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บทคัดย่อ
ปัจจุบนั มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ขึน้ โดย
มีสาระส�ำคัญเพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการน�ำส่งเงินภาษี การยืน่ รายการหรือเอกสาร
เกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งสามารถด�ำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ในส่วนของการรายงานข้อมูลของ
บุคคลทีส่ ามทีม่ ธี รุ กรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากรเพือ่ ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร
นั้นอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้า
ออนไลน์ที่เกรงกลัวต่อการติดตามตรวจสอบภาระภาษีจากกรมสรรพากร จนเป็นเหตุให้พยายามหาวิธีการ
ต่างๆ มาหลีกเลี่ยงไม่ให้ธุรกรรมของตนเข้าข่ายที่จะต้องถูกรายงานได้ในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์
ประเด็นต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตอันเป็นผลกระทบจากการรายงานข้อมูลธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตาม
กฎหมายฉบับนี้
ค�ำส�ำคัญ : รายงานข้อมูลบุคคลที่สาม; ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ; กรมสรรพากร
Abstract
Now, the Revenue Code Amendment Act (No. 48) B.E. 2562 has been announced, to
facilitate the people in remitting tax e-Payments, e-Filing to taxation. However, as for reporting
third-party information with specific transactions to the Revenue Department, for taxation
under the Revenue Code, it may affect the behavior of individuals. Especially, the online
seller who are afraid of tracking the tax burden from the Revenue Department. Causing him
to try and find methods to avoid his transactions that are to be reported. In this article, the
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author has analyzed various issues that may occur in the future as a result of the thirdparty information report.
Keywords : Third Party Information; Specific Transactions; The Revenue Department
บทนำ�
จากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า “E-Commerce”
(Electronics Commerce) มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาจเพราะความสะดวก การเข้าถึงที่ง่ายและไร้
พรมแดน ไม่ต้องอาศัยลักษณะทางกายภาพในการประกอบธุรกิจ ท�ำให้การประกอบธุรกิจค้าขายทาง
อินเทอร์เน็ต หรือทีเ่ ราเรียกว่า ซือ้ ขายออนไลน์เป็นทีน่ ยิ มอย่างมากในปัจจุบนั เพราะไม่ตอ้ งมีหน้าร้านก็สามารถ
ขายสินค้าได้ ผู้ซื้อส่วนใหญ่เลือกพิจารณาสินค้าที่โฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ด้วยการอ่านรายละเอียดและ
ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจนเป็นที่พอใจจึงตกลงซื้อโดยเพียงแค่เข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเว็บไซต์ของ
ผู้ขายโดยตรงหรือเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการขายสินค้าท�ำการเลือกสินค้าและวิธีช�ำระเงิน ด้านผู้ขายเมื่อได้
รับค�ำสั่งซื้อก็จะด�ำเนินการส่งมอบสินค้าผ่านทางระบบการขนส่งต่างๆ เพื่อให้ถึงมือผู้ซื้อตามที่ตกลงกันไว้
เพราะการซือ้ ขายออนไลน์ไม่ตอ้ งมีลกั ษณะทางกายภาพนีเ้ อง ท�ำให้การค้าขายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สะดวก
ไม่ตอ้ งเดินทางไปด้วยตนเอง ด้านผูข้ ายเมือ่ ไม่มรี า้ นค้าในลักษณะทางกายภาพทีจ่ ะต้องลงทุน จึงไม่จำ� เป็นต้อง
เก็บสินค้าไว้ในคลังจ�ำนวนมากเพือ่ ให้ลกู ค้ามาเลือกซือ้ ด้วยตนเองท�ำให้ผขู้ ายสามารถลดต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจได้เป็นอย่างมากจนท�ำให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ในราคาที่ถูกกว่าขายในร้านค้าทั่วไปที่มีลักษณะ
ทางกายภาพ ส� ำ หรับการช�ำระราคาสินค้าก็เ ป็ นไปโดยง่ า ยและสะดวก เพราะสามารถช� ำ ระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะผ่านระบบ “Mobile Banking” หรือ “Wallet” ต่างๆ ก็สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย
เพียงแต่ท�ำรายการผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็สามารถช�ำระค่าสินค้าได้โดยไม่ต้อง
เดินทางออกไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองการค้าขายออนไลน์จึงแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและยิ่งเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตอันเป็นช่องทางหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ประกอบการได้รายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ ในขณะที่กฎหมาย
เดิมที่ภาครัฐใช้อยู่นั้นมีความล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาครัฐอาจสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากผู้ขาย
สินค้าออนไลน์เหล่านี้เพราะนอกจากวิธีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบเดิมไม่เกิดความสะดวกรวดเร็วแล้วยังอาจ
เป็นช่องว่างที่ท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่เกิดขึ้นได้อีก ดังนี้ ภาครัฐจึงจ�ำเป็นต้องปรับ
เปลีย่ นกฎหมายภาษีทใี่ ช้อยูเ่ ดิมเพือ่ ให้ทนั กับลักษณะการท�ำธุรกรรมในปัจจุบนั   ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้มกี ารประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการน�ำส่งเงินภาษี การยืน่ รายการหรือเอกสารเกีย่ วกับภาษีอากร และเพือ่ ให้กรมสรรพากรได้รบั
ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร จึงสมควรปรับปรุงวิธีการน�ำส่งเงินภาษีบางประเภทและ
การยืน่ รายการหรือเอกสารเกีย่ วกับภาษีอากรให้สามารถด�ำเนินการด้วยวิธกี ารอืน่ เพิม่ เติมจากเดิม ซึง่ เป็นการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนดโดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย
นอกจากนีก้ ฎหมายฉบับนีย้ งั ก�ำหนดให้สถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าทีร่ ายงานข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อประโยชน์ในการ
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จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งการรายงานข้อมูลดังกล่าวนี้เองอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนทัว่ ไปทีเ่ กรงว่าธุรกรรมทางการเงินของตนทัง้ หมดจะถูกรายงานไปยังกรมสรรพากรเพือ่ จัดเก็บภาษี
หลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความระแวงที่จะท�ำธุรกรรมทางการ
เงินผ่านทางสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นควรศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ฉบับนี้ เฉพาะในส่วนการรายงานธุรกรรมอันมีลักษณะเฉพาะ โดยจะกล่าวถึงสาระส�ำคัญของกฎหมาย
e-Payment ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารรายงานธุรกรรมดังกล่าว ความหมายของธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะอันต้องถูก
รายงานต่อกรมสรรพากร ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฉบับนี้ และสุดท้ายผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกี่ยวกับการรายงานทั้งที่เป็นข้อดีและข้อเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยจะอธิบายเรียงล�ำดับตามหัวข้อ ต่อไปนี้
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กฎหมาย e-Payment ที่กำ�หนดให้รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48)
พ.ศ. 2562 และกฎหมายฉบับนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “กฎหมาย e-Payment” ดังนั้น จึงควรท�ำความเข้าใจ
ค�ำว่า “e-Payment” ในเบื้องต้นซึ่งค�ำว่า “e-Payment” นั้นย่อมาจาก “Electronic Payment” หมายถึง
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการช�ำระเงินระหว่างผู้จ่าย (ผู้โอนเงิน) ไปยังผู้รับเงินที่เกิดขึ้น
ผ่านสื่อและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ การช�ำระเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต การช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น (บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
e-Payment, 2015) ซึง่ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ได้นิยามความหมายของการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ โดยให้ความหมายว่า คือ
การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิด
ไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน กล่าวคือ การใช้ระบบการฝาก ถอน โอน
หักบัญชีทางการเงินโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง ซึ่งการให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้อง
มีการจดทะเบียนต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 8 ประเภท ได้แก่ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เช่น ทรูมนั นี่ (True Money) บริการ
เครือข่ายบัตรเครดิต บริการเครือข่ายอีดีซี (EDC Network) บริการสวิตช์ชิ่งในการช�ำระเงิน (Transaction
Switching) เช่น บริษทั ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด บริการหักบัญชี (Clearing) เช่น บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริการช�ำระดุล (Settlement) เช่น ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) บริการรับช�ำระ
เงินแทน เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย เช่น ธนาคารพาณิชย์ของไทย สาขาธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศ ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงิน เป็นต้น (วิลาสินี สิทธิโสภณ, ม.ป.ป.) ส�ำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
แล้วการช�ำระราคาสินค้ามักจะท�ำผ่านบริการของธนาคารที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่เรียกว่า  “Internet
Banking” และการบริการของธนาคารทีใ่ ช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ป็นสือ่ กลางทีเ่ รียกว่า “Mobile Banking” (ฐิตมิ า
ชูเชิด และคณะ, 2562) เพราะนอกจากจะสามารถช�ำระค่าสินค้าและค่าบริการต่างๆ ได้แล้วยังสามารถโอนเงิน
สอบถามยอดเงิน ตรวจดูรายการใช้จา่ ยย้อนหลังหรือพิมพ์รายการเดินบัญชีได้ตลอดเวลาทีเ่ ข้าถึงเครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต เหตุนี้เองภาครัฐจึงต้องหันมาปรับปรุงกฎหมายภาษีในรูปแบบเดิมที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันกับประชาชน เพราะเมื่อเกิดความสะดวกขึ้น
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ก็อาจช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้อีกทางหนึ่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
“กฎหมาย e-Payment” นี้มีผลใช้บังคับ 21 มีนาคม 2562 รังสรรค์ หลวงเมือง, อัครพล   ทาแก้ว และ
เสริมศักดิ์  มัยญะกิต (2019) ได้สรุปไว้ว่า กฎหมายฉบับนี้มีหลักการส�ำคัญ 4 ประการ กล่าวคือ
1. การน�ำส่งภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (e-Payment)
2. การยื่นรายการหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
3. การจัดท�ำเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & Receipt)
4. การรายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Third Party Information)
พิจารณาจากพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ จะเห็นว่าเน้นความส�ำคัญของการด�ำเนินการใดๆ ทางด้านภาษีอากร
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการบัญญัติให้สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการน�ำส่งภาษีต่างๆ ต่อกรม
สรรพากร การยืน่ เอกสารหลักฐานทางภาษีอากรด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดท�ำเอกสารใบก�ำกับภาษี
ใบรับเงินต่างๆ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเพียงหลักการเรือ่ งการรายงานธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะอย่าง
เดียวเท่านั้นที่ไม่ได้มุ่งโดยตรงที่ตัวบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่เป็นการติดตามตรวจสอบบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษอันเข้าข่ายทีท่ ำ� ให้กรมสรรพากรต้องสืบค้นข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาว่าบุคคลเหล่านัน้ มีภาระ
ภาษีต่อกรมสรรพากรหรือไม่ เป็นการใช้กับบุคคลทั่วๆ ไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นเพียงผู้ประกอบการ
หรือผู้ขายสินค้าออนไลน์เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องท�ำความเข้าใจถึงความหมายของธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่
กฎหมายฉบับนี้ให้มีการรายงานว่ามีสาระส�ำคัญอย่างไร
ธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องถูกรายงาน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มาตรา 3 สัตตรส ก�ำหนดให้
บุคคลบางประเภทมีหน้าทีร่ ายงานข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล (จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลก็ได้) ทีม่ ธี รุ กรรม
ลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมาเฉพาะที่อยู่ในความครอบครองต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ดังนั้น จึงควรท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องถูกรายงานเป็นล�ำดับ ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของค�ำว่า “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ”
ค�ำว่า “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ” ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.
2562 นั้น หมายถึง ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดในปีที่ล่วงมาซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีของสถาบันการเงินเดียวกัน รวมในปีเดียวตัง้ แต่ 3,000 ครัง้ ขึน้ ไป เท่ากับ
ยอดเฉลี่ยเดือนละ 250 ครั้ง แต่ถ้ายอดรวมการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีของสถาบันการเงินเดียวกันไม่ถึง
3,000 ครั้ง (1-2,999 ครั้ง) ก็ไม่ต้องถูกรายงาน เว้นแต่จะเข้าลักษณะตามข้อ (2)
(2) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีของสถาบันการเงินเดียวกัน รวมในปีเดียวตัง้ แต่ 400 ครัง้ และมียอดรวม
ของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งในกรณีนี้ต้องพิจารณาประกอบกัน
สองประการ คือ ยอดจ�ำนวนครั้งที่ฝากหรือรับโอนเงินและยอดรวมของจ�ำนวนเงิน
เมือ่ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะเห็นได้วา่ สาระส�ำคัญ คือ จ�ำนวนครัง้
ทีฝ่ ากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี และยอดรวมของจ�ำนวนเงินทีฝ่ ากหรือรับโอนในช่วง 1 ปี (มกราคม ถึง ธันวาคม)
ส่วนค�ำว่า “บัญชี” ที่กล่าวถึงนั้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ได้ให้ความหมายว่า เป็นบัญชีที่
ใช้ส�ำหรับการฝากหรือรับโอนเงินของบุคคลใดที่อยู่ในความครอบครองของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยอาจกระท�ำ

85

6

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
86 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

6

ในนามของบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดังนั้น สถาบันการเงินเดียวกันต้องรายงานบัญชีทุกบัญชีของบุคคลที่
มีบญ
ั ชีอยูท่ สี่ ถาบันการเงินของตนไม่วา่ บุคคลนัน้ จะเปิดบัญชีไว้ในนามของตนเองเพียงผูเ้ ดียวหรือเปิดร่วมกับ
บุคคลอื่นก็ตาม หากบัญชีที่มีชื่อของบุคคลดังกล่าวที่มีในสถาบันการเงินของตนนั้นมีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติก็ต้องรายงานข้อมูลต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่
มีหน้าที่รายงานต้องพิจารณาธุรกรรมทางการเงินของบุคคลแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเพียง
ผู้เดียวหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกับผู้อื่นก็ตาม
2. การนับจ�ำนวนครั้ง
วิธีการนับจ�ำนวนครั้งในการฝากหรือรับโอนเงินนั้นจะพิจารณาอย่างไร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 355
(พ.ศ. 2562) ข้อ 4. ได้ก�ำหนดไว้ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) การฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลทีม่ ชี อื่ เป็นเจ้าของบัญชี ให้นบั จ�ำนวนครัง้ และจ�ำนวนเงิน
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารฝากหรือรับโอนเงินเข้าไปในบัญชีของบุคคลทีม่ ชี อื่ เป็นเจ้าของบัญชีโดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงข้อก�ำหนด
วิธีการน�ำเงินเข้าบัญชีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ก�ำหนดไว้แต่อย่างใด หมายความว่า หากข้อก�ำหนดของธนาคาร
จะท�ำการรวบรวมยอดเงินฝากหรือการรับโอนในแต่ละวันให้ครบจ�ำนวนตามทีก่ ำ� หนดก่อนจึงจะท�ำการบันทึก
ยอดรวมเงินฝากหรือรับโอนเงินในแต่ละวัน เวลานับจ�ำนวนครัง้ ในการพิจารณาว่าเป็นธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
หรือไม่จะไม่สนใจข้อก�ำหนดดังกล่าวของธนาคารแต่ให้นบั การฝากหรือการรับโอนเงินจริงว่ามีกคี่ รัง้ และเป็น
จ�ำนวนเงินเท่าใด เช่น ธนาคารเอ มีข้อก�ำหนดว่าหากมียอดเงินฝากในบัญชีของผู้ฝากเงินยอดละ 100 บาท
เมือ่ ครบ 1,000 บาท ในแต่ละวันจึงจะท�ำการรวมยอดเงินฝากทัง้ หมดในวันนัน้ เพือ่ บันทึกในบัญชีเงินฝากของ
เจ้าของบัญชี ดังนัน้ ในการบันทึกบัญชีเงินฝากก็ตอ้ งรอให้การฝากเงินในวันนัน้ ครบจ�ำนวน 1,000 บาทเสียก่อน
จึงจะท�ำการบันทึกหากมีผู้ฝากเงินเข้ามาในบัญชีจ�ำนวน 10 คน ฝากคนละ 100 บาท ครบ 1,000 บาท แล้ว
จึงบันทึกยอดฝากรวมในบัญชีเป็นเงินฝาก 1,000 บาท (เห็นได้จากการบันทึกในสมุดบัญชีหรือรายการเดิน
บัญชีตามข้อก�ำหนดของสถาบันการเงิน) แต่เวลาทีส่ ถาบันการเงิน (ธนาคารเอ) จะรายงานจริงนัน้ เท่ากับบัญชี
ผู้ฝากรายนี้มีการฝากหรือรับโอนเงินจ�ำนวน 10 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท เป็นต้น (ยุทธนา ศรีสวัสดิ์, ม.ป.ป.)
(2) การฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งกระท�ำผ่านอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เครื่อง
รูดบัตร) ภาพรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือวิธีการรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้นับจ�ำนวนครั้งและ
จ�ำนวนเงินที่ได้กระท�ำผ่านอุปกรณ์หรือวิธีการเช่นว่านั้นทุกครั้ง โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดวิธีการน�ำเงิน
เข้าบัญชีของผู้มีหน้าที่รายงานว่าก�ำหนดไว้อย่างใด คือ การนับในลักษณะเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ในประการ
แรก เพียงแต่เป็นการกระท�ำผ่านอุปกรณ์ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการท�ำผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ หรือการใช้ภาพรหัสคิวอาร์ หรือวิธกี ารรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ใด ซึง่ ให้นบั จ�ำนวนครัง้
และจ�ำนวนเงินที่กระท�ำผ่านอุปกรณ์หรือวิธีการเช่นว่านั้นทุกครั้งไป ตัวอย่างเช่น ธนาคารบีมีข้อก�ำหนดรอ
รวบรวมยอดรูดผ่านเครื่องรับรูดบัตรเครดิต 100 รายการ เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารบีเป็นรายการเดียว ดังนั้น
หากในวันหนึ่งเจ้าของบัญชีรับรูดบัตรรายการละ 1,000 บาท จ�ำนวน 100 รายการ รวมเป็นเงิน 100,000
บาท ยอดเงิน 100,000 บาท นี้เพียงยอดเดียวจะถูกบันทึกในบัญชีเมื่อสิ้นวัน แต่ส�ำหรับการรายงานต่อกรม
สรรพากรธนาคารบีจะต้องนับจ�ำนวนครั้งเป็น 100 ครั้ง ตามจ�ำนวนครั้งจริงที่กระท�ำผ่านอุปกรณ์ช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ยุทธนา ศรีสวัสดิ์, ม.ป.ป.) ทั้งนี้การรายงานที่ก�ำหนดปริมาณจ�ำนวนครั้งของ
ธุรกรรมเนื่องจากหากมีการประกอบธุรกิจซึ่งมีรายได้เข้ามาในบัญชีของบุคคลใดย่อมมีความถี่ในการรับฝาก
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หรือรับโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละวัน โดยที่การฝากเงิน 3,000 ครั้งในปีเดียวนั้นเท่ากับมีจ�ำนวนครั้งที่รับฝาก
หรือรับโอนเงินเข้าบัญชีเฉลี่ยแล้ว 8 ครั้งต่อวัน จัดเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีน่าจะมี
การประกอบธุรกิจอันมีรายได้เข้ามาทางบัญชีเงินฝากอันท�ำให้สามารถคัดเลือกบุคคลทีต่ อ้ งสงสัยเกีย่ วกับภาระ
ภาษีมาพิจารณาตรวจสอบได้
3. ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากร
ส�ำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ นั่นก็คือ สถาบันการเงินที่เป็นของเอกชน เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จ�ำกัด เป็นต้น
(2) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(3) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�ำระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระบบการ
ช�ำระเงินในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 เช่น ทรูมันนี่ เป็นต้น
สถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน
ธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานข้อมูลของบุคคลทีม่ ธี รุ กรรมลักษณะเฉพาะ
ทีม่ บี ญ
ั ชีอยูท่ สี่ ถาบันการเงินของตนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีทลี่ ว่ งมา โดยจะรายงาน
ข้อมูลของปี 2562 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นข้อมูลในปีที่ล่วงมาเฉพาะการฝากหรือรับโอนเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันถัด
จากวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา (ข้อมูลตั้งแต่ 24 ธันวาคม
2562-31 ธันวาคม 2562) รายงานภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยน�ำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพากรตามรูปแบบการรายงานข้อมูลที่อธิบดีประกาศก�ำหนด ทั้งนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 355
(พ.ศ. 2562) ข้อ 2 ก�ำหนดสิ่งที่ต้องรายงานอัน ได้แก่
(1) เลขประจ�ำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
(2) ชือ่ และชือ่ สกุลของบุคคลธรรมดา ชือ่ ของห้างหุน้ ส่วนสามัญ ชือ่ ของคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล หรือ
ชื่อนิติบุคคล (ชื่อเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นของตนเพียงผู้เดียว หรือมีชื่อร่วมกับบุคคลอื่น)
(3) จ�ำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
(4) จ�ำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
(5) เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน
กรมสรรพากรชี้แจงว่าข้อมูลที่ได้รับจะถูกน�ำไปประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับข้อมูลอื่น ทั้ง
ของมูลภายในและข้อมูลภายนอกกรมสรรพากร เพือ่ วิเคราะห์หารายทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภาระ
ภาษีที่มีไม่ถูกต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาตัวตนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระภาษีที่ไม่ถูกต้องได้ง่าย
และเร็วขึ้นอันจะท�ำให้กรมสรรพากรสามารถแนะน�ำ  ชี้แจง และช่วยผ่อนผันภาระภาษีแก่บุคคลดังกล่าวได้
โดยกรมสรรพากรมิได้นำ� ข้อมูลไปใช้ในลักษณะประเมินภาษีแก่บคุ คลเหล่านัน้ โดยตรง เพียงแต่เป็นการกระทบ
ยอดจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ แล้วก�ำหนดบุคคลผูต้ อ้ งสงสัยว่าจะปฏิบตั หิ น้าทีภ่ าระ

87

6

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
88 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

ภาษีไม่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งกรมสรรพากรอาจเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาชี้แจงและสามารถน�ำเอกสารพยาน
หลักฐานมาประกอบการชี้แจงเพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ มิได้หมายความว่าจะต้องถูก
จัดเก็บภาษีไปเสียทุกคน โดยกรมสรรพากรรับประกันว่าข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นจะถูกเก็บในระบบฐานข้อมูลที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล (กรมสรรพากร, 2562) ในต่างประเทศก็มี
กฎหมายทีก่ ำ� หนดให้มกี ารรายงานข้อมูลในลักษณะนีเ้ ช่นเดียวกัน เป็นการขอข้อมูลของบุคคลใดๆ (ทีอ่ าจเป็น
ผู้เสียภาษีหรือไม่ก็ตาม) จากผู้อื่นที่มีข้อมูลโดยไม่ต้องระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ (กรมสรรพากร, 2562) เช่น
ประเทศออสเตรเลีย มีพระราชบัญญัติรายงานธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction Report Act
1988 : FTR) กฎหมายนี้บังคับให้สถาบันการเงินทั้งหลายต้องท�ำการรายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย
แก่หน่วยงานของรัฐ ซึง่ วัตถุประสงค์อย่างหนึง่ ของการรายงานก็เพือ่ พิจารณาความเกีย่ วข้องกับการหลีกเลีย่ ง
การเสียภาษีหรือความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายภาษีอากร (จุมพล นันทศิริพล, 2019) แต่หลักของต่างประเทศ
นั้นจะเป็นการรายงานโดยพิจารณาจากจ�ำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนมากกว่าการพิจารณาจ�ำนวนครั้ง
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วิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
จากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้
เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญแก่การด�ำเนินการต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นช่องทางที่สะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการท�ำธุรกรรมใดๆ ภาครัฐเองมีความพยายามปรับเปลีย่ นวิธกี ารเพือ่ เป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะในเรือ่ งภาษีอากร ทัง้ นีเ้ พราะกฎหมายภาษีอากรทีด่ นี นั้ นอกจากจะมีความเป็น
ธรรมและแน่นอนชัดเจนแล้วยังต้องมีความสะดวกรวดเร็ว การที่สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง
ต่างๆ เกีย่ วกับภาระภาษีทเี่ กีย่ วข้องได้ยงิ่ ท�ำให้เกิดความสะดวกกับตัวบุคคลผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษี ในขณะเดียวกัน
ความง่าย สะดวก รวดเร็วของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ท�ำให้ภาครัฐเกิดความล�ำบากในการตรวจสอบเส้น
ทางการเงินของประชาชนทั่วไปว่าจะเข้าข่ายที่จะมีภาระภาษีแก่รัฐหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ในพระราชบัญญัติฉบับ
นีจ้ งึ ก�ำหนดให้มผี มู้ หี น้าทีต่ ามกฎหมายรายงานความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับเส้นทางทางการเงินของผูท้ ตี่ อ้ งสงสัย
ว่าเป็นผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ ใช้เป็นข้อสันนิษฐานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับภาระภาษีทมี่ ตี อ่ ภาครัฐ
ผู้เขียนจึงเห็นควรแยกพิจารณาประเด็นส�ำคัญ เกี่ยวกับเรื่องการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามพระราช
บัญญัติฉบับนี้ไว้ 2 ประเด็นด้วยกัน ดังต่อไปนี้
1. ข้อดีอันเกิดจากการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
ผลกระทบที่เป็นข้อดีอันเกิดจากการรายงานธุรกรรมอันมีลักษณะเฉพาะนั้นสามารถพิจารณาได้เป็น 2
ด้านด้วยกัน คือ
1.1 ข้อดีส�ำหรับภาครัฐ กล่าวคือ การรายงานบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากร
โดยตรงจะช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามเส้นทางการเงินของผูท้ เี่ ข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นผูป้ ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะรายย่อยที่เป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ เพราะกรมสรรพากรจะน�ำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ
จากการรายงานไปประมวลผลกับข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นแบบแสดงรายการผู้เสีย
ภาษีทยี่ นื่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค อาทิเช่น ค่าน�ำ้ ประปา ค่าไฟฟ้า
ฯลฯ. เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระภาษีที่ไม่ถูกต้อง
หมายความว่าเมื่อประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ แล้ว อาจสรุปได้ว่าบุคคลผู้ถูกรายงานเข้าข่ายที่ต้องเสียภาษี
ให้กับรัฐ แต่ในความเป็นจริงบุคคลดังกล่าวไม่ได้ช�ำระภาษีหรือยื่นช�ำระในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง ทางกรม
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สรรพากรก็สามารถแนะน�ำชีแ้ จงให้บคุ คลเหล่านัน้ ได้เข้าใจและปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้องต่อไปได้เท่ากับเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีซึ่งถือเป็นลักษณะของภาษีอากรที่ดีอย่างหนึ่ง ทั้งยังก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผปู้ ระกอบการทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภาระภาษีของตนอย่างถูกต้องแล้วเพราะไม่วา่ จะเป็นการประกอบ
การในรูปแบบใดหากเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐก็จะถูกจัดเก็บภาษีเช่นเดียวกัน การรายงานนี้
ยังช่วยให้กรมสรรพากรจัดกลุ่มผู้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
1.2 ข้อดีส�ำหรับประชาชน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ถูกรายงานไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หาก
เป็นผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตนถูกต้องแล้วเกี่ยวกับภาระภาษีท่ีมีอยู่การรายงานดังกล่าวก็จะมีประโยชน์มาก
ในเรือ่ งของความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพราะไม่มคี วามเสีย่ งเกีย่ วกับการถือครองเงินสด ทัง้ ยังสามารถ
น�ำประวัตธิ รุ กรรมทางการเงินนีไ้ ปขอสินเชือ่ กับสถาบันการเงินเพือ่ ขยายธุรกิจของตนได้อกี ส�ำหรับผูป้ ระกอบ
การที่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่มีภาระภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะทราบหรือ
ไม่ว่าตนมีภาระภาษี การรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐานและจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ถูกต้องเพื่อใช้ส�ำหรับการเสียภาษีให้กับรัฐ รวมทั้งสามารถน�ำไปใช้
ชี้แจงต่อกรมสรรพากรหากถูกเรียกตรวจสอบได้อีกด้วยอันจะท�ำให้เกิดความเป็นธรรมในการเสียภาษีมากยิ่ง
ขึน้ เพราะเป็นการตรวจสอบจากหลักฐานข้อมูลทีเ่ ป็นจริงมิใช่เกิดจากดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ประการใด ก่อ
ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
2. ข้อเสียอันเกิดจากการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
ส�ำหรับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากการก�ำหนดให้มีการรายงานธุรกรรมอันมีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งผู้เขียนใคร่ขอวิเคราะห์เป็นประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การหลีกเลี่ยงการถูกรายงานโดยใช้สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่มีหน้าที่ต้อง
รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามกฎหมาย เพราะการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะดังกล่าวมุง่ โดยตรงต่อ
สถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตาม
กฎหมายของไทยในการทีจ่ ะมีหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ พือ่ รายงานธุรกรรมอันมีลกั ษณะเฉพาะไปยัง
กรมสรรพากรตามที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น ในขณะที่สถาบันการเงินอื่นๆ หรือผู้ให้บริการทางการเงิน
ที่เป็นของต่างประเทศและไม่ได้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น Payoneer ไม่ถูกบังคับให้
ต้องมีการรายงานแต่อย่างใดจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากทีผ่ ขู้ ายออนไลน์ทมี่ กี ารขายสินค้าได้ในปริมาณมาก
จะหันไปมองสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ต้องถูกบังคับให้รายงานต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้
เพราะเมื่อไม่มีการรายงาน กรมสรรพากรก็จะไม่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินอันเป็นที่มา
ในการสันนิษฐานภาระภาษีของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่อยู่
ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้อาจใช้ประเด็นที่ไม่ต้องถูกรายงานเป็นช่องทางในการหาลูกค้า และในปัจจุบันก็
เป็นการง่ายทีผ่ ขู้ ายออนไลน์จะเปิดบัญชีกบั สถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้บริการทางการเงินเหล่านีไ้ ด้โดยใช้ชอ่ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท�ำการเปิดบัญชีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.2 การหลีกเลี่ยงโดยการรับช�ำระค่าสินค้าเป็นเงินสดแทนการฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี จริงอยู่
ผูป้ ระกอบการทีม่ อี ยูใ่ นระบบภาษีอย่างถูกต้องย่อมไม่กงั วลต่อการรายงานดังกล่าวและก็อาจเป็นข้อดีสำ� หรับ
ผู้ประกอบการที่มีจิตส�ำนึกในการประกอบธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องซึ่งตระหนักในหน้าที่ของ
ตนเองและกลับเข้ามาอยู่ในระบบภาษีที่ถูกต้องไม่หลีกเลี่ยงภาระภาษีอีกทั้งนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้ให้ความ
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สะดวกในการบริหารจัดการด้านภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบแสดงรายการ เอกสารหลักฐานต่างๆ การ
หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อท�ำถูกต้องแล้วจึงไม่ต้องหวาดระแวงว่าการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อกรมสรรพากรจะ
ท�ำให้ตนต้องรับภาระหนักขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใด ในขณะที่ผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจมองว่าการรายงานดัง
กล่าวยิ่งก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากที่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จัดท�ำบัญชี
รับจ่ายไว้ส�ำหรับชี้แจงต่อกรมสรรพากรหากเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งๆ ที่กรมสรรพากรเอง
ต้องน�ำข้อมูลที่ได้จากการรายงานดังกล่าวไปประมวลผลกับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับส�ำหรับผู้ประกอบการนั้นๆ
เสียก่อนแล้วกระทบยอดดูว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะต้องมีภาระภาษีอย่างใดหรือไม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ขาด
หลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นข้อมูลให้กรมสรรพากรได้ท�ำการตรวจสอบ
ประมวลผลต้องพยายามหาเอกสารหลักฐานต่างๆ มาชี้แจงต่อกรมสรรพากรเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง จนบางครัง้ อาจขาดแรงจูงใจในการท�ำธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านทางสถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้
บริการทางการเงินทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องรายงานข้อมูลต่อกรมสรรพากร เป็นเหตุให้ผปู้ ระกอบการเหล่านีห้ นั ไปใช้
วิธกี ารรับช�ำระราคาสินค้าในรูปแบบเงินสด ซึง่ ในปัจจุบนั สามารถท�ำได้โดยวิธเี ก็บเงินค่าสินค้าในเวลาทีม่ กี าร
ส่งมอบสินค้าไปยังผู้รับ ที่เราเรียกว่า “การเก็บเงินปลายทาง” (Cash on Delivery : COD)  ซึ่งเป็นบริการ
ส่งพัสดุไปยังปลายทางพร้อมทั้งเรียกเก็บเงินจากผู้รับ อันเป็นการกลับสู่การช�ำระสินค้าด้วยเงินสดตามระบบ
การค้าแบบเดิมเพียงแต่การช�ำระสินค้าด้วยเงินสดนั้นสะดวกขึ้นเพราะมีบริการเก็บเงินปลายทางจากผู้ให้
บริการส่งสินค้าจึงเป็นการขัดแย้งกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ไร้เงินสด
2.3 การหลีกเลีย่ งการถูกรายงานโดยกิจการเพียงกิจการเดียวแต่เปิดบัญชีรบั ช�ำระค่าสินค้าในชือ่ ของ
บุคคลต่างๆ หลายๆ บัญชี เพื่อให้โอนหรือฝากเงินกระจายไปตามบัญชีของบุคคลเหล่านั้น เพราะการรายงาน
บัญชีที่ใช้ส�ำหรับการฝากหรือรับโอนเงินของบุคคลใดที่อยู่ในความครอบครองของผู้มีหน้าที่รายงาน บัญชีนั้น
อาจกระท�ำในนามของบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ดังนั้นสถาบันการเงินเดียวกันต้องรายงานบัญชีทุก
บัญชีของบุคคลที่มีบัญชีอยู่ที่สถาบันการเงินของตน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเปิดบัญชีไว้ในนามของตนเองเพียงผู้
เดียวหรือเปิดร่วมกับบุคคลอื่นก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล
ธรรมดาจะลดความเสี่ยงของตนในการถูกรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากร โดยการกระจาย
บัญชีเงินฝากให้บุคคลธรรมดาหลายๆ คนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของตนมาเป็นผู้รับโอนเงินค่าสินค้าแทนการมี
บัญชีของผู้ขายเพียงบัญชีเดียว ทั้งนี้เพราะเมื่อกระจายไปยังผู้อื่น จ�ำนวนครั้งในการฝากหรือรับโอนเงินก็จะ
ยิ่งมีน้อยลง จ�ำนวนเงินที่ฝากก็จะน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งหากผู้ประกอบการคาดหมายได้ว่ารายรับของตนจะ
ได้ประมาณเท่าใดก็ไม่ยากนักที่จะวางแผนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ คนเปิดบัญชีเพื่อรับโอนค่าสินค้าอัน
ท�ำให้สามารถหลีกเลี่ยงการรายงานได้อีกด้วย
2.4  ภาระภาษีถอื เป็นต้นทุนของสินค้าอย่างหนึง่ ในการค�ำนวณราคาสินค้า ดังนัน้ การรายงานข้อมูล
นีอ้ าจเป็นข้อได้เปรียบส�ำหรับผูป้ ระกอบการขายสินค้าออนไลน์ทอี่ ยูใ่ นต่างประเทศและไม่มกี ารท�ำธุรกรรมใน
ลักษณะฝากหรือรับโอนเงินใดๆ กับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ตกอยู่ในบังคับของพระราช
บัญญัตฉิ บับนีใ้ นการรายงานข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากร ทัง้ นีเ้ พราะผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ น
ต่างประเทศย่อมต้องใช้บริการทางการเงินในสถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้บริการทางการเงินในประเทศทีธ่ รุ กิจของ
ตนตั้งอยู่แต่การค้าขายสินค้าออนไลน์อยู่ในลักษณะที่ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสามารถเข้าดู
รายละเอียดและสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ได้ทวั่ ทุกหนทุกแห่งทีเ่ ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ทัง้ ยังสามารถสัง่ ซือ้ ได้
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โดยไม่จ�ำกัดเวลา เมื่อผู้ซื้อสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ
เหล่านี้จ�ำนวนมาก เท่ากับมีเงินจ�ำนวนมากไหลออกจากประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยเองก็ไม่อาจทราบได้ว่า
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ดังกล่าวนี้มีรายรับจากการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยได้เป็นจ�ำนวนเท่าใดเพราะ
ไม่มกี ารรายงานข้อมูลให้กรมสรรพากรทราบ ซึง่ ผูป้ ระกอบการบางรายอาจอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทตี่ อ้ งเสียภาษีให้
กับประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็ไม่อาจจัดเก็บได้เพราะไม่สามารถติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ
ผูป้ ระกอบการนัน้ ๆ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการในประเทศเกิดความเสียเปรียบ ขาดความเท่าเทียมกันในการแข่งขัน
ทางการค้า เพราะการท�ำการค้าย่อมต้องบวกต้นทุนต่างๆ เพื่อเป็นข้อก�ำหนดในการตั้งราคาสินค้าของตน
ภาระภาษีกถ็ อื เป็นต้นทุนอย่างหนึง่ หากผูป้ ระกอบการไม่มภี าระภาษีแล้วก็ยอ่ มตัง้ ราคาสินค้าของตนได้ตำ�่ กว่า
ผูป้ ระกอบการทีม่ ภี าระภาษีในด้านของผูซ้ อ้ื สินค้าเมือ่ สินค้ามีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมกันก็ยอ่ มต้องเปรียบเทียบและ
หันไปซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ดังนั้นผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ถูกรายงานธุรกรรมมีลักษณะ
เฉพาะจึงไม่ถูกสันนิษฐานเกี่ยวกับภาระภาษีท�ำให้สามารถตั้งราคาขายได้ต�่ำกว่าผู้ประกอบการที่ถูกรายงาน
ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกว่า
“กฎหมาย e-Payment” ฉบับนี้มีสาระส�ำคัญที่เป็นการสอดคล้องกับหลักการของภาษีอากรที่ดี ได้แก่
มีความแน่นอนชัดเจน เป็นธรรม มีความสะดวก ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการอ�ำนวยรายได้แก่รัฐ
เห็นได้จากบทบัญญัติให้สามารถน�ำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทั้งในเรื่องการยื่นภาษี การน�ำส่งภาษี การ
จัดท�ำเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนจึงเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี
พร้อมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ส�ำหรับบทบัญญัตทิ ใี่ ห้มกี ารรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะก็บญ
ั ญัติ
ลักษณะธุรกรรมและผู้มีหน้าที่รายงานไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งช่วยให้น�ำผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าสู่ระบบภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนอันจะท�ำให้เกิดความเป็นธรรมในระบบภาษีและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเท่าเทียม อีกทัง้
ยังมีความยืดหยุน่ เพราะได้บญ
ั ญัตใิ ห้สามารถก�ำหนดเพิม่ จ�ำนวนครัง้ หรือยอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอน
เงินได้โดยท�ำเป็นกฎกระทรวง นั่นหมายความว่า การก�ำหนดจ�ำนวนครั้งหรือยอดรวมนั้นสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานธุรกรรมอันมีลักษณะเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จากการที่ผู้เขียนวิเคราะห์เป็นประเด็นๆ ไว้
ดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงความคาดการณ์ของผู้เขียนที่มีอยู่โดยอาศัยตัวบทกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ การรายงานครัง้ แรก คือ เดือนมีนาคม 2563 เมือ่ มีการรายงานเรียบร้อย
แล้วจึงอาจพบกับปัญหาที่แท้จริงอันเกิดจากการรายงานธุรกรรมอันมีลักษณะเฉพาะตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่ง
ส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายในส่วนของการรายงานข้อมูลก็อาจเป็นการดีส�ำหรับภาครัฐ แต่ส�ำหรับภาค
เอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการกลับกลายเป็นสร้างความหวาดระแวงไม่กล้าที่จะลงทุนท�ำสิ่งใดผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับช�ำระค่าสินค้า เพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกรายงานข้อมูลก็เป็นได้ ซึง่ ในอนาคต
อาจมีการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจนกว่าการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ อาทิเช่น
การก�ำหนดรหัสทีแ่ สดงว่าการฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีนนั้ เป็นการท�ำธุรกรรมเพือ่ ช�ำระค่าซือ้ สินค้าออนไลน์
ซึ่งในเวลาที่จัดท�ำค�ำสั่งซื้อทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสนี้จะช่วยก�ำกับให้ทราบวัตถุประสงค์ของการฝาก
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หรือรับโอนเงินอันจะต้องรายงานต่อกรมสรรพากร หรือหากต่อไปมีการปรับปรุงกฎหมายโดยน�ำภาษีหัก
ณ ทีจ่ า่ ยมาใช้กบั การซือ้ ขายสินค้าออนไลน์ ยอดเงินโอนทีม่ รี หัสว่าเป็นการช�ำระราคาค่าสินค้านีย้ งั ถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ยได้ในทันทีทมี่ กี ารช�ำระราคาได้อกี ซึง่ การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยจากเงินโอนทีเ่ ป็นการช�ำระค่าสินค้านัน้
สามารถใช้ได้ทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศและภายนอกประเทศ การหักภาษี ณ ที่จ่ายนี้น่าจะเป็นวิธีการ
ที่ดีกว่าการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ เพราะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินโอนช�ำระค่าสินค้าไปก่อนไม่ว่า
ผูร้ บั จากเป็นบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมโดยไม่ตอ้ งพิจารณาตัวบุคคลผูร้ บั
เงินเป็นการเฉพาะ แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกหักเงินนั้นสามารถน�ำเอกสารหลักฐานมายื่นประกอบการขอคืน
เงินได้โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หากมีเหตุผลเพียงพอและหากกรมสรรพากรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาระภาษี
ของบุคคลใด กรมสรรพากรก็อาจขอให้สถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้บริการทางการเงินนัน้ รายงานข้อมูลรายบุคคล
เพิ่มเติมได้อีกด้วย ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามกฎหมายฉบับนี้มิได้
ป้องกันการเลี่ยงภาษีได้อย่างสมบูรณ์เพราะยังคงมีช่องทางในการหลบเลี่ยงการถูกรายงานได้ แต่หากภาครัฐ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระภาษีส�ำหรับผู้ขายของออนไลน์อย่างดีพอ และบุคคลเหล่านั้นตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดขอบของตนแล้ว บุคคลเหล่านั้นก็จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภาระภาษีได้อย่างถูกต้องต่อไป

6

เอกสารอ้างอิง
กรมสรรพากร. (2559). การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment. (10 มกราคม 2563)
สืบค้นจาก http://www.rd.go.th/publish/seminar/e-Payment_2-3-6-7.pdf
กรมสรรพากร. (2562). Q & A การให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลทีม่ ธี รุ กรรมลักษณะเฉพาะ. (10 มกราคม 2563) สืบค้นจากhttp://www.rd.go.th /publish/
fileadmin/download/Q&A_271162.pdf
จุมพล นันทศิริพล. (2019). มาตรการปราบปรามการเงินนอกระบบของออสเตรเลีย.วารสารวิชาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. 5(2), 621-634.
ฐิติมา ชูเชิด บวรวิชญ์ จินดารักษ์ ณัฐา ปิยะกาญจน์ ฐิติ ทศบวร สุพริศร์ สุวรรณิก อชรวัช ศรีสงคราม ทศพล
ต้องหุย้ ธนพล กองพาลี และ อณิยา ฉิมน้อย. (2562). บริการทางการเงินดิจทิ ลั และนัยต่อการด�ำเนิน
นโยบายการเงินของไทย. (10 เมษายน 2563) สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/
MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/Paper_DigitalizationonFinancialServices.pdf
ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ พามดา ชูวุฒยากร และ ชีวพร อินแสง. (2560). ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา : กรณีตลาดออนไลน์บนเฟสบุ๊คในประเทศไทย ในปี 2560. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ,
27(2), 15-30.
บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment. (2015). (10 มกราคม 2563) สืบค้นจาก https://
www.trustmarkthai.com/index.php/component/dbd/main?Layout= blogdetail &id=79.
ภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ. (2562). กฎหมาย e-Payment ในปีนี้กับผลกระทบในปีหน้า. (10 มกราคม 2563)
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/ict/news-308232.

ผลกระทบที่เกิดจากการรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

The Impact of the Information Report about Persons with Specifics Transactions

ยุทธนา  ศรีสวัสดิ์. (ม.ป.ป.). ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ. (10 มกราคม 2563) สืบค้นจาก https://www.itax.
in.th/pedia/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%
B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%
93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0
รังสรรค์ หลวงเมือง อัครพล ทาแก้ว และ เสริมศักดิ  ์ มัยญะกิต. (2019). รูเ้ รือ่ งกฎหมายใหม่ เข้าใจ e-Payment
(เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร). (10 มกราคม 2563) สืบค้นจาก http://econs.co.th /index.
php/2019/06/01/understandepaymentact/.
วิลาสินี สิทธิโสภณ. (ม.ป.ป.). การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์. (10 มกราคม
2563) สืบค้นจาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.
php? nid=1754
วิวัฒณ์ ขันธเขตต์ และ สิงหะ ฉวีสุข. (2562). การยอมรับระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มคนวัย
ท�ำงานในเขตภาคกลาง ประเทศไทย. วารสารการบริหารและการจัดการ. 9(1), 153-164.
อนุชิต  ศิริรัชนีกร. (ม.ป.ป.). National e-Payment พลิกโฉมประเทศไทย สู่การใช้ digital payment.
(10 มกราคม 2563) สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications /
articles/Pages/Article_24Jan2019.aspx.
อานันท์ เกียรติสารพิภพ. (2563). กฎหมายภาษี e-Payment. (10 มกราคม 2563) สืบค้นจาก https://
library2.parliament.go.th/giventake/content_royrueng/2563/rr2563-jan5.pdf.
Logistictime. (2560). ภาษี e-Commerce ทางออกของปัญหาการค้าออนไลน์ จริงหรือ..?. (10 มกราคม
2563) สืบค้นจาก http://www.logisticstime.net/archives/8074.
Praornpit  Katchwattana. (2562). บทลงโทษกฎหมายอีเพย์เมนท์ (e-Payment) ปี 2562 ที่คนขายของ
ออนไลน์ต้องรู้ก่อนคิดจะเลี่ยงภาษี. (10 มกราคม 2563) สืบค้นจาก https://www.salika.co
/2019/03/23/e-payment-law-2562-online-seller/.

93

6

