การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดเก็็บภาษีี กัับ
โครงการรัับชำำ�ระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว
(One Stop Service)
นายศิิโรจน์์ นาคถนอม
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนปฏิิบััติิการตรวจสอบ 2
กองตรวจสอบอากร กรมศุุลกากร

กรมศุุลกากรมีีนโยบายเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่าง กรมศุุลกากรกัับผู้้�ประกอบการ ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่�ดี่ ีของ
กรมศุุลกากร รวมถึึงอำำ�นวยความสะดวกในการจััดเก็็บค่่าภาษีีอากรให้้แก่่ผู้ป้� ระกอบการที่ชำ่� ำ�ระอากรไว้้ไม่่ครบถ้้วน เปิิดโอกาสให้้
พนัักงานศุุลกากรได้้มีช่ี อ่ งทางสื่่อ� สารกัับผู้้ป� ระกอบการให้้เข้้าใจถึึง กฎ ระเบีียบ และวิิธีปี ฏิิบัติั งิ านของพนัักงานศุุลกากร ซึ่่ง� เป็็นการเพิ่่�ม
ความเข้้าใจที่่�ดีีต่่อกัันและส่่งผลให้้กรมศุุลกากรจััดเก็็บรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น จึึงได้้จััดทำำ�โครงการรัับชำำ�ระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว
(One Stop Service) เป็็นการเพิ่่�มช่่องทางในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดเก็็บภาษีีอากร
กองตรวจสอบอากร ได้้ประชาสััมพัันธ์์โครงการฯ ให้้กับั ผู้้ป� ระกอบการผ่่านช่่องทางอิินเตอร์์เน็็ตเว็็บไซต์์ www.customs.go.th
หััวข้้อข่า่ วประชาสััมพัันธ์์ ส่ง่ จดหมายให้้กับั สมาคมต่่าง ๆ จำำ�นวน 20 สมาคม และประชาสััมพัันธ์์โครงการฯ ทางสื่่อสิ่่
� ง� พิิมพ์์ต่า่ ง ๆ
กว่่า 20 ฉบัับ อาทิิ หนัังสืือพิิมพ์์ไทยรััฐ หนัังสืือพิิมพ์์เดลิินิวิ ส์์ หนัังสืือพิิมพ์์ประชาชาติิธุรุ กิิจ เป็็นต้้น ส่่งผลให้้ผู้ป้� ระกอบการมีีความสนใจ
เข้้าร่่วมโครงการฯ ดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนมาก โดยลัักษณะของโครงการฯ มีีความน่่าสนใจดัังนี้้�
1. โครงการรัับชำำ�ระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว เปิิดโอกาสให้้ผู้ป้� ระกอบการที่สุ่� จริ
ุ ติ แต่่อาจชำำ�ระค่่าอากรไว้้ไม่่ครบถ้้วน
ได้้ทบทวนตนเองในประเด็็นที่่ผู้� ป�้ ระกอบการมีีข้อ้ สงสััย และมีีหนัังสืือแจ้้งความประสงค์์ขอเข้้าร่่วมโครงการฯ ถึึงกองตรวจสอบอากร
และมาชำำ�ระค่่าอากรและค่่าภาษีีอื่่�น ๆ ที่่�ขาดให้้ครบถ้้วน
2. ผู้้�ประกอบการที่่�มาชำำ�ระอากรและค่่าภาษีีอื่่�น ๆ ที่่�ขาดให้้ครบถ้้วนตามโครงการฯ จะได้้รัับการพิิจารณาผ่่อนผััน
การปรัับ
3. ผู้้ป� ระกอบการจะต้้องชำำ�ระเงิินเพิ่่�มตามมาตรา 22 แห่่งพระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 โดยให้้ได้้รับั การลดเงิินเพิ่่�ม
ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การลดเงิินเพิ่่�ม พ.ศ. 2560
4. กองตรวจสอบอากรเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดเก็็บอากรและค่่าภาษีีอื่่�นๆ ที่่�ขาด ณ จุุดเดีียว โดยผู้้�ประกอบการไม่่ต้้องไป
ดำำ�เนิินพิิธีีการตามด่่านศุุลกากรที่่�นำำ�เข้้า
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ทั้้� งนี้้� ผู้�้ประกอบการที่่�นำำ�สิินค้้ าเข้้ ามาในราชอาณาจัั กรโดยลัั กลอบหนีี ศุุลกากร หรืือมีี เจตนาทุุ จริิตปรากฏพยาน
หลัักฐานชััดเจนในการหลีีกเลี่่�ยงอากร หรืือนำำ�เข้้าสิินค้้าเป็็นของต้้องห้้ามต้้องกำำ�กััด  หรืือสิินค้้าละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา หรืือ
อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการตรวจสอบหลัังการตรวจปล่่อย ตรวจค้้น หรืือถููกดำำ�เนิินคดีีในความผิิดทางศุุลกากรโดยหน่่วยงาน
อื่่�น เช่่น กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ หรืือกองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางเศรษฐกิิจ  ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมโครงการฯ นี้้�ได้้
โดยที่่�ผ่่านมาการดำำ�เนิินโครงการฯ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีีผู้้�ประกอบการที่่�มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วนสมััครเข้้าร่่วมโครงการฯจำำ�นวน 52 ราย (ข้้อมููลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2564)
ยอดจััดเก็็บรายได้้ 511,725,672 บาท (ข้้อมููลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563 ถึึงวัันที่�่ 31 สิิงหาคม 2564)
ตารางแสดงรายละเอีียดจำำนวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการและยอดจััดเก็็บรายได้้ทุุกประเภท
ตามโครงการรัับชำำระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563

จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการ

ประเภทรายได้้

อากร
เงิินเพิ่่�มอากร
ภาษีีสรรพสามิิต
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
เงิินเพิ่่�มภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
อื่่�นๆ เช่่น เบี้้�ยปรัับภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม

รวม
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ปีี 2561
(วัันที่่� 1 เม.ย 61 ถึึง
30 เม.ย. 62)

ปีี 2562
(วัันที่่� 15 พ.ค. 62 ถึึง
30 เม.ย. 63)

ปีี 2563
(วัันที่่� 1 พ.ค. 63 ถึึง
31 ส.ค. 64)

138 ราย

83 ราย

52 ราย

ปีี 2561
(วัันที่่� 1 เม.ย 61 ถึึง
30 เม.ย. 62)

ปีี 2562
(วัันที่่� 15 พ.ค. 62 ถึึง
30 เม.ย. 63)

ปีี 2563
(วัันที่่� 1 พ.ค. 63 ถึึง
31 ส.ค. 64)

123,320,708.31 บาท
18,938,322.82 บาท
1,045,025.00 บาท
56,273,365.75 บาท
15,709,638.07 บาท
34,511,743.94 บาท

95,750,515.00 บาท
13,490,149.00 บาท
310,740.00 บาท
28,453,016.00 บาท
11,797,698.00 บาท
28,220,650.00 บาท

173,864,471.00 บาท
178,073,540.00 บาท
3,177.00 บาท
147,349,925.00 บาท
41,085,383.00 บาท
         131,349,176.00 บาท

249,798,803.89 บาท

178,022,768.00 บาท

511,725,672.00 บาท

กราฟเปรีียบเทีียบจำำนวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ และยอดจััดเก็็บรายได้้ทุุกประเภท
ตามโครงการรัับชำำระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563

	ผลการดำำ�เนิินงานโครงการฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2561 จนถึึงปััจจุุบััน สามารถจััดเก็็บรายได้้รวมค่่าภาษีอี ากรทุุกประเภท เป็็น
เงิิน 939,547,243.89 บาท และมีีผู้้�ประกอบการเข้้าร่่วมโครงการฯ จำำ�นวน 273 ราย
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แต่่ในปััจจุุบัันการเข้้าร่่วมโครงการฯ ผู้้�ประกอบการจำำ�เป็็นต้้องมายื่่�นเอกสารด้้วยตนเอง ต้้องใช้้เอกสารจำำ�นวนมาก
ทำำ�ให้้สิ้้�นเปลืืองเวลาและค่่าใช้้จ่่าย อีีกทั้้�งยัังต้้องเดิินทางมารัับใบสั่่�งเก็็บเงิินที่่�กรมศุุลกากรเท่่านั้้�น และไม่่สามารถติิดตามสถานะ
ของตนเองได้้  เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ประกอบการที่�มี่ ีความประสงค์์จะเข้้าร่่วมโครงการฯ ให้้ได้้รัับความสะดวก
และรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น ประกอบกัับโครงการรัับชำำ�ระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ยุุทธศาสตร์์
ด้้านที่่� 6   การปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ และแผนแม่่บทภายใต้้ยุทธศ
ุ าสตร์์ชาติิ ประเด็็น 20 การบริิการ
ประชาชนและประสิิทธิภิ าพภาครััฐ กองตรวจสอบอากรได้้มีกี ารเสนอให้้มีกี ารพััฒนารููปแบบการเข้้าร่่วมโครงการฯ ติิดตามสถานะ
ตลอดจนสามารถชำำ�ระค่่าภาษีีอากรและรัับใบเสร็็จรัับเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ (e-Voluntarily Pay Tax) โดยมีีการเชื่่�อมโยง
ข้้อมููลกัับระบบของกรมศุุลกากร อาทิิ ระบบทะเบีียนผู้้ม� าติิดต่อ 
่ ระบบป้้องกัันและปราบปราม ระบบ e-Import ระบบ e-Export
และ ระบบ e-Payment ซึ่่ง� จะเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ผู้้ป� ระกอบการและประชาชนผู้้ม� าติิดต่อกั
่ บั กองตรวจสอบอากร
กรมศุุลกากร อีีกทั้้�งเป็็นไปตามนโยบาย ไทยแลนด์์ 4.0 ของรััฐบาล ต่่อไป
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โครงการรัับชำำระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2569 (ระยะเวลา 5 ปีี)
กองตรวจสอบอากร กรมศุุลกากร โทร.02-667-6680

บทความทางวิชาการ

5

