สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ “เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนาระบบงานของกรมสรรพากร”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนาระบบงานของกรมสรรพากร เปนการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับแนวคิดใหประชาชนมีสวนรวม สามารถเขาถึงได มีการติดตอสื่อสาร รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายของกรมสรรพากร
กรมสรรพากรไดดําเนินการสงเสริมความรูดานระบบบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs และดําเนินการรวมกับองคกรภาคเอกชนเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ทางภาษีสําหรับธุรกิจ SMEs โดยไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินการ ดังนี้
เปาหมายการดําเนินการ
1. ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมความรูดานระบบบัญชี มีความรู ความเขาใจ
ในการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย สามารถจัดทํารายงานเงินสดรับ-จายไดอยางถูกตอง
2. เขาถึงผูประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนกลุมลูกคาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK) และธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) มีการติดตอสื่อสารสองทางกับผูประกอบการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นทันทวงที ถูกตอง โปรงใส และจริงใจ ในอันที่จะนําขอคิดเห็นมาประกอบการพัฒนาระบบงานของ
กรมสรรพากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมความรูดานระบบบัญชี เกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานเงินสดรับ-จาย สามารถจัดทํารายงานไดอยางถูกตอง ไมนอยกวารอยละ 40 ของผูประกอบการธุรกิจ
SMEs ที่ไดรับการสงเสริมความรูดานระบบบัญชี
2. เปดโอกาสใหมีการติดตอสื่อสารสองทางกับผูประกอบการทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ และนําขอคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เขารวมในการประชาสัมพันธมาประกอบการพัฒนา
ระบบงานของกรมสรรพากร
การดําเนินการสงเสริมความรูดานระบบบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจ SMEs
และดําเนินการรวมกับองคกรภาคเอกชนเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษี
สําหรับธุรกิจ SMEs ตามโครงการ “เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนาระบบงานของกรมสรรพากร” ได
เสร็จสิ้นลงแลว สรุปผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไวตามโครงการ ดังนี้
ผลสําเร็จตามเปาหมายการดําเนินการ
1. ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมความรูดานระบบบัญชี มีความรู ความเขาใจ
ในการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จายเพิ่มมากขึ้น โดยจัดทํารายงานไดถูกตอง
2. การประชาสัมพัน ธความรูเ กี่ยวกับสิทธิประโยชน ทางภาษีสําหรับธุ รกิจ SMEs รว มกับ
ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย
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(SME BANK) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทําใหเขาถึงกลุมผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เปนรายเกา
และรายใหมที่เริ่มประกอบธุรกิจ โดยการเปดโอกาสใหผูประกอบการสอบถามขอสงสัยและประเด็นปญหา
เกี่ยวกับภาษีอากร พรอมกันนั้นไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายของ
กรมสรรพากร
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด
1. การสงเสริมความรูดานระบบบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในการ
จัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย จํานวน 13,200 ราย ผูประกอบการธุรกิจ SMEs มีการจัดทํารายงานไดถูกตอง
จํานวน 7,914 ราย คิดเปนรอยละ 59.95 ของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมความรู
2. การประชาสัมพัน ธความรูเ กี่ยวกับสิทธิประโยชน ทางภาษีสําหรับธุ รกิจ SMEs รว มกับ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME
BANK) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปนการเปดโอกาสใหมีการติดตอสื่อสารกับผูประกอบการ
โดยการเป ด โอกาสให ส อบถามข อ สงสั ย และประเด็ น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร พร อ มกั น นั้ น ได จั ด ทํ า
แบบสอบถามเพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย สรุปไดดังนี้
2.1 ความตองการที่จะไดรับการสงเสริมความรูจากกรมสรรพากร แบงเปน
(1) ความรู ด า นภาษี อ ากร ผูประกอบการธุ ร กิจ SMEs ที่ เ ขา รว มสั มมนา ตองการให
สงเสริมความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกิจ SMEs รอยละ 31.70 ประเด็นที่มักผิดพลาดเกี่ยวกับ
ภาษีอากร รอยละ 26.57 กฏหมายปรับปรุงแกไขใหม รอยละ 20.05 และการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย รอยละ
18.88
(2) ความรูดานระบบบัญชี ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เขารวมสัมมนา ตองการให
สงเสริมความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงงบการเงินเพื่อเสียภาษีเงินได รอยละ 55.06 และการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
รอยละ 41.30
2.2 การไดรับคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม พบวา
(1) ผู ป ระกอบการธุ รกิจ SMEs ที่ เ ข า ร ว มสัม มนา ร อยละ 65.50 เปน ผูป ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีผูประกอบการสงออกที่ดีที่ยื่นแบบทาง
อินเทอรเน็ต และที่ยื่นแบบปกติ สวนใหญขอคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มดวยการเครดิตภาษี คิดเปนรอยละ 52.00 และ
37.50 ตามลําดับ
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีผูประกอบการสงออกขึ้นทะเบียนที่ยื่น
แบบทางอินเทอรเน็ต สวนใหญขอคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มดวยการเครดิตภาษี คิดเปนรอยละ 63.64
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการส ง ออกขึ้ น ทะเบี ย นที่ ยื่ น แบบปกติ ที่ ไ ด รั บ คื น เงิ น
ภาษีมูลคาเพิ่มชากวา 60 วัน คิดเปนรอยละ 37.04
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่เปนผูประกอบการทั่วไป สวนใหญไดรับ
คืนเงินภาษีภายใน 90 วัน คิดเปนรอยละ 49.23

-3-

(5) ขอเสนอแนะในการไดรับคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม สรุปไดวา ผูประกอบการธุรกิจ
SMEs ที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม อยากไดรับคืนเงินภาษีเร็ว ไมตองตรวจสอบมาก เพราะจะ
ชวยสรางแรงจูงใจใหผูที่เสียภาษีที่เสียภาษีไมถูกตองเขาสูระบบภาษีอากร
ปญหาอุปสรรค และปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานตามแผน
ปญหาอุปสรรค
1. ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีหนาที่เ สียภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดาบางราย ไมเห็น
ความสําคัญในการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย เนื่องจากเลือกที่จะหักคาใชจายอัตราเหมา จึงมองเปนปญหาและ
สรางภาระ
2. การดําเนินการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกิจ SMEs
รวมกับหนวยงานภายนอก หนวยงานภายนอกซึ่งเปนผูกําหนดเวลาดําเนินการมีการปรับเปลี่ยนเวลาดําเนินการ
ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เปลี่ยนไป
3. การดําเนินการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกิจ SMEs
รวมกับหนวยงานภายนอก ผูประกอบการที่เขารวมสัมมนาจะเปนเฉพาะกลุมลูกคาของธนาคาร
ปจจัยสนับสนุน
1. ประเด็นยุทธศาสตรของกรมสรรพากรในการสรางฐานภาษีที่ยั่งยืน
2. เว็บไซตของกรมสรรพากร www.rd.go.th
3. เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับภาษีอากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของกรมสรรพากร
4. การสนับสนุนของหนวยงานภายนอก ที่ตองการใหกลุมลูกคาของตนเองมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องของภาษีอากร เพื่อใหสามารถเสียภาษีไดอยางถูกตอง
ปญหาอุปสรรค และปจจัยสนับสนุนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ใหเปนไปตามกรอบระดับ
การมีสวนรวม
ปญหาอุปสรรค
การกําหนดระเบียบ ปฏิบัติของกรมสรรพากรจะตองอยูภายใตประมวลรัษฎากร ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการมีสวนรวมของประชาชน กรมสรรพากรนํามาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
ไดเพียงบางสวนเทานั้น
ปจจัยสนับสนุน
นโยบายของกรมสรรพากรที่สนับสนุน ใหดําเนิ นการประชาสั มพั นธ ความรูเ กี่ ยวกับสิทธิ
ประโยชน ท างภาษี สํา หรั บธุ ร กิ จ SMEs ร ว มกับหนว ยงานภายนอก ทํ า ใหสามารถรั บฟ งความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของผูประกอบการไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน
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