
บัญชี ส ำคญัมำก 

     ต้องท ำบญัชีให้ถกูต้องตัง้แตว่นันี ้เพรำะประเทศไทยได้รับแรงกดดนัตอ่ไปนี ้1. กรณีกรมสรรพำกรประเทศ

สหรัฐอเมริกำออกกฎหมำยป้องกนักำรหลกีเลีย่งภำษี หรือที่เรียกวำ่ “FATCA” (Foreign Account Tax Compliance 

Act) ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 โดยก ำหนดให้สถำบนักำรเงินไทยต้องจดัสง่รำยงำนธุรกรรมทำงกำร

เงินของลกูค้ำชำวอเมริกนัให้กรมสรรพำกรไทยสง่ตอ่ไปให้กรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำ หำกไมด่ ำเนนิกำรภำยในวนัท่ี 1 

กรกฎำคม 2559 (เลือ่นบงัคบัใช้มำ 1 ปี) สถำบนักำรเงินไทยที่ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัลกูค้ำชำวอเมริกนัจะถูกหกัภำษี 

ณ ที่จ่ำย 30% ของเงินได้ที่เกิดขึน้ในประเทศสหรัฐฯ 

2. จำกกำรท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิกผู้ก่อตัง้ Asia Pacific Group on Money Laundering หรือ “APG” เป็นองค์กร

ของสหภำพยโุรปที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกนักำรฟอกเงินและสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำย บงัคบั

ให้ไทยต้องปรับปรุงกฎหมำยฟอกเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำน Financial Action Task Force หรือ “FATF” เพื่อแลกกบั

กำรถอดช่ือประเทศไทยออกจำกบญัชีรำยช่ือประเทศทีใ่ห้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำย วนัท่ี 26 เมษำยน 

2559 ที่ประชมุคณะรัฐมนตรีมมีติให้แก้ไขประมวลรัษฎำกรเพื่อให้กรมสรรพำกรปฏิบตัิตำมมำตรฐำน FATF ตำมที่ ครม. 

เคยมมีติไปแล้วเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2559 

และ 3. จำกกำรท่ีกรมสรรพำกรไทยต้องปฏิบตัิตำมระเบียบข้อบงัคบัของ FATCA และ FATF ท ำให้กระทรวงกำรคลงั และ

ธนำคำรแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ต้องน ำระบบ e-Payment มำบงัคบัใช้ โดยก ำหนดให้สถำบนักำรเงินสง่รำยงำนกำรท ำ

ธุรกรรมทำงกำรเงินของลกูค้ำทัง้หมดมำที่กรมสรรพำกร เพื่อสง่ตอ่ไปยงักรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำ และ “APG” ตำมที่

กลำ่วมำในข้ำงต้น 

นำยประสงค์ พนูธเนศ อธิบดีกรมสรรพำกร เปิดเผยวำ่ จำกกำรเปลีย่นแปลงระบบกำรค้ำเข้ำสูโ่ลกยุคดจิิทลั ท ำให้

กรมสรรพำกรต้องปรับปรุงระบบกำรจดัเก็บภำษี โดยเฉพำะระบบกำรช ำระเงิน (คำ่ภำษี) จ ำเป็นต้องสร้ำงฐำนข้อมลูเพื่อ

จดัสง่ข้อมลูตำมข้อบงัคบัของ FATCA และ FATF ในรูปแบบของดิจิทลั ดงันัน้ ในช่วงของกำรเปลีย่นผำ่น ก่อนเข้ำสูย่คุ

เศรษฐกิจดิจิทลั ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ภำคธุรกิจ เนื่องจำกข้อมลูทีก่รมสรรพำกรต้องน ำสง่หนว่ยงำนทัง้ 2 แหง่ ต้องเป็น

ข้อมลูที่ถกูต้อง กรมสรรพำกรจึงน ำมำตรกำรเอสเอ็มอีบญัชีเดียวมำบงัคบัใช้กบัผู้ประกอบกำร 430,000 รำย จำกนัน้ 

ภำยในเดือนกนัยำยน 2559 กรมสรรพำกรต้องยกร่ำง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎำกร บงัคบัให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรำยได้

เกิน 500 ล้ำนบำทตอ่ปี ต้องช ำระคำ่ภำษีทกุประเภทผำ่นระบบ e-Payment ของธนำคำรพำณิชย์ (ไมรั่บช ำระคำ่ภำษี

เป็นเงินสด) ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2559 เป็นต้นไป และทยอยให้น ำผู้ประกอบกำรทัง้หมดเข้ำสูร่ะบบ e-Payment เต็ม

รูปแบบภำยในปี 2561 

“ผลกำรศกึษำของของกรมสรรพำกร ปัจจบุนัประเทศไทยมต้ีนทนุคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กิดจำกกำรซือ้-ขำยสนิค้ำและบริกำรผำ่น

ระบบเงินสดปีละ 75,000 ล้ำนบำท ประกอบต้นทนุกำรน ำเงินสดไปฝำกธนำคำร ถอนเงินสดอออกมำช ำระคำ่สนิค้ำ 



คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงิน คำ่จ้ำงรถขนสง่เงินสด คำ่จ้ำงยำมรักษำควำมปลอดภยั บำงครัง้ก็มีกำรปล้นรถขนเงิน หำก

เปลีย่นมำใช้ระบบ e-Payment เต็มรูปแบบ ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน สำมำรถน ำเงินจ ำนวนนีม้ำใช้ใน

กำรพฒันำประเทศได้” นำยประสงค์กลำ่ว 

นำยประสงค์กลำ่วตอ่วำ่ จำกมำตรกำรป้องกำรหลกีเลีย่งภำษีของสหรัฐอเมริกำ (FATCA) และมำตรำป้องกนักำรฟอกเงิน

และตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำยของยโุรป (FATF) บีบบงัคบัให้ไทยต้องแก้ไข พรบ.ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

และประมวลรัษฎำกร ขณะนีร่้ำงแก้ไขกฎหมำยทัง้ 2 ฉบบัได้ผำ่นควำมเห็นชอบจำก ครม. แล้ว และก ำลงัจะมีผลบงัคบัใช้

ในเร็วๆ นี ้ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ลงบญัชีไมถ่กูต้องภำยหลงักฎหมำยมีผลบงัคบัใช้ หำกรำยกำรที่ไมไ่ด้ลงบนัทกึบญัชีมี

มลูคำ่เกิน 10 ล้ำนบำทขึน้ไป ถือวำ่มคีวำมผิดตำมกฎหมำยฟอกเงิน กรมสรรพำกรต้องยดึอำยดัทรัพย์เอำไว้ก่อน จำกนัน้

กรมสรรพำกรจะเรียกผู้ประกอบกำรมำอธิบำยที่มำของเงินได้ เงินจ ำนวนนีเ้สยีภำษีครบถ้วนหรือยงั ถ้ำยงัไมไ่ด้เสยีภำษี ก็

ให้เสยีภำษีให้ถกูต้อง รวมทัง้กรณีของกำรขอคืนภำษีเป็นเทจ็ หำกวงเงินท่ีขอคืนภำษีเกิน 1 ล้ำนบำท หรือใช้ใบก ำกบัภำษี

ปลอมมลูคำ่เกิน 15 ล้ำนบำท ก็เข้ำขำ่ยควำมผิดตำมกฎหมำยฟอกเงินเช่นกนั กรมสรรพำกรมีอ ำนำจยดึอำยดัทรัพย์ และ

สง่เร่ืองให้เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจด ำเนนิคดีอำญำ 

อธิบดีกรมสรรพำกรกลำ่ววำ่ หลงัจำกกรมสรรพำกรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรลงบนัทกึบญัชีให้ถกูต้อง โดยไมต่รวจสอบ

ภำษีย้อยหลงั ตำมมำตรกำรเอสเอ็มอีบญัชีเดียว เฟสที่ 2 ออกกฎหมำยบงัคบัให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่

ที่มีรำยได้เกิน 500 ล้ำนบำท ช ำระภำษีทกุประเภทผำ่นระบบ e-Payment ของธนำคำรพำณิชย์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 

2559 และบงัคบัให้ผู้ประกอบกำรทกุรำยช ำระภำษีผำ่นระบบ e-Payment ของธนำคำรพำณิชย์ภำยในปี 2561 ข้อมลู

กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินทัง้หมดจะออนไลน์มำที่กรมสรรพำกร กำรหลบเลีย่งภำษีท ำได้ยำกขึน้ 

“ยกตวัอยำ่ง นำย ก. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 แจ้งกรมสรรพำกรมีรำยได้ 2 ล้ำนบำทตอ่ปี ปรำกฏวำ่ในปีนัน้มีเงินโอนเข้ำบญัชี

นำย ก. ทัง้หมด 50 ล้ำนบำท กรมสรรพำกรก็จะสัง่พิมพ์รำยกำรธรุกรรมทำงกำรเงินทัง้หมดสง่ไปท่ีบ้ำนของนำย ก. หรือ

ออกจดหมำยเรียกนำย ก. มำอธิบำยวำ่เงินท่ีโอนเข้ำมำในบญัชีเป็นรำยได้จำกอะไร หำกนำย ก. อธิบำยไมไ่ด้ อำจจะมี

ควำมผิดตำมกฎหมำยฟอกเงิน และถกูประเมินภำษีย้อนหลงั สมยัก่อนเจ้ำหน้ำที่สรรพำกรอำจชว่ยเหลอืนำย ก. ได้ ท ำ

เป็นไมรู้่ไมเ่ห็นหรือหร่ีตำข้ำงเดียว เพรำะไมม่ีฐำนข้อมลูที่ใช้ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำที่ แตปั่จจบุนั

ข้อมลูทัง้หมดจะถกูบนัทกึและโชว์อยูใ่นหน้ำจอคอมพวิเตอร์ วนันีค้งไมม่เีจ้ำหน้ำที่สรรพำกรคนไหนกล้ำชว่ยเหลอืนำย ก. 

ยอมเอำอนำคตรำชกำรมำเสีย่งกบักำรถกูด ำเนินคดีอำญำ มำตรำ 157 ฐำนละเว้นหรือปฏิบตัิหน้ำที่โดยมิชอบ มีโทษถึง

ขัน้ไลอ่อกจำกรำชกำรและจ ำคกุด้วย” นำยประสงค์กลำ่ว 


