
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมสรรพากร

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) จ ำนวนรำยไดภ้ำษีสรรพำกรทีจั่ดเก็บได ้(ลำ้นบำท)
2) จ ำนวนผูเ้สยีภำษีรำยใหมท่ีเ่ขำ้สูร่ะบบภำษีเพิม่ขึน้ (รำย)
3) จ ำนวนของผูใ้ชบ้รกิำรระบบ e – Tax invoice ทีเ่พิม่ขึน้ (Paying Taxes) (Doing Business)

20
25
25

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

4) ผลกำรพัฒนำศกัยภำพองคก์ำรสูก่ำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 30

4.1) ระดบัควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงบรกิำรยืน่ภำษี หัก ณ ทีจ่ำ่ย อเิล็กทรอนกิส ์ (e-Withholding Tax) ให ้
รองรับกำรยืน่เพิม่เตมิและกำรออกหนังสอืรับรองกำรเสยีภำษีเป็นภำษำองักฤษ (Tax Certificate) กรณี
กำรท ำธรุกรรมขำ้มประเทศ (Cross Border Transaction) (e-service)

(15)

4.2) กำรประเมนิสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) (15)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัของ กรมสรรพากร

2

แผนฯ 12 (ปี 60-64)
แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบำยหลกั
5. กำรพฒันำเศรษฐกจิและควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัของไทย

6. กำรพฒันำพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและกำร
กระจำยควำมเจรญิสูภ่มูภิำค

7. กำรพฒันำสรำ้งควำมเขม้แขง็จำกฐำนรำก

• ยทุธศำสตร ์3 กำรสรำ้งควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยำ่งยัง่ยนื
• ยทุธศำสตร ์4 กำรเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรพฒันำอยำ่งยั่งยนื
• ยทุธศำสตร ์6 กำรบรหิำรจัดกำรในภำครฐั กำรป้องกนักำรทจุรติประพฤตมิชิอบ

และธรรมำภบิำลในสงัคมไทย
• ยทุธศำสตร์ 7กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบโลจสิตกิส์

• แผนแมบ่ทดำ้นกำร
บรกิำรประชำชน และ
ประสทิธภิำพภำครัฐ
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นโยบำยกำรบรหิำรเศรษฐกจิ
จำก Covid-19 (ศบศ.)
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กำรสรำ้งควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนั

กำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสงัคม

กำรสรำ้งกำรเตบิโตบนคณุภำพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

กำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบ
กำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ

แผนการปฏริปู
ประเทศ

• ดำ้นเศรษฐกจิ
• ดำ้นสงัคม
• ดำ้นกำรบรหิำร
รำชกำรแผน่ดนิ

1. กำรดแูลสภำพคลอ่ง ภำคธรุกจิ

2. กระตุน้ก ำลังซือ้ภำคประชำชน

3. มำตรกำรกระตุน้ธรุกจิทอ่งเทีย่ว

4. เรง่รัดกำรใชจ้ำ่ยภำครัฐ
ใหเ้ม็ดเงนิออกสูร่ะบบเศรษฐกจิ 

9. ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ

มำตรกำรภำษีเพือ่สังคม พลังงำน 

สิง่แวดลอ้ม

1. ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนปฏริปูประเทศ

ของสว่นรำชกำรในสังกัดกระทรวงกำรคลัง

2. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนกำรคลังระยะปำนกลำง

3. จ ำนวนรำยไดภ้ำษีทีจั่ดเก็บได ้

4. จ ำนวนผูเ้สยีภำษีรำยใหมท่ีเ่ขำ้สูร่ะบบภำษีเพิม่ขึน้

5. ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบของหน่วยงำน

ภำครัฐเพือ่ใหบ้รกิำรแบบ B2G ผำ่น NSW

6. จ ำนวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้ับกำรประเมนิรำคำ

7. กำรใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิกำรของรัฐ

8. ควำมส ำเร็จของกำร

ผลักดัน พ.ร.บ.กองทนุ

บ ำเหน็จบ ำนำญ

แหง่ชำต ิพ.ศ. ....

10.กำรพัฒนำระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลังภำครัฐแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)

11. ควำมส ำเร็จของกำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนและ

กำรใชจ้่ำยงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ 

12.รอ้ยละควำมส ำเร็จของกำรจัดหำเงนิกูภ้ำยใตพ้ระรำช

ก ำหนดใหอ้ ำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหำ 

เยยีวยำ และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบ

จำกกำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

(1) รำยไดภ้ำษีสรรพำกรเป็นรำยไดข้องรัฐบำลเพือ่น ำไปใชใ้นกำรพัฒนำประเทศ
(2) รักษำควำมยั่งยนืทำงกำรคลงั และรักษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิของประเทศ

1. จ านวนรายไดภ้าษสีรรพากรทีจ่ดัเก็บได ้(ลา้นบาท)

ค าอธบิาย

• นยิำม : จ ำนวนภำษีทีจั่ดเก็บได ้หมำยถงึ ผลส ำเร็จกำรจัดเก็บภำษีสรรพำกร (ภำษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดำ ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภำษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภำษีมลูคำ่เพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ อำกร
แสตมป์ ภำษีกำรรับมรดก และอืน่ ๆ) ซึง่เป็นรำยไดห้ลักของรัฐบำล ภำยใตค้วำมรับผดิชอบของกรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง

• ขอบเขตกำรประเมนิ : ภำษีอำกรทีส่ำมำรถจัดเก็บไดใ้นชว่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
• วธิกีำรเก็บขอ้มลู : ฐำนขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร ์ 
• แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู : กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง
• ในกำรจัดท ำประมำณกำรรำยไดภ้ำษีสรรพำกร จัดท ำภำยใตส้มมตฐิำนเศรษฐกจิโลกล่วงหนำ้ในเดอืนมนีำคม 2563 โดยเดมิ สภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ ณ เดอืน

กมุภำพันธ ์2563 ไดแ้ก ่Real GDP รอ้ยละ 2.0 กำรน ำเขำ้ รอ้ยละ 2.7 และคำดปี 2564 ไดแ้ก ่Real GDP รอ้ยละ 4.5 และกำรน ำเขำ้รอ้ยละ 9.4
• สถำนะลำ่สดุ สภำพัฒน ์ณ เดอืนสงิหำคม 2563 คำด ปี 2563 Real GDP ลดเหลอื รอ้ยละ -7.55 และน ำเขำ้หดตัวรอ้ยละ -15.4 และปี 2564 Real GDP รอ้ยละ 4.5 คงเดมิและ กำรน ำเขำ้ 

รอ้ยละ 7.9 ซึง่มคีวำมแตกตำ่งจำกทีค่ำดไวเ้ดมิมำก โดยเฉพำะในปี 2563
• คำดกำรจัดเก็บภำษีประจ ำปี คอื มตคิณะท ำงำนตดิตำมผลกำรจัดเก็บรำยไดข้องรัฐบำล ครัง้ที ่2/2564 วันจันทรท์ี ่30 พฤศจกิำยน 2563

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
(ลา้นบาท)

1,757,947 1,793,537 1,915,457 2,009,310 1,833,812

ตวัชีว้ดักรมสรรพากร
การประเมนิผลการด าเนนิงาน (Performance Base) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ (คทง.ตดิตามผลการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล ภาษสีรรพากร = 1,719,700 ลบ.)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

1,633,715.02 ลำ้นบำท
(คำดกำรณ์รำยไดฯ้-5%)

1,676,707.53 ลำ้นบำท
(คำดกำรณ์รำยไดฯ้-2.5%)

1,719,700 ลำ้นบำท
(คำดกำรณ์รำยไดฯ้)

น า้หนกั
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รำยไดก้ำรจดัเก็บภำษีสรรพำกร

ประมำณกำร (ลำ้นบำท) ผลจัดเก็บภำษี (ลำ้นบำท)

ตวัชีว้ดัเดมิ
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ค าอธบิาย

• นยิำม : ผูเ้สยีภำษีรำยใหม ่คอื ผูม้เีงนิไดห้รอืผูป้ระกอบกำรรำยบคุคลธรรมดำ ทียั่งไมอ่ยูใ่นระบบภำษีอำกร ซึง่มเีงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) (3) (5) (6) (7) หรอื (8) แหง่
ประมวลรษัฎากร ไมว่ำ่จะมเีงนิไดป้ระเภทใดประเภทหนึง่หรอืหลำยประเภทก็ตำม ใหเ้ขำ้สูร่ะบบภำษีอำกร

• เงนิไดป้ระเภทตำ่ง ๆ ของประมวลรัษฎำกร https://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
ม. 40 (1) เงนิเดอืน คำ่จำ้งประจ ำ                                            ม. 40 (5) คำ่เชำ่อสังหำรทิรัพย ์สังหำรมิทรัพยต์ำ่ง ๆ
ม. 40 (2) คำ่นำยหนำ้คำ่ตอบแทน คำ่จำ้ง (ไมป่ระจ ำ)                   ม. 40 (6) วชิำชพีอสิระ เชน่ วชิำกฎหมำย กำรบัญช ีโรคศลิปะ เป็นตน้
ม. 40 (3) คำ่กูด๊วลิล ์คำ่ลขิสทิธิ ์วรรณกรรม                                ม. 40 (7) คำ่จำ้งเหมำโดยผูรั้บเหมำเป็นผูจั้ดหำสัมภำระ
ม. 40 (4) ดอกเบีย้ เงนิปันผล เงนิสว่นแบง่ก ำไร เป็นตน้                ม. 40 (8) เงนิไดจ้ำกธุรกจิ (อืน่ ๆ นอกจำก 40 (1) - (7))

ผูเ้สยีภำษีรำยใหม ่คอืบคุคลธรรมดำรำยใหมท่ียั่งไมอ่ยูใ่นระบบภำษี ทีก่รมสรรพำกรไดแ้นะน ำกำรปฏบัิตหินำ้ทีท่ำงภำษี /ส ำรวจผูป้ระกอบกำรรำยใหม ่และผูเ้สยีภำษีไดย้ืน่แบบแสดงรำยกำร
ภำษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดำเขำ้สูร่ะบบภำษี

2. จ านวนผูเ้สยีภาษรีายใหมท่ีเ่ขา้สูร่ะบบภาษเีพิม่ข ึน้ (ราย)

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 175,497 173,404 180,210 172,810 134,721

ตวัชีว้ดักรมกรมสรรพากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

114,750 รำย
(เป้ำหมำยคำดกำรณ์ -10%)

121,125 รำย
(เป้ำหมำยคำดกำรณ์ -5%)

127,500 รำย
(เป้ำหมำยคำดกำรณ์) ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

(1) เพือ่ใหผู้ม้เีงนิไดแ้ละผูท้ีอ่ยูน่อกระบบภำษีเขำ้สูร่ะบบภำษี
มำกขึน้ กำรจัดเก็บภำษีมคีวำมทั่วถงึ เป็นธรรม 
(2) ลดควำมเหลือ่มล ้ำในกำรเสยีภำษีของผูท้ีอ่ยูใ่นระบบภำษี
และผูท้ีอ่ยูน่อกระบบภำษี
(3) ผูเ้สยีภำษีมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจทีถ่กูตอ้งในกำรเสยีภำษี 
และกำรปฏบัิตหินำ้ทีท่ำงภำษี
(4) ประชำชนไดร้ับประโยชนจ์ำกงบประมำณทีภ่ำครัฐได ้
เพิม่ขึน้จำกกำรมผีูป้ระกอบกำรรำยใหม่

สง่มลูกำรกำรจัดเก็บภำษีของผูเ้สยีภำษีรำยใหมเ่พือ่ประกอบกำรใหค้ะแนน

ตวัชีว้ดัเดมิ
ตวัชีว้ดัแผนปฏริปู

174,200
171,000 174,000

170,000

170,000
175,497 173,404 180,210 172,810

134,721
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คำ่เป้ำหมำย (รำย) ผลด ำเนนิงำน (รำย)

4

น า้หนกั

25



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

(1) ลดควำมซ ้ำ้ซอ้นและขัน้ตอนกำรดำ้เนนิงำน
(2) ประหยัดเวลำและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดสง่เอกสำร (3) 
(3) สำมำรถนำ้ขอ้มลูไปใชป้ระมวลผลตอ่ในระบบ
สำรสนเทศภำยในองคก์รไดท้นัที
(4) ประหยัดพืน้ทีใ่นกำรจัดเก็บเอกสำร 
(5) สะดวกและลดระยะเวลำในกำรคน้หำเอกสำร

ตวัชีว้ดักรมสรรพากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

3. จ านวนของผูใ้ชบ้รกิารระบบ e – Tax invoice ทีเ่พิม่ข ึน้

ค าอธบิาย

• กำรปรับปรงุบรกิำรดำ้นกำรรับช ำระภำษี (Paying Taxes) คอืกำรปรับปรงุบรกิำรในสว่นของกรมสรรพำกร ตำมรำยงำนควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกจิ (Doing Business) ของธนำคำรโลก 
ซึง่ประเทศไทยไดเ้ขำ้รว่มในกำรจัดอันดับตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 จนถงึปัจจุบัน โดยในปี 2020 (พ.ศ. 2563) ดำ้นกำรช ำระภำษีอยู่ในอันดับที ่ 68  ลดลงจำกอันดับที ่59 ในปี 2019 เป็นอันดับที ่2 
ของประเทศในกลุม่อำเซยีน

• กรมสรรพำกรเป็นเจำ้ภำพหลักในดำ้นกำรช ำระภำษี หรอื Paying Taxes รว่มกับหน่วยงำนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมสรรพสำมติ ส ำนักงำนประกันสังคม กรมกำรขนสง่ทำงบก เป็นตน้
• ในกำรปรับปรงุบรกิำรดำ้นกำรรับช ำระภำษีในสว่นของกรมสรรพำกร จะน ำขอ้เสนอของธนำคำรโลกและทีป่รกึษำของส ำนักงำน ก.พ.ร. มำใชใ้นกำรด ำเนนิกำร

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
(รายผูป้ระกอบการ)

- - - 310 648

เกณฑก์ารประเมนิ

หนว่ยงาน เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สว่นรำชกำร
เสนอ

713 รำย
มผีูใ้ชบ้รกิำรระบบ e-Tax
invoice เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 

จำกปี 2563

778 รำย
มผีูใ้ชบ้รกิำรระบบ e-Tax
invoice เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20

จำกปี 2563

843 รำย
มผีูใ้ชบ้รกิำรระบบ e-Tax
invoice เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30

จำกปี 2563

1. ผูใ้ชบ้รกิำรในระบบฯ เป็นผูป้ระกอบกำรจดทะเบยีนภำษีมลูคำ่เพิม่ทีใ่ชบ้รกิำรระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

2. ผูป้ระกอบกำรทีใ่ชบ้รกิำรในระบบตอ้งเป็นผูป้ระกอบกำรทีม่คีวำมพรอ้มของตน้ทนุ เทคโนโลยแีละสำมำรถปฏบัิตไิด ้
ตำมหลักเกณฑท์ีก่ฎหมำย ระเบยีบแนวปฏบัิตกิ ำหนด
3. นับจ ำนวนรำยผูใ้ชบ้รกิำรฯ ทีก่รมสรรพำกรอนุมัตใิหใ้ชบ้รกิำรระบบ e-Tax invoice นับตัง้แตวั่นที่ 1 ตลุำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

ตวัชีว้ดัเดมิ

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
1. สรปุและวเิครำะหข์อ้เสนอแนะของธนำคำรโลกใน รำยงำน

ผลกำรศกึษำ “ควำมยำก – ง่ำยในกำรประกอบธุรกจิ 
(Ease of Doing Business) ปี 2021 ดำ้นกำรรับช ำระ
ภำษี (Paying Taxes)

2. จัดท ำแผนและแนวทำงกำรปรับปรงุบรกิำรดำ้นกำรรับช ำระ
ภำษี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

3. ก ำหนดเป้ำหมำยและด ำเนนิกำรตำมแผนงำนทีก่ ำหนด
4. ติดตำมประเมินผลและรำยงำนแผนผลกำรด ำเนินงำน

ใหส้ ำนักงำน ก.พ.ร. รับทรำบ
5. สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบกำรทีจ่ดทะเบยีนภำษีมลูคำ่เพิม่ 

เขำ้สูร่ะบบบรกิำรระบบใบก ำกับภำษีอเิล็กทรอนกิส์

(e-Tax invoice) เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรซือ้ –
ขำยสนิคำ้และบรกิำร และท ำธุรกรรมผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

น า้หนกั

25



ตวัชีว้ดักรมสรรพากร
การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6

ค าอธบิาย

▪ ระบบ e-WHT ประกอบดว้ย 3 ฝ่ำย ไดแ้ก ่1) ผูใ้ชบ้รกิำรระบบ e-WHT 2) ผูใ้หบ้รกิำรระบบ e-WHT (ธนำคำร) และ 3) ผูร้ับเงนิผำ่นระบบ e-WHT โดยผูจ้่ำยเงนิจะจ่ำยเงนิผำ่นธนำคำร 
พรอ้มแจง้ขอ้มลูตอ่ธนำคำร เมือ่ธนำคำรไดรั้บเงนิแลว้ ธนำคำรจะโอนเงนิหลังหักภำษีใหแ้กผู่รั้บเงนิและน ำสง่ขอ้มลูและภำษีทีหั่กไวต้อ่กรมสรรพำกร

▪ เมือ่ธนำคำรน ำสง่ขอ้มลูและภำษีตอ่กรมสรรพำกรแลว้ กรมสรรพำกรจะออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิสใ์หแ้กผู่จ้่ำยเงนิ
▪ ส ำหรับกรณีกำรท ำธุรกรรมขำ้มประเทศ (Cross Border Transaction) ผูจ้่ำยเงนิมหีนำ้ทีต่อ้งหักภำษี โดยตอ้งยืน่แบบ (ภ.ง.ด. 54) หรอืกรณีกำรจ่ำยคำ่บรกิำรใหแ้กผู่ป้ระกอบกำร

ทีไ่ดใ้หบ้รกิำรในตำ่งประเทศและไดม้กีำรใชบ้รกิำรนัน้ในรำชอำณำจักร ผูจ้่ำยเงนิตอ้งยืน่แบบ (ภ.พ. 36) และน ำสง่ภำษีตอ่กรมสรรพำกรภำยใน 7 วันนับแตวั่นสิน้เดอืนของเดอืนทีจ่่ำยเงนิ
▪ ปัจจุบันกำรยืน่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย ยังไม่พรอ้มส ำหรับกำรยืน่แบบช ำระภำษีเพิม่เตมิ หรอืกำรออกหนังสอืรับรองกำรเสยีภำษีเป็นภำษำอังกฤษ (Tax Certificate) จงึมคีวำมจ ำเป็น

ตอ้งพัฒนำระบบใหม้คีวำมพรอ้มตอ่กำรด ำเนนิธุรกรรมดังกลำ่วเชน่เดยีวกับกำรยืน่แบบ ณ ส ำนักงำนสรรพำกรพืน้ทีส่ำขำ

น า้หนกั

15

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

(1) ผูจ้่ำยเงนิสำมำรถช ำระเงนิตำมใบแจง้หนีแ้ละน ำสง่ภำษี
หัก ณ ทีจ่่ำย พรอ้มกำรช ำระเงนิไดโ้ดยไมต่อ้งยืน่แบบ
ยืน่รำยกำรภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย กับกรมสรรพำกร

(2) ผูจ้่ำยเงนิไมต่อ้งออกและจัดสง่หนังสอืรับรองภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย
ตำมมำตรำ 50 ทวิ

(3) ผูจ้่ำยเงนิไดรั้บสทิธปิระโยชนล์ดอัตรำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย
(4) ผูรั้บเงนิไมต่อ้งจัดเก็บเอกสำรหนังสอืรับรองภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 

และไมต่อ้งแนบหลกัฐำนประกอบกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษี
(5) สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูภำษีหัก ณ ทีจ่่ำยไดผ้ำ่นเว็บไซต์

ของกรมสรรพำกร

เกณฑก์ารประเมนิ

หนว่ยงาน เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สว่นรำชกำร
เสนอ

ระบบ e-WHT
สำมำรถรับช ำระภำษีหัก 

ณ ทีจ่่ำยเพิม่เตมิ ผำ่นบรกิำร
ชดุช ำระเงนิ (Bill Payment)

ระบบ e-WHT
สำมำรถรับช ำระภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย
เพิม่เตมิ ผำ่นบรกิำรตัดบัญชี

โดยตรง (Real time-Payment)

ระบบ e-WHT
สำมำรถออกหนังสอืรับรอง

กำรเสยีภำษีเป็นภำษำอังกฤษ 
(Tax Certificate) กรณี

กำรท ำธุรกรรมขำ้มประเทศ 
(Cross Border Transaction) ได ้

1. ระบบ e-WHT ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมขำ้มประเทศ (Cross Border Transaction) เป็นกำรจ่ำยเงนิไดพ้งึประเมนิ
ตำมมำตรำ 40(2) (3) (4) (5) หรอื (6) แหง่ประมวลรัษฎำกรใหแ้กบ่รษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีตั่ง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ของตำ่งประเทศและไมไ่ดป้ระกอบกจิกำรในประเทศไทย (Cross Border Transaction) ตอ้งหักภำษีในอัตรำรอ้ยละ 10
หรอื 15 แลว้แตก่รณี 

2. ปัจจุบันมธีนำคำรทีรั่บช ำระผำ่นระบบ e-Withholding Tax ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมขำ้มประเทศ (Cross Border Transaction)
จ ำนวน 4 แหง่ และยังไมส่ำมำรถช ำระในกรณียืน่เพิม่เตมิได ้ รวมถงึรปูแบบกำรช ำระเงนิยังมอียูอ่ย่ำงจ ำกัดขึน้อยูก่ับวธิกีำร
ของแตล่ะธนำคำร

3. เพือ่ใหก้ำรใชบ้รกิำรของผูป้ระกอบกำรมคีวำมครอบคลมุ รองรับกำรช ำระเงนิในรปูแบบตำ่ง ๆ และสำมำรถออกหนังสอื
เพือ่กำรรัษฎำกรเป็นภำษำอังกฤษ (Certificate) จงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งพัฒนำระบบใหร้องรับกำรใชบ้รกิำร

4.1 ระดบัความส าเร็จของการปรบัปรงุบรกิารยืน่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย อเิล็กทรอนกิส ์ (e-Withholding Tax)
ใหร้องรบัการยืน่เพิม่เตมิและการออกหนงัสอืรบัรองการเสยีภาษเีป็นภาษาองักฤษ (Tax Certificate)
กรณีการท าธุรกรรมขา้มประเทศ (Cross Border Transaction)

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
1. เปิดใหบ้รกิำรระบบ e-Withholding Tax ในธนำคำรทีเ่ขำ้รว่ม
โครงกำรทั่วประเทศ ในวันที ่1 ตลุำคม 2563
2. ประชำสัมพันธแ์ละเปิดตัวระบบ e-Withholding Tax (e-WHT) 
ตอ่ประชำชน และผูป้ระกอบกำรทั่วประเทศ
3. พัฒนำระบบ e-WHT ในกำรยืน่เพิม่เตมิและรับช ำระเงนิ
รปูแบบตำ่ง ๆ  รวมถงึกำรออกหนังสอืรับรองกำรเสยีภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 
เป็นภำษำอังกฤษ (Tax Certificate)
4. ทดสอบระบบ
5. กรมสรรพำกรรับขอ้มลูจำกธนำคำรและประมวลผลขอ้มลู
เขำ้สูฐ่ำนขอ้มลูภำษี และใหผู้ป้ระกอบกำรสำมำรถตรวจสอบ
ขอ้มลูภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย ไดผ้ำ่นเว็บไซตข์องกรมสรรพำกร

ตัวชีว้ัดใหม่

6



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพิม่ศักยภำพของหน่วยงำนในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 เพือ่ผลักดันกำรด ำเนนิงำน
ในกำรขับเคลือ่นยทุธศำสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ประโยชนส์ุข
ของประชำชน

ตวัชีว้ดักรมสรรพากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7

ตวัชีว้ดั PMQA 

4.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืกำรประเมนิระบบกำรบรหิำรของสว่นรำชกำรในเชงิบรูณำกำร เพือ่เชือ่มโยงยุทธศำสตรข์องส่วนรำชกำรกับเป้ำหมำย และทศิทำงกำรพัฒนำของประเทศ โดยมวัีตถุประสงค์
เพือ่เป็นแนวทำงใหส้ว่นรำชกำรพัฒนำไปสูร่ะบบรำชกำร 4.0

• เพือ่ประเมนิควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนและควำมพยำยำมของสว่นรำชกำรในกำรขับเคลือ่นงำนใหบ้รรลเุป้ำหมำยอย่ำงย่ังยนื 
• พจิำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำนเพือ่ยกระดับผลกำรประเมนิสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้ำหมำยใหส้่วนรำชกำรมคีะแนนผลกำรประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จำกผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
• พจิำรณำจำกผลกำรประเมนิสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภำพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 กำรน ำองคก์ำร หมวด 2 กำรวำงแผนเชงิ

ยุทธศำสตร์ หมวด 3 กำรใหค้วำมส ำคัญกับผูรั้บบรกิำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  กำรวัด กำรวเิครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู ้ หมวด 5 กำรมุ่งเนน้บุคลำกร หมวด 6 กำรมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิำร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ำรด ำเนนิกำร

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน - - 379.29 390.00 448.77

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน 
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู (100)

370.00
คำ่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที่ 3 : 351 - 399 คะแนน

448.77
คะแนนปี 63

457.75

คะแนนปี 63 + 2%

- ไมม่ี -

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 กำรตรวจพจิำรณำจำกเอกสำรกำรสมัคร

เบือ้งตน้

(หำกได ้400 คะแนนขึน้ไป 

จะผำ่นไปประเมนิในขัน้ตอนที่ 2)

ข ัน้ตอนที ่2 กำรตรวจเอกสำรรำยงำนผล

กำรด ำเนนิกำรพัฒนำองคก์ำร

สูร่ะบบรำชกำร 4.0 (Application Report) 

(หำกได ้400 คะแนน จะผำ่นไปประเมนิ

ในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 กำรตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิำน 

เพือ่ยนืยันผลกำรตรวจ Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap (2564 - 25xx) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 457.75 - - - -
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ขอ้เสนอแนะของคณะท างานเพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ัด “จ ำนวนรำยไดภ้ำษีสรรพำกรทีจั่ดเก็บได ้(ลำ้นบำท)” ในระดบักรมกำรใช ้

จ ำนวนรำยไดเ้ป็นคำ่เป้ำหมำยถอืวำ่ถกูตอ้ง แตใ่นระดบักระทรวงกำรคลงัควรมกีำรวัด tax 

to GDP ratio เพิม่เตมิดว้ยมฉิะนัน้จะไมม่กีำรปรับปรงุประสทิธภิำพภำษีใหด้ขี ึน้ โดยกรม

ส ำคญั คอื ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรคลงั 


