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การเตรียมความพร้อมรับ 
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Thailand 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยน 
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

Thailand 1.0  ยคุของเกษตรกรรม  
Thailand 2.0  ยคุอุตสาหกรรมเบา 
Thailand 3.0 (ยคุปัจจุบนั) เป็นยคุอุตสาหกรรมหนกั 
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โมเดลของ Thailand 4.0  
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบนัศึกษาและสถาบนัวิจัยต่างๆ 
ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมาก
ที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด 5 
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กรอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ด้านภาษีและรายได้ 



กรอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2561) ด้านภาษีและรายได้ 
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กรอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2561) ด้านภาษีและรายได้ 

ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ  
(Tax Filing System) 

• โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูล
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ
จัดเก็บภาษีเชิงลึก (Tax Analytics) 

• โครงการพัฒนาระบบการน าเข้าและคัดแยกข้อมูล
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์                
(National e-Payment) 

• โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารการ
จัดเก็บภาษี (National e-Payment) 
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Thailand Digital 4.0 

Paperless 

Cashless Society 

Services Integrated 

Cheaper 
Easier 

Faster 
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การเตรียมความพร้อมรับ 
นโยบายภาษใีนยคุดจิิทลั 

ประกอบด้วย 

• Doing Business 

• National e-Payment 

• E-Donation 

10 



Doing Business 2017 

1. การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)  

2. การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)  

3. การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity)  

4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property)  

5. การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)  

6. การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors)  

7. การช าระภาษี (Paying Taxes)  

8. การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Boarders)  

9. การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)   

10. การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)   

 11 



องค์ประกอบ ผลของประเทศ
ไทย 

DB2017 
 

อันดับที่ 1 
ของโลก 
DB 2017 

ประเทศที่เป็นอันดับต้น 
ของโลกในแต่ล่ะตัวชีวัด 

จ านวนขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจ 
(ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 1 ขั้นตอน นิวซีแลนด์ (1) 
ฮ่องกง (2) 
สิงคโปร์, ไต้หวัน (3) 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (วัน) 25.5 วัน 0.5 วัน นิวซีแลนด์ (0.5) 
ฮ่องกง (1.5) 
สิงคโปร์ (2.5) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (ร้อย
ละของรายได้ประชาชาติต่อหัว) 

6.6% 0.0% สโลเวเนีย (0.0%) 
ฮ่องกง, สิงคโปร์ (0.6%)  
จีน (0.7%) 

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ า (ร้อยละของ
รายได้ประชาชาติต่อหัว) 

0.01 0.0 ออสเตรเลีย โคลอมเบีย 
มาเลเซีย เป็นต้น (0.0) 12 

การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)  



จ านวนขั้นตอน (Procedure) ในการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทย 

ล าดับ ขั้นตอน เวลา ค่าใช้จ่าย 

1 ค้นหาและจองชื่อบริษัท
ออนไลน์ 

น้อยกว่า 1 วันเนื่องจากท าผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

2 ฝากทุนจดทะเบียนขั้นต่ า
ในธนาคาร 

1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

3 การประทับตราส าคัญของ 
บริษัท (Obtain a 
corporate seal) 

2 วัน 400-800 บาท 

4 เปิดบัญชีธนาคาร ฝากเงิน
ขั้นต่ าตามที่กฎหมาย
ก าหนด และขอหลักฐาน
การฝากเงิน  

1 วัน รายละเอียดขึ้นอยู่กับ
แต่ล่ะธนาคาร 

5 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 วัน โดยด าเนินการพร้อมกับการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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รัฐบาลให้หน่วยงานต่างๆ 
ปรับปรุงระบบงานให้บริการเพื่อ

ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ 

Starting 
Business 

แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ของธนาคารโลก 
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การช าระภาษ ี 

• รายงานการศึกษา Doing Business 2017 จะพิจารณา 4 มิติ 

• ดังนี้ 
        มิติที่ 1 อัตราภาษี 

        มิติที่ 2 จ านวนครั้งในการช าระภาษี 

        มิติท่ี 3 จ านวนชั่วโมงในการช าระภาษ ี

        มิติที่ 4 กระบวนการภายหลังการยื่นแบบ 

15 
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รายงานการศึกษาด้านการช าระภาษี Doing Business 2017 

ประเทศ อันดับ อัตราภาษ ี จ านวนครั้ง จ านวนชั่วโมง กระบวนการ
ภายหลังการ
ช าระภาษี 
(เต็ม 100) 

East Asia & Pacific 33.9 % 22.9 ครั้ง 198 ชั่โมง 59.6 

สิงคโปร์ 8 19.1% 5 ครั้ง 66.5 ชั่วโมง 73.4 

มาเลเซีย 61 40% 9 ครั้ง 164 ชั่วโมง 64.3 

อินโดนีเซีย 104 30.6% 43 ครั้ง 221 ชั่วโมง 76.5 

ประเทศไทย 109 32.6% 21 ครั้ง 266 ชั่วโมง 47.3 

ฟิลิปปินส์ 115 42.9% 28 ครั้ง 185.6 ชั่วโมง 49.8 



           มิติที่ 3 จ านวนชั่วโมงในการช าระภาษี ( 266 ชั่วโมง) 
 

 

                                                ภ.ง.ด.50         ประกันสังคม        ภ.พ.30           รวม 

                              160                 48                 58              266 

การเตรียมการยื่น         128                  40                 46              214 

การยื่นแบบ                 24                   4                  10               38     

การช าระเงิน                 8                   4                   2                14 
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DB: Paying Taxes ด้าน Corporate Income Tax: 2017 
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จ านวนครั้ง/ปี ชั่วโมง/ปี 

Indonesia 13 75 ชั่วโมง 

Vietnam 5 132 ชั่วโมง 

Philippines 1 (online) 39 ชั่วโมง 

Thailand 1 (online) 160 ชั่วโมง 
Cambodia 12 ครัง้/ปี 23 ชัว่โมง 



เพื่อที่จะหาประเด็น อุปสรรคในการยื่นและช าระภาษีตามกรณศีึกษาของ
ธนาคารโลกให้ละเอียดเพื่อน ามาปรับปรุง 

19 

  World Bank ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
ขั้นตอน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

การเตรียมการย่ืนแบบ (Preparation) ชั่วโมง ชั่วโมง 
รวมเวลาที่ใช้ (ชั่วโมง) 128 9 
ช่วงการย่ืนแบบ (Filing)     
รวมเวลาที่ใช้ (ชั่วโมง) 24 2 
ช่วงการช าระเงิน (Payment)     
รวมเวลาที่ใช้ (ชั่วโมง) 8 2 

รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมดส าหรับภาษีจากก าไร (ชั่วโมง) 
160 13 

(20 วัน)  (2 วัน) 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจ านวน 150 คน ทดลองท าแบบสอบถามของ
ธนาคารโลก เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับผู้ตอบแบบสอบถามของ
ธนาคารโลก 



 โดยดูได้จาก  www.rd.go.th ที่หัวข้อ “เครื่องมือช่วยในการค านวณปรบัปรุง
รายจ่ายทางบัญชีเป็นรายจ่ายทางภาษี”  

20 

http://www.rd.go.th/


3.2 พัฒนาคู่มือภาษีส าหรับแต่ละประเภทกิจการ ถึง 9 กิจการ ในปี 2559 (มิติที่ 3 ต่อ) 
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การช าระภาษี 

แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ของธนาคารโลก 
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การช าระภาษี 

แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ของธนาคารโลก 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารโลกได้เผยแพร่
รายงาน “Doing Business 2018: Reforming to 
Create Jobs” หรือรายงานความยากง่ายในการท า
ธุรกิจประจ าปี 2561 โดยประเทศไทย มีอันดับที่ 26 
จาก 190 ประเทศของโลกดีขึน้กว่า 20 ล าดับจากล าดับ
ที่ 46 ในปี 2560 โดยเฉพาะด้าน ความสะดวกในการช า 
ระภาษี (Paying taxes) ของประเทศไทยดีขึ้นกว่า 42 
ล าดับจากปีก่อน จากล าดับที่ 109 ในปี 2560 มาอยู่ที ่  
ล าดับที่ 67 ของโลกในปี 2561 หรืออยู่ล าดับที่ 2 ของ
อาเซียน เป็นรองเพยีงสิงคโปร์เท่าน้ัน 
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National e-Payment 
การบริหารจัดการระบบงานภาษี 

และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

24 



โครงการ 1 : ระบบการช าระเงนิแบบ Any ID (PromptPay) 

โครงการ 2 : การขยายการใช้บัตร 

โครงการ 3 : ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

โครงการ 4 : e-Payment ภาครัฐ 

โครงการ 5 : การให้ความรู้และส่งเสริมการ 

                       ใช้ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

In
fra

str
uc

tu
re

 

เอกสารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์
และธุรกรรมกบั
ภาครัฐ 

เพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงนิ  
(Payment Infrastructure Development) 

เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษ ี 
(e-Tax System)  

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและบูรณาการสวสัดกิาร  
(e-Social Welfare)  

ส่งเสริมการเข้าถงึบริการทางการเงนิ  
(Financial Inclusion) 

ส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน  
(Cashless Society) 

ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกจิดจิทิัลอย่างครบวงจร 
(Digital Economy) 

เป้าหมาย 

การด าเนินการของประเทศไทย 

**
* 

โครงการ 6 : การพฒันาระบบการช าระเงิน  
                ส าหรับตลาดทุน 
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National e-Payment Master Plan  
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 โครงการ 

โครงการ 1 : ระบบพร้อมเพย์ 

โครงการ 2 : การขยายการใช้บัตร 

โครงการ 3 : ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม  

อิเล็กทรอนิกส ์

โครงการ 4 : e-Payment ภาครัฐ 

โครงการ 5 : การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงิน 
(Payment Infrastructure Development) 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
(e-Tax System)  

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและบูรณาการสวัสดิการ  
(e-Social Welfare)  

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(Financial Inclusion) 

ส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน  
(Cashless Society) 

เป้าหมาย 

ภาพรวมโครงการ National e-Payment 
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 ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ 
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โครงการที่ 1 ระบบพร้อมเพย์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน 
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โครงการที่ 1 : ระบบพร้อมเพย ์

ระบบพร้อมเพย์
ประกอบด้วย 

 

1. ประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
 

2. เลขที่บัญชีธนาคาร 
 

3. เบอร์โทรศัพท์ (Mobile) 
 

4. E-Wallet (electronic Card) 
 

5. E-Mail 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบช าระเงินของประเทศ ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
อย่างครบวงจร รองรับการโอนเงิน รับจ่ายเงินระหว่างประชาชน  ภาคธุรกิจ และภาครัฐ 
รวมถึงบูรณาการระบบภาษี  และรวมศูนย์จ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐ 

30 



โครงการที่ 1 : โครงการระบบการช าระเงินแบบ Any ID  
การพัฒนาระบบการช าระเงินแบบ Any ID (NITMX) 
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โครงการ 1 ระบบการช าระเงินแบบ Any ID (PromptPay)  
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การคืนเงินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านพรอ้มเพย ์

การคืนเงินภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรบัการยื่นแบบแสดงรายการ 
ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2559  
ยื่นแบบแสดงรายการระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 
กรมสรรพากรคืนเงนิภาษีผา่นระบบพร้อมเพย์ 
ลงทะเบียนพรอ้มเพยด์้วยเลขประจ าตัวประชาชน 
ตรวจสอบ 
การกรอกแบบแสดงรายการด้วย 
เลขประจ าตัวประชาชนให้ถูกต้อง 
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 การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์  
• กรมสรรพากรได้ให้บริการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบพร้อมเพย์ ในปีภาษี 2559     

(ตั้งแต่ ม.ค. 2560) พบว่า ผู้ขอคืนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ขอคืนผ่านพร้อมเพย ์
 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
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e-Donation 
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ระบบ e - Donation 
• e - Donation คือ ระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยรับบริจาคใช้ในการบันทึกข้อมูล

การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยหน่วย
รับบริจาคไม่จ าเป็นต้องพิมพ์หลักฐานการบริจาคเว้นแต่ผู้บริจาคร้องขอ ในระยะแรกจะเริ่มต้นใช้งาน
กับสถานศึกษาและศาสนสถาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• ประชาชน : สะดวกไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค ได้รับเงินคืนภาษีได้เร็ว 
• หน่วยรับบริจาค : สร้างความโปร่งใสภายในสถานศึกษาและวัดวาอาราม ช่วยจัดท างบบัญชีรับ-จ่าย               

ของศาสนสถาน 
• กรมสรรพากร : ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานคืนภาษี เชื่อมโยงข้อมูลกับการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต 
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•  รูปแบบการบริจาค 

• หากเป็นการบริจาคเงนิสด ศาสนสถานและสถานศึกษาจะเป็นผู้น าเข้าข้อมูล 

 

 

• หากเป็นการบริจาคผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ QR Code หรือโอนเงนิบริจาคผ่าน

สถาบันการเงนิ สถาบันการเงนิจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 
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การพัฒนาระบบบรจิาคอิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation) 

* สามารถรองรับการท างานทั้งในรูปแบบ online และ offline โดยผู้ใช้งานสามารถ upload file  
ข้อมูลการบริจาคได ้



e-Donation 
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Digital – MOF 
 

      ระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากร             
        ถึงผู้เสียภาษี  
  พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว e - VRT  
  โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT  
  โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
  โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
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ขอบคุณค่ะ 
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