไวเรียบรอยแลว   นอกจากน้ี กรมสรรพากรจะยืนยันการยื่นแบบฯ และชําระภาษีใหทราบ
อีกคร้ังทาง e-mail ในวันถัดไป และจะสงใบเสร็จรับเงินคาภาษีใหแกผูใชบริการทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของสถานประกอบการ  (หมายเหตุ หากการทํารายการโอนเงินชําระคาภาษี
ของธนาคารขัดของ หรือจํานวนเงินไมเพียงพอเพื่อชําระคาภาษีทํารายการไว จะถือวาการทํารายการ
ทั้งหมดไมมีผลสมบูรณ กรมสรรพากรถือวายังไมมีการยื่นแบบฯชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตเกิดขึ้น
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ใหติดตอกรมสรรพากร หรือธนาคารเพื่อทําการตรวจสอบ หรือใชบริการยื่นแบบและชําระภาษี
ณ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการต้ังอยูตามปกติ)

ข้ันท่ี 8 เพื่อประโยชนในการอางอิงการยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต
โปรดสั่งพิมพแบบแสดงรายการที่ไดทํารายการไว เพื่อใชประโยชนในโอกาสตอไป
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 ข้ันตอนการย่ืนแบบ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต

ผูประกอบการ

คร้ังแรก     คร้ังตอไป

www.rd.go.th

บริการ
อิเล็กทรอนิกส

      ลงทะเบียน
กรอกแบบ ภ.อ.๐๑

รับหมายเลขผูใช /
รหัสผาน

ๆ

www.rd.go.th

บริการ
อิเล็กทรอนิกส

บริการย่ืนแบบ
และชําระภาษีผาน
อินเทอรเน็ต

เลือกประเภทแบบ

กรอก หมายเลข
ผูใช/ รหัสผาน

กรอกขอมูลให
ครบถวน

ตรวจสอบขอมูลยืนยันการย่ืนแบบฯ
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3.4  ผลการดําเนินการ
ผูจัดการบัญชี   พนักงานบัญชีจะมีความเคยชินในการปฏิบัติทางบัญชีและการชําระ

ภาษีดวยระบบกระดาษและยื่นชําระภาษีที่หนวยบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เมื่อไดรวม
โครงการธุรกิจขนาดใหญรวมใจยื่นภาษีผาน internet เพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยลดการใชกระดาษ
และผานการฝกอบรมและทราบขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการทาง internet จากเจาหนาที่ของ
กรมสรรพากรแลว มีความเขาใจและทราบถงึประโยชนของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น  ยอมรับ
แนวโนมของการที่ตองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อสังคม สิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติจากโลกรอน

ประมวลผลแบบสอบถาม และขอเสนอแนะ จากผูเขารวมโครงการอบรมจํานวน 93  คน
                            สนใจยื่นแบบผาน internet จํานวน 62      คน
                           ไมแนใจวาจะยื่นแบบผาน internet หรือไม                 จํานวน 5      คน
                            ตองปรึกษาผูบริหารบริษัท        จํานวน 19      คน
                            ไมกรอกแบบสอบถาม                                                จํานวน 7      คน

ขอเสนอแนะ
- กรมสรรพากรควรจัดเจาหนาที่ไปแนะนําการยื่นแบบฯ  ผาน  internet ณ

บริษัทของผูเสียภาษี
- กรมควรมี website การยื่นแบบฯ ผาน internet  ที่เปนระบบ Test ใหผูเสียภาษี

ทดลองใชกอนการยื่นแบบฯ จริง
- ตองการ user ในการ log in เพื่อยื่นแบบฯผาน internet มากกวา 1 user

       เน่ืองจากบริษัทมีพนักงานหลายคนยื่นแบบแสดงรายการ
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บทท่ี 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1  บทสรุป
เพื่อใหเปาหมายการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยลดการใชกระดาษ   ลดโลกรอน   ดวยการสงเสริม
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส   ตองปฏิบัติการเชิงรุก โดยจัดทําเปน
โครงการลดโลกรอนดวยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ จัดใหมีการ
ฝกอบรมกลุมเปาหมายซึ่งไดจากการทํา SWOT Anlysis วิเคราะหเลือกสรรกลุมเปาหมายใหเขารวม
โครงการ  มกีารติดตามใหยื่นแบบดวยอิเล็กทรอนิกสอยางยั่งยืน ทั้งน้ี  กรมสรรพากรซึง่เปนหนวยงานที่
มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากผูเสียภาษีมาเปนเวลานาน   ไดปรับเปลี่ยนบทบาทใหมจาก ผูรับ
เปน ผูให และเจาหนาที่ตามโครงการน้ี  ตองทําความเขาใจในหลายเร่ืองดวยกัน ไมวาจะเปนระเบียบ
แนวปฏิบัติ  ขอกฎหมาย    ผูมสีวนไดเสีย(stakeholder)  ไมวาในเร่ืองของการบริหาร  จัดการระบบ
เทคโนโลยี  ตองศึกษาคนควา วิเคราะห แลวกําหนดกรอบทิศทาง    ใหดําเนินการอยางถูกตอง
ตองมีทักษะในการสื่อสารที่ดี  ไดนํา SMCR Model มาปรับใช   รวมทั้งการทําความเขาใจกับผู
ประกอบ  ผูเสียภาษีใหเขาใจและเกิดความพึงพอใจ    สมัครใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส  ชวยลดปญหาการบันทึกขอมูลแบบฯ  ที่ไมสมบูรณของสํานักบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ    ชวยใหผูเสียภาษีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น ทําใหลดภาระ
งานของเจาหนาที่ เชน การคืนเงินภาษีอากร  การประเมินภาษี

ในสวนของการลดคาใชจายและปริมาณกระดาษซึ่งแตละปสํานักบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญซึ่งเปนกรณีศึกษาของการศึกษาคร้ังน้ี          จะมีกระดาษที่จะตองทําลายมากกวา
1,000 กิโลกรัมตอป   และคาทํางานลวงเวลาคิดเปนเงินประมาณกวา 300,000 บาทตอเดือนที่ตองใช
เปนคาคีย (ปอน) ขอมูลเขาระบบงานอีกคร้ังหน่ึง  ซึ่งโครงการน้ีสามารถชวยลดคาใชจายและ
ปริมาณดังกลาวลงได ในสวนของผูประกอบการของกรณีศึกษาน้ี  เปนผูประกอบรายใหญ ที่มีรายรับ
ต้ังแต 2,000 ลานบาทตอปขึ้นไป  ผูประกอบการขามชาติ และตางชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย
สามารถทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเสียภาษีไดทุกแหงที่ระบบอิเล็กทรอนิกสเชื่อมกันได  ไมวาจะทํา
การยื่นแบบฯ ณ ประเทศไหน  ทวีปไหน ก็กระทําได เมื่อไดลงทะเบียนกับกรมสรรพากรแลว
ทําใหลดการใชกระดาษ  ลดการใชพลังงาน  ทําใหลดความรอนของระบบอากาศไดทั่วโลก
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4.2  ขอเสนอแนะ
เพื่อใหโครงการลดโลกรอนดวยอิเล็กทรอนิกสสัมฤทธิ์ผลอยางทั่วถึง
4.2.1. การออกไปพบผูประกอบการรายเปาหมาย (Site visit) เพื่อแนะนําการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต  เน่ืองจากมิไดเขารวมโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการที่สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญไดจัดขึ้น  หรือมาอบรมแลวยังมีปญหาในเร่ือง
ประเด็นใดที่ยังยื่นแบบทาง internet ไมได

ทั้งน้ี 1) เพื่อทราบลักษณะโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่ผูเสียภาษีใชงาน เชน
-  ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
- โปรแกรมการปฏิบัติงาน (Application Software) เชน เปนโปรแกรม

ที่พัฒนาขึ้นมาเอง หรือ ซื้อระบบสําเร็จรูป และขอจํากัดของโปรแกรม
- ระบบฐานขอมูล (Database)
- ขนาดของไฟลขอมูลที่นํามายื่นแบบฯแตละประเภท

- ความสามารถในการแปลงไฟลขอมูลใหสอดคลองกับโปรแกรมของ
กรมสรรพากร

2) เพื่อทราบปญหา อุปสรรค และความเปนไปไดในการยื่นแบบฯ ในดาน
-  ดานฮารดแวร

-  ดานซอฟแวร
-  ดานระบบเครือขายในการสงขอมูล (Transfer File)

- อ่ืนๆ

4.2.2  เปดการเจรจาระหวางผูบริหารของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญกับ
ผูบริหารของผูประกอบการ    เพื่อหารือในการแกปญหารวมกัน

4.2.3  กลยุทธ
-  สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญจัดทํา Facebook “ชวยนองลดโลกรอน

ดวยอิเล็กทรอนิกส” เพื่อเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ ขอกฎหมาย แนะนําการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต  รวมทั้งกิจกรรมที่เปนประโยชนแกผูเสียภาษี     รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

- สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงยกระดับ
คุณภาพการใหบริการแนะนําการยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต ใหคําแนะนํา ความรู ความเขาใจ
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พรอมทั้งแกไขปญหาและอุปสรรคที่จะสามารถทําใหผูเสียภาษียื่นแบบฯ ผานอินเทอรเน็ต ทางสื่อ
(โทรศัพท/e-mail/Facebook) หรือการออกไปพบปะผูประกอบการ (Site visit) ที่สถานประกอบการ

- ทุกเดือนจะติดตามผลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานอินเทอรเน็ต ดวย
โปรแกรมระบบติดตามการลงทะเบียนยื่นแบบฯและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต (ภ.อ. 01) ที่เพิ่มขึ้น และ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานอินเทอรเน็ตของผูเสียภาษี  เพื่อประมวลผลความคืบหนาตอไป

- เพื่อเปนการจูงใจหากผูเสียภาษีใหความรวมมือยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผานอินเทอรเน็ต ไดครบทุกประเภทแบบฯ ในฐานะ e-Taxpayer จะจัดใหเปนผูประกอบการกลุม
VIP ที่จะไดรับสิทธิพิเศษจากสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  เชน ไดรับการพิจารณาคืนภาษี
ใหเร็วขึ้น เปนตน

4.2.4 เชิญสมาคมตาง ๆ  หอการคาประเทศตาง ๆ มาประชุม  ทําความเขาใจ
ถึงการยื่นแบบฯในรูปอิเล็กทรอนิกส  ชวยลดโลกรอน

4.2.5 สรุปปญหาที่พบจากการแนะนําของผูเสียภาษี  ผูประกอบการ  จากตัวแทน
สมาคมตาง ๆ  ที่แนะนําเขามาในแตละชองทาง(โทรศัพท/e-Mail/Facebook) หรือการออกไปพบ
ผูประกอบการ (Site visit) และหาแนวทางแกไขโดยการหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หากไม
สามารถแกไขปญหาได จะนําเสนอกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานการศึกษาเร่ืองลดโลกรอนดวยอิเล็กทรอนิกส : กรณีศึกษาสํานักบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ  เปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหแนวทางการลดโลกรอนดวยการลดการใชกระดาษของ
หนวยงานที่เปนกรณีศึกษาในคร้ังน้ี ซึ่งจะลดการทําลายสิ่งแวดลอม      การที่จะตองตัดตนไมหรือ
ปลูกตนยูคาลิปตัส  เพื่อตนโตไดประมาณ 6 ป จะไดตัดทั้งตนมายอยทําเปนกระดาษ ซึ่งกวาที่จะปลูก
ตนใหมทดแทนตนเดิมที่ตัดไป ตองใชเวลาอีกหลายปกวาตนไมจะโต  พื้นดินดังกลาวก็ถูกทําลายโดย
ธรรมชาติ เปนสาเหตุหน่ึงทําใหเกิดดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวน บางขณะก็มีความเปลี่ยนแปลง
ของภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ไมตรงตามฤดู เกิดภาวะเหตุการณอากาศหนาว
ในฤดูรอน  เชนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2554 อุณหภูมิสูงสุดที่ 20.8 องศาเซลเซียส
ตํ่าสุด 13.2 องศาเซลเซียส และในปลายเดือนมีนาคมอุณหภูมิก็ลดตํ่าลงมาอีก หนาวเย็นในชวงซึ่งเปน
ฤดูรอน  และมีหิมะตกทางเหนือของประเทศเวียดนามในชวงเวลาดังกลาวดวย    การที่โลกรอนเกิด
จากการตัดตนไมทําลายปา ทําใหอากาศไมตรงตามฤดู  บางชวงบางขณะเกิดภัยพิบัติรุนแรง นํ้าทวม
ในหลายประเทศ  หลายทวีป

ผูศึกษาจึงมีความคิดวา หนวยงานที่ผูศึกษาปฏิบัติราชการอยูในขณะน้ีเปนหนวยงาน
ที่ตองมีกระดาษมาเกี่ยวของจากทั้งของหนวยงานเองและของผูประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เน่ืองจากระบบการจัดเก็บภาษีของไทยเปนระบบประเมินตนเอง  ผูประกอบการตองประเมินรายได
รายรับของตนเองหรือของหนวยธุรกิจที่ประกอบการ จึงตองกรอกแบบแสดงรายการภาษีตามประเภทเงินได
และเดินทางมายื่นแบบฯ ดังกลาว ณ ที่สถานที่รับชําระภาษีซึ่งไดแก สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เดิมไมมีชองทางใหเลือก จะตองกรอกในแบบแสดงรายการที่เปนกระดาษ  และยื่นแบบฯ ที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา  ตองเดินทางมายื่นแบบฯ   และสวนใหญตองโดยสารโดยใชรถยนตยานพาหนะ
ตองเติมนํ้ามัน  สิ้นเปลืองพลังงาน ตอมาดวยความกาวหนาของโลกาภิวัตน  ไดพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส
ทําใหเกิดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากมาย  รวมทั้งการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส (E- business,
E- commerce) มีการเชื่อมโยงขอมูล  การปฏิสัมพันธผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว
อยางมีประสิทธิภาพ  มีความอิสระคลองตัวของการใชขอมูลตาง ๆ  และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง
เพื่อการจัดระบบความเปนระเบียบของการใชอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ 2544   เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบการใชงาน
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กรมสรรพากร เล็งเห็นความสําคัญของการวิวัฒนาการของระบบอิเล็กทรอนิกส
จึงไดพัฒนาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหเปนชองทางบริการ ทางเลือก
อีกชองทางหน่ึงเมื่อป พ.ศ. 2547 ในชวงแรกไดพัฒนาการยื่นแบบฯ ทางอิเล็กทรอนิกส (internet)
สําหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  แบบ ภ.ง.ด 90, ภ.ง.ด 91 กอน   และไดพัฒนา
มาตลอดสําหรับแบบแสดงรายการอ่ืน ๆ    โดยที่สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  กํากับดูแล
ผูประกอบการรายใหญ  ผูประกอบขามชาติที่มีสาขาทั่วโลก เชน ธนาคารที่เปนสาขาของตางชาติ
ธุรกิจรถยนต   ผูประกอบการตางชาติที่มารวมลงทุนในไทย   ผูประกอบการเหลาน้ีแตละเดือนจะมี
ธุรกรรมจํานวนมาก  มีการจัดซื้อจัดจาง ตองหักภาษี ณ ที่จาย  นําสงกรมสรรพากรในแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด 53, ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 2 สําหรับการยื่นแบบภาษีจากดอกเบี้ยหัก ณ ที่จาย  แบบฯ เหลาน้ีจะมี
จํานวนราย หรือเรียกตามศัพทเทคนิควา record จํานวนมาก แตละบริษัทมีการจางพนักงานจํานวนมาก
การหักภาษี ณ ที่จาย ในแบบ ภ.ง. ด 1 นําสงจะตองใชกระดาษเพื่อพิมพรายชื่อพนักงานเปนใบแนบ
หลายหนา   โดยที่กรมสรรพกรไดพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสมารองรับการยื่นแบบแสดงรายการ
เหลาน้ี  รวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแลว โดยที่ผูประกอบการ
ขนาดใหญเหลาน้ี  ซึ่งตองใชเคร่ืองมืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจ มีศักยภาพ
ในการใชงานอยูแลว ยังใหความรวมมือในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกสจํานวนนอย
ป ๆ หน่ึงมีกระดาษที่จะตองทําลายตามระเบียบการทําลายเอกสารจํานวนมากกวา 1,000   กิโลกรัม
ของสํานักจัดเก็บภาษีน้ีฯ

ดังน้ัน  เพื่อประโยชนของการบริหารงานจัดเก็บภาษีดวยการลดตนทุนของ
หนวยงานและผูประกอบการ  และที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวากันคือ การลดโลกรอน   ผูศึกษาได
จัดทําโครงการลดโลกรอนดวยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับผูประกอบการที่ขึ้นกับการกํากับดูแลของ
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  ใหยื่นแบบฯ ทางอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้นในชวงปแรกของ
โครงการ และจะตองใหได 100% ในที่สุด  ดวยการใชหลักธรรมาภิบาล การบริการที่ดีตอ
ผูประกอบการและทีมงาน  การใชทฤษฏี SWOT Analysis วิเคราะหแยกกลุมที่มีความพรอมที่
จะยื่นแบบฯ ทางอิเล็กทรอนิกส (internet) มาทําความเขาใจกอน จัดอบรมวิธีการยื่นแบบฯ  และ
เน่ืองจากการใชงานในระบบอิเล็กทรอนิกสอาจมีความแตกตางกันของ software นอกจากการอบรม
ใหผูใชงานแลว   ไดจัดทํา facebook  อีกชองทางหน่ึง   สําหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนแกปญหา เพื่อ
ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสใหตรงกับการใชงาน



ง

ผลจากการศึกษาพบวา ผูประกอบการในกลุมน้ีเปนองคกรขนาดใหญ  การที่
องคกรจะปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน  จะตองศึกษาขอดีขอเสีย  และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูง  และหากมีขอติดขัดเพียงอยางเดียวก็อาจไมไดรับการเห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูงได เชน ระบบอิเล็กทรอนิกสอาจจะเปนคนละระบบ  ทําใหการยื่นแบบฯ  มีขอแตกตาง
ในเร่ืองการปดเศษสตางค   หรือฐานขอมูลมากไป  ไมสามารถสงผานไดในคร้ังเดียว  จะตองสง
เปนรายสาขา   หากมี 500 สาขา  ตองปอนขอมูลสงทาง internet เปน 500 คร้ัง จึงทําใหความรวมมือ
ในการยื่นแบบฯ ดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ไมประสบผลสําเร็จ ผูศึกษาไมละความพยายามที่จะ
ทําใหลดการใชกระดาษ  ลดการใชพลังงาน  ลดโลกรอน   และไดนําเสนอขอติดขัดในสิ่งเหลาน้ีตอ
กรมสรรพากรเพื่อปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสตอไปแลว
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