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บทคัดย่อ 

 
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่รัฐจัดเก็บจากการขายสินค้าและบริการ 

รวมถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดให้เป็นกิจการ
ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น หากการขายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการหรือผู้ขายก็มีหน้าที่จะต้อง
จดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่อีกเป็นจ านวนมากที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ที่จะต้องเสีย
ภาษีอย่างถูกต้อง 

จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากบทบัญญัติกฎหมายตามประมวล
รัษฎากรนั้นยังบัญญัติไว้ไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อีกเป็นจ านวนมากไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง จึงก่อให้เกิดความ  
ไม่เท่าเทียมกันในเร่ืองของราคาสินค้าซึ่งมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน ระหว่างการซื้อขายสินค้า
ตามร้านค้าทั่วไปกับการซื้อขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือการซื้อขายสินค้า 
ผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีราคาที่ต่ ากว่าเนื่องจากไม่ได้คิดค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย 
ซึ่งขัดกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี อีกทั้งวิธีปฏิบัติในระบบการจัดเก็บภาษีอากรยัง
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ยังไม่อ านวยความสะดวก หรือความรวดเร็วให้กับผู้เสียภาษี 
และในแง่ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากรก็ยังไม่มีวิธีการตรวจสอบการหนีภาษีได้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี นอกจากนั้น เมื่อระบบการจัดเก็บภาษีไร้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 
ผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น จึงขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจอีกด้วย   
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร 
ในเร่ืองของค านิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอน โดยให้บัญญัติครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดเก็บภาษีหรือวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ให้มีการการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอ านวย
ความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแก้ไขบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในเร่ืองแนว 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเร่ืองการจดทะเบียน 
เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการอ้างอิง  
ทุกคร้ังที่มีการซื้อขาย รวมถึงให้มีการออกใบก ากับภาษีอย่าง เต็มรูปแบบผ่านช่องท าง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนั้นให้มีการจัดตั้งหน่วยงานย่อยภายในกรมสรรพากร เพื่อให้การ
กระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และมีวิธีการตรวจสอบการหนีภาษีจากการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบระเบียบ ผู้วิจัยเห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นแนวทางใน
การท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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ABSTRACT 
 

Value added tax is an indirect tax collected from VAT registrants regarding to the 
sale of goods and provision of services, including imported goods. All business persons have to 
pay the value added tax unless the law provided that their business is exempted from VAT. 
Therefore, if value added tax payment is required for e-commerce goods and services by law, the 
business enterprises selling the goods or providing the services must register the business and pay 
the value added tax accordingly. Currently, there are a number of e-commerce entrepreneurs who 
do not have sufficient knowledge and understanding about their responsibilities to pay tax. 

According to the results of this study, the author has found that the lack of sufficient 
knowledge is partially caused by the fact that legislation under the Revenue Code is vague and 
unclear. As a result, a large number of e-commerce entrepreneurs have not been registered in the 
VAT collection system, leading to the inequality of prices of products from different suppliers, 
namely actual stores and online platforms. In this case, the prices of goods sold on the Internet are 
lower than the prices of the same goods sold on other platforms because VAT has not been 
charged and this goes against the principles of tax justice. Another problem is the inefficient tax 
collection system as the taxpayers have found it inconvenient and time-consuming. In addition, 
the tax authorities are still unable to systematically investigate tax evasion, thereby violating the 
principles of efficient taxation. Besides, when the tax collection system is ineffective, there will 
be probability distortion in decisions concerning the economic activities of taxpayers and this 
contradicts the principles of economic efficiency.  
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Therefore, the author has given some suggestions for improving the legislation under 
the Revenue Code with regard to the definitions that need to be made clearer and to include e-
commerce entrepreneurs or e-commerce business. In addition, the tax collection procedures 
should be improved and they should be consistent with the Revenue Code. New technology 
should be utilized to its full potential to deliver convenience to taxpayers. There should be the 
legislation amendment under the Revenue Code regarding the procedures for collecting the value 
added tax from e-commerce, including e-commerce business registration, registered numbers of 
e-commerce enterprises for purchasing references and online issue of tax invoice. Moreover, a 
new public relations unit of the Revenue Department should be established to disseminate news 
and information to the public. There should be a systematic examination of tax evasion of e-
commerce. The analytical finding found that the above suggestions can be used as practical 
guidelines for improving the VAT collection system for e-commerce in the future. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความเมตตาของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ 
ที่ท่านได้ให้โอกาสและกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นี้ให้กับ
ผู้วิจัย ทั้งท่านยังคอยให้ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนค าสอนต่าง ๆ คอยให้ข้อคิดและก าลังใจใน 
ยามที่ผู้วิจัยท้อถอย ท่านคอยผลักดันจนกระทั่งผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณท่านในความเมตตากรุณาที่มีให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา 
  ในการนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์  ที่ท่านให้
โอกาสและได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล ที่ท่านได้ให้
ความกรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้วิจัย ทั้งยังให้ความรู้ 
ค าแนะน าในการค้นคว้าข้อมูล และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ที่ท่านได้ให้ความกรุณา
สละเวลาอันมีค่ายิ่งมาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้วิจัย และได้ให้ข้อชี้แนะ ข้อห่วงใย 
ตลอดจนให้แนวความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง หัวหน้างาน ที่มีพระคุณ
อย่างสูงคอยให้โอกาส ให้ข้อคิดค าแนะน าที่ดีในการด าเนินชีวิต และคอยสนับสนุนผู้วิจัยในทุก ๆ ด้าน 
ขอขอบคุณ นางสาวภัทรภร เปี่ยมทองค า (พี่หน่อย) ที่ได้ให้ค าปรึกษาค าแนะน ามาโดยตลอด 
ขอบคุณ นายยศ บุญบานเย็น (พี่ยศ) และนางสาวบุศกร เร่ือศรีจันทร์ (น้องปุ๊ก) ที่ร่วมท าวิทยานิพนธ์
ไปพร้อมกัน คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันจนงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง 
และขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่รักทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาและคอยเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา 
 หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาหรือในทางปฏิบัติได้ ผู้วิจัย  
ขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  
แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
 
                  
         วิชุดา นาราทรัพย์  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภาษีคือ เงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชนโดยที่ประชาชนมิได้รับสิ่งใดตอบแทน
โดยตรงจากรัฐ แต่จะได้รับการตอบแทนทางอ้อม โดยรัฐจะจัดในรูปแบบของการบริการสาธารณะ 
หรือสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยปัจจุบัน ราชอาณาจักรไทยได้มีการจัดเก็บภาษีอากร 2 ลักษณะคือ 
ภาษีทางตรงคือ ภาษีซึ่งถูกประเมินและถูกจัดเก็บจากบุคคลซึ่งกฎหมายประสงค์จะให้แบกรับภาระ
ภาษีดังกล่าวเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีซึ่ง
จัดเก็บจากผู้เสียภาษีโดยมีจุดมุ่งหมายว่าภาษีนั้นควรที่จะถูกส่งต่อหรือผลักภาระไปให้ผู้อ่ืนได้  เช่น 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น1 

แต่เดิมประเทศไทยได้ใช้ระบบภาษีการค้าในการจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภคตั้งแต่  
พ.ศ. 2475 แต่เน่ืองจากภาษีการค้านั้นเป็นภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการผลิตและการส่งออก 
และก่อให้เกิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจหลายประการ2 ในปี พ.ศ. 2530 จึงได้เร่ิมมีแนวคิดที่จะให้
น าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้บังคับแทนภาษีการค้า  เพราะเล็งเห็นว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นสามารถ 
ขจัดความซ้ าซ้อนของภาระภาษีซึ่งอยู่ในภาษีการค้าลงได้  ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2531 ทางรัฐบาลจึงได้
น าร่างกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเสนอขออนุมัติต่อรัฐสภา  และได้น าออกบังคับใช้ตังแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน3 

ภาษีมูลค่า เพิ่ม เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ งที่ รัฐจัดเก็บจากการขายสินค้ า  
การให้บริการ หรือการน าเข้า ค าว่า “สินค้า” นั้นตามประมวลรัษฎากรมาตรา 77/1(9) ได้ให้ค าจ ากัด
ความไว้ว่า “สินค้า หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้  
ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ และยังหมายความรวมถึงของทุกชนิดที่น าเข้าด้วย” 
ดังนั้น สิ่งที่จะถือเป็นสินค้าจะต้องมีองค์ประกอบ สองประการ คือ ประการแรก ต้องเป็นทรัพย์สิน 

                                                           
1  จาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 25), โดย จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555, 

กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2  จาก ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับประเทศไทย (น. 11),โดย สมชัย ฤชุพันธ์ุ, 2532, กรุงเทพฯ: กฎหมายธุรกิจ.  
3  จาก ภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation (น. 250), โดย สมคิด บางโม, 2555, กรุงเทพฯ: กฎหมายธุรกิจ 
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ที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง และประการที่สองคือ สิ่งของนั้นจะต้องมีราคาประเมินมูลค่าได้และ 
มีการครอบครองซึ่งจะท าให้มีการขายได้4  

ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ 2 อัตรา ตามประมวล
รัษฎากรมาตรา 80 และมาตรา 80/1 กล่าวคือ  

1. อัตราร้อยละ 10 ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 80 และได้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 80 วรรค 2 โดยลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 
6.3 และเมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 0.7 จะเท่ากับร้อยละ 7 แต่การลดนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25535 แต่เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการขยายเวลาการ
ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตราร้อยละ 10 (รวมภาษีท้องถิ่น) ให้คงเหลือจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 
(รวมภาษีท้องถิ่น) ซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยการขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปีจากวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2557 ต่อมาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศ
ฉบับที่ 92/2557 เร่ืองการลดอัตราภาษีมูลค่า โดยให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฏากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 549 พ.ศ. 2555 และได้ขยายระยะเวลาใน
การจัดเก็บอัตราร้อยละ7 ต่อไปโดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 
กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อกระตุ้นให้มีการขยายตัวในด้านก าลังซื้อของประชาชน ในด้านการใช้จ่าย
และการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ6 

2. อัตราร้อยละ 0 ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 80/1 เพื่อใช้จัดเก็บจาก
การขายสินค้าและการให้บริการบางประเภท รวมทั้งเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่กฎหมายก าหนดไว้
โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้า ให้สามารถส่งออกได้ในราคาที่ปลอดจาก
ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริง7 
  

                                                           
4  จาก ภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับสมบูรณ ์(น. 21), โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2539 , กรุงเทพฯ: ดีไลท์. 
5  จาก ค าสอนวิชากฎหมายภาษีอากร (น. 627), โดย ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 2555, กรุงเทพฯ: ส านักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
6  ส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง. (ม.ป.ป.). มาตรการขยายเวลาการลดอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม. สืบค้น 10 เมษายน 2556, จาก http://www.thaigov.go.th/th 
7  จาก ข้อแตกต่าง กิจการอัตรา 0 กับกิจการที่ได้รับยกเว้น (น. 27-28), โดย กัมปนาท บุญรอด, 2555, 

สรรพากรสาส์น กรมสรรพากร, 59(8). 
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จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร จะก าหนดให้มีการจัดเก็บ 
จากการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ดังนั้น หากการขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผู้ประกอบการหรือผู้ขายก็มีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สหภาพยุโรป (European Commission) ได้ให้ค านิยามของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า 
หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยการประมวลผล  
การส่งผ่านข้อมูล ทั้งตัวอักษร เสียง และภาพเคลื่อนไหวทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึง 
การค้าขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์  การจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์  การบริการหลังการขายผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้าเสมือน (E Shop, E Mall) เป็นต้น8  

จากค านิยามของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ของสหภาพยุโรป จึงถือได้ว่า การขาย
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าการขายสินค้าและบริการในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก าลัง
เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้ขายมักจะ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยงดเว้นการเรียกเก็บจากผู้ซื้อ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ 
ดังนี ้

1) ท าให้ราคาสินค้าจากการซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีราคาที่ต่ ากว่า
การซื้อขายสินค้าจากร้านค้าทั่วไปที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งมีหลักการว่า ความเป็นธรรมในระบบภาษี จะต้องพิจารณาทั้งความเป็นธรรมในแนวตั้ง 
และความเป็นธรรมในแนวนอน กล่าวคือผู้มีความสามารถในการเสียภาษีที่สูงควรถูกจัดเก็บภาษีใน
จ านวนและสัดส่วนที่สูง ผู้มีความสามารถในการเสียภาษีที่ต่ าควรถูกจัดเก็บภาษีในจ านวนและ
สัดส่วนที่ต่ าหรือไม่ควรเก็บเลย และบุคคลที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รัฐก็ควรปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น
เป็นอย่างเดียวกันด้วย9 

2) ก่อให้เกิดแรงจูงในในการหนีภาษี กล่าวคือ การซื้อสินค้าชนิดและประเภทเดียวกัน 
แต่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้สินค้าในราคาที่ต่ ากว่า 
และไม่ต้องรับภาระการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ท าให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

                                                           
8  จาก “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการค้าสหัสวรรษใหม่,” โดย รองผู้อ านวยการโครงการปริญญา

โททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543, สรรพากรสาส์น กรมสรรพากร, 47(6), น. 9. 
9  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 22-23). เล่มเดิม. 
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3) เมื่อรัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การขายสินค้าจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน 
แหล่งหนึ่งมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อีกแหล่งไม่มีการเรียกเก็บและไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ หรือผู้ขาย 

4) การประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มีผู้ประกอบการรายย่อยรวมอยู่ด้วย 
เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการกระตุ้นการเคลื่อนไหวหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ การเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยังควรใช้อัตราภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 80 
และมาตรา 80/1 หรือไม่ 

5) กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก าลังได้รับความนิยม แต่รัฐกลับสูญเสียรายได้
จ านวนมหาศาลโดยไม่สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดังกล่าวได้ ซึ่ง
ขัดกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะยังมีผู้ประกอบการอยู่เป็น
จ านวนมากที่ไม่เข้าใจถึงหน้าที่ของตนในการเสียภาษีให้กับรัฐ ปัญหาการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
และการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นยังไม่ครอบคลุมได้ทั่วถึงเพียงพอ  

6) ปัญหาการออกใบก ากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ขายมีหน้าที่ต้องออกใบก ากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ ปัญหามีว่า
การซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อด้วยวิธีการหรือ
รูปแบบใดจึงจะเหมาะสม  

จากปัญหากรณีที่รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กล่าวคือ จากการซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่างผ่านทางอินเทอร์เน็ตภายในราชอาณาจักรได้ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ถึงสาเหตุ  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดย
เปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ และ
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดีเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 

1. เพื่อศึกษา แนวความคิด ทฤษฏี วิวัฒนาการ หลักการในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ 

3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะและแนววิธีปฏิบัติเฉพาะเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำวิจัย 

ผู้ประกอบการจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าการซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่างผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้สินค้าที่ซื้อขาย
ผ่านช่องทางดังกล่าวอาจมีราคาต้นทุนที่ต่ ากว่าเนื่องจากมีการหนีภาษี อีกทั้งปัญหาในเร่ืองการ
ตรวจสอบและจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
ขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ
อีกด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติ เฉพาะกับกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนจัดต้ังหน่วยงานย่อยภายในกรมสรรพากรเพื่อรับผิดชอบ มีหน้าที่ให้ข้อมูล
และค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบภาษี และท าให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รัฐได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาถึงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นภาษีทางอ้อมโดย
เร่ิมจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งศึกษาแนวความคิดในการ
ริเร่ิมที่จะจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และวิธีปฏิบัติส าหรับการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีจากการซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่างผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักร จากนั้นจึงศึกษาวิเคราะห์
ถึงปัญหาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
โดยเฉพาะหลักความเป็นธรรม หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  และหลักความมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

กล่าวคือ เป็นการศึกษาโดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ  บทบัญญัติของกฎหมาย 
วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร เอกสารต่างๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์หาข้อสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ท าให้ทราบถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ  

3. ท าให้ทราบถึงปัญหาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะและแนววิธีปฏิบัติเฉพาะเกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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บทที ่2 
แนวความคิด ทฤษฎ ีววิัฒนาการ หลักการจัดเก็บภาษีอากร หลักการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
 

ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่า ภาษีอากร คือ เงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชน
โดยที่ประชาชนมิได้รับสิ่งใดตอบแทนโดยตรงจากรัฐ แต่จะได้รับการตอบแทนทางอ้อม โดยรัฐ 
จะจัดในรูปแบบของการบริการสาธารณะ หรือสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล 
การศึกษา เป็นต้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการในการจัดเก็บภาษี
อากร หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะได้ศึกษาและท าความ
เข้าใจในระบบการจัดเก็บภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ว่าจะมีวิธีปฏิบัติ
อย่างไรเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยจะได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์ในบทที่  4 
ต่อไป 
 
2.1  แนวความคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการในการจัดเก็บภาษีอากร 

2.1.1  แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี 
ภาษีมีลักษณะเป็นส่วนแบ่งภาระสาธารณะที่ประชาชนต่างคนต้องรับผิดชอบตาม

สัดส่วนของตนและอยู่ในรูปแบบของเงินตรา โดยรัฐเป็นผู้ใช้อ านาจในการบังคับจัดเก็บ จ านวน
ภาษีที่ประชาชนผู้เสียภาษีต้องรับภาระนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนของความสามารถในการช าระภาษี
ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจพิจารณาจากรายได้  รายจ่าย และทรัพย์สินของแต่ละบุคคล โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีนั้นก็เพื่อน าเงินตราดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในรูปแบบสาธารณะ1 นอกจากนั้น ในปัจจุบันรัฐบาลยังใช้ภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
กระจายรายได้  ส่งเสริมความเจริญเติบโตด้านธุรกิจการค้า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน หรือเพื่อสนองนโยบายบางประการของรัฐบาล  เช่น 

                                                           

 1 จาก ค ำอธิบำยกฎหมำยกำรคลังและกำรภำษีอำกร ภำคทฤษฎีและหลักกฎหมำยภำษีอำกร (น. 17) โดย 
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2542, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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การศึกษา การสวัสดิการสังคม หรือนโยบายประชากร2 ดังจะเห็นได้จาก การที่รัฐบาลออกกฎหมาย
โดยก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้ลดลง โดยอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรก็เพื่อที่จะส่งเสริม
การบริโภคของประชาชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นต้น  

2.1.2  ความหมายของภาษีอากร 
ความหมายของภาษีอากรอาจแบ่งได้ตามแนวความคิดในแต่ละยุคสมัย  ขึ้นอยู่กับ

บทบาท และหน้าที่ของรัฐบาลในการจัดการบริหารประเทศของยุคสมัยนั้น ๆ โดยอาจแบ่งออกได้
เป็น 2 แนวความคิด กล่าวคือ แนวความคิดดั้งเดิม และแนวความคิดสมัยใหม่ 

2.1.2.1  แนวความคิดดั้งเดิม 
การจัดเก็บภาษีนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยจักรวรรดิโรมัน  ในยุคสมัยจักรวรรดิโรมันนี ้ 

ภาษีเป็นเคร่ืองมือที่แสดงถึงอ านาจของรัฐ  และถูกก าหนดขึ้นโดยอ านาจส่วนกลาง เพื่อให้
ครอบคลุมและน าไปใช้ เป็นรายจ่ายต่าง  ๆ ของรัฐ ซึ่งมีจุดมุ่ งหมายหลัก  2 ประการ คือ  
การด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐ และเพื่อการป้องกันจักรวรรดิโรมัน ในยุคสมัยนั้น
ประชาชนทุกคนจะมีความเท่าเทียมทางภาษี  โดยจะถูกจัดเก็บภาษีตามอัตราส่วนแห่งทรัพย์สิน 
ของตน3 
  ต่อมาในสมัยศตวรรษที่  13 กษัตริย์ เ ร่ิมมีอ านาจแผ่ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น  
ท าให้รายจ่ายของกษัตริย์ก็มีมากขึ้นตามไปด้วยและท าให้มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย แต่กษัตริย์
ยังไม่มีอ านาจที่จะบังคับให้บรรดาขุนนางทั้งหลายส่งส่วยให้แก่ตนได้  ดังนั้นภาษีในยุคนี้จึงอยู่ใน
รูปของเงินที่บรรดาขุนนางบริจาคให้แก่กษัตริย์ของตน จนกระทั่งต่อมาในศตวรรษที่ 14 การขอ
บริจาคดังกล่าวเร่ิมมีมากขึ้นเร่ือย ๆ จนเกิดความไม่พอใจแก่บรรดาขุนนาง และประชาชนทั้งหลาย 
ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น ส่งผลให้ต่อมาได้กลายเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดหลักความยินยอมของประชาชน
ในการเสียภาษี4 
  ในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ได้มีแนวความคิดว่า ภาษีเป็นสิ่งที่ประชาชนเสียให้แก่รัฐ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับความคุ้มครองที่รัฐให้แก่ประชาชน ซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  17 
และได้เร่ิมขยายความส าคัญมากขึ้นในเวลาต่อมา5 

                                                           

 2  จาก ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2557 (น. 1) โดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร , กรุงเทพฯ:  
เรือนแก้วการพิมพ์. 
 3  จาก “ภาษีคืออะไร ,”โดย อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป , 2537, วำรสำรนิติศำสตร์, มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์, (22) 1, น. 87. 
 4  แหล่งเดิม. 
 5  แหล่งเดิม. 

DPU



9 
 

มองเตสกิเออร์ (Montesquieu) กล่าวว่า “รายได้ของรัฐน้ันประกอบด้วยเงินแต่ละส่วนที่
พลเมืองแต่ละคนมอบให้รัฐจากทรัพย์สินของตนเพื่อได้รับความคุ้มครองจากรัฐ”6  

อดัมสมิธ (Adam Smith) กล่าวว่า “รายจ่ายสาธารณะส่วนใหญ่จะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากเงินภาษีประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งประชาชนมอบให้จากเงินได้ส่วนตัวเพื่อให้แก่
ผู้ปกครองหรือรัฐ ที่เราเรียกเงินนั้นว่า รายได้สาธารณะ”7 

โธมัสฮอบส์ (Thomas Hobbes) กล่าวว่า “ภาษีอากรมิใช่สิ่งอ่ืนใด หากแต่เป็นค่าจ้างที่
ราษฎรจ่ายให้แก่องค์อธิปัตย์  เพื่อให้องค์อธิปัตย์ให้ความคุ้มครองและอ านวยสันติสุขแก่
ประชาราษฎร์นั่นเอง”8  

จากค านิยามของภาษีตามแนวความคิดในศตวรรษที่ 18 และ 19 ผู้วิจัยเห็นว่า ลักษณะ
ของการเสียภาษี เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของประชาชนที่จะเสียภาษี  เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์สาธารณะที่รัฐตอบแทนให้ ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีผู้ให้แนวความคิด
เกี่ยวกับความหมายของภาษีอากรไว้กล่าวคือ “ภาษี คือ สิ่งที่ชาติเรียกร้องจากบุคคลเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อเป็นการใช้หนี้ต่าง ๆ ของรัฐ” เมื่อการ
จ่ายภาษีกลายเป็นหน้าที่ตามความจ าเป็นของสังคมนี้เองจึงก่อให้เกิดแนวความคิดที่เกี่ยวกับเงิน
รายได้ขั้นต่ าที่ไม่ต้องเสียภาษี การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า และการยกเว้นภาษีให้แก่สิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีพ9 ทั้งนี้ก็ เพื่อให้การจ่ายภาษีไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้เสียภาษีมาก
จนเกินไป เนื่องจากประชาชนที่มีรายได้ต่ าอยู่ แล้วหากต้องน าเงินรายได้มาเสียภาษี อีก  
อาจไม่เพียงพอในการใช้จ่ายบริโภคในชีวิตประจ าวัน หรือยิ่งไปกว่านั้นในบางกรณีภาษีที่ต้องเสีย
ไปอาจมีจ านวนมากกว่ารายได้ที่ประชาชนผู้เสียภาษีนั้นหามาได้เสียด้วยซ้ า  นอกจากนั้นยังควรมี
การจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า กล่าวคือ บุคคลที่มีรายได้สูงหรือมากกว่า รายได้ส่วนที่เกินมานั้น 
ก็ควรเสียภาษีในอัตราภาษีที่สูงกว่า ส่วนกรณีการยกเว้นภาษีให้แก่สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ 
ตัวอย่างเช่น อาหาร และยา เป็นต้น 

  

                                                           

 6  From L ‘Esprit des lois, by Montesquieu, 1748. (อ้างถึงใน “ภาษีคืออะไร.”วำรสำรนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, (22) 1, 87. เล่มเดิม). 
 7  From Wealth of Nations, by Adam Smith, 1776. (อ้างถึงใน “ภาษีคืออะไร.”วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (22) 1, 87. เล่มเดิม). 
 8  From The Leviathan, by Thomas Hobbes, 1651. (อ้างถึงใน “ค านิยามของภาษีอากร: พรมแดนแห่ง
ความรู้.”โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ ก, 2527, สรรพำกรสำส์น, (31)5, น. 93). 
 9  ภำษีคืออะไร (น. 88). เล่มเดิม.  
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2.1.2.2  แนวความคิดสมัยใหม่ 
มีผู้ให้ค านิยามของภาษี ไว้หลายท่าน เช่น 
เอ็ดวิน โรเบิร์ต แอนเดอสัน เซลิกแมน (Edwin Robert Anderson Seligman) “ภาษีอากร 

คือ เงินบริจาคที่ราษฎรถูกบังคับให้เสียแก่รัฐบาลเพื่อน าไปใช้จ่ายในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
โดยรวม โดยที่มิได้รับประโยชน์เป็นการพิเศษจากการเสียภาษีอากรนั้น”10 

พอล – แมร่ี กอดเม็ธ (Paul - Marie Gaudemet) “ภาษี คือ เงินที่รัฐบังคับจัดเก็บโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อครอบคลุมภาระรายจ่ายสาธารณะและเพื่อกระจายภาระรายจ่ายดังกล่าว  
ตามก าลังความสามารถในการให้ของพลเมือง”11 

ดร.อรัญ ธรรมโน ให้ความหมายของภาษีอากรไว้ว่า “ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับ
เก็บจากราษฎรโดยมิได้มีสิ่งตอบแทนแก่ผู้เสียภาษีโดยตรง เพราะฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่าภาษีอากร
จะต้องมีลักษณะเป็นการบังคับเก็บ มิได้เป็นไปโดยสมัครใจเช่นเงินบริจาคเพื่อการกุศล และรัฐบาล
ไม่จ าเป็นต้องมีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี”12 
 ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ได้กล่าวถึงค านิยามไว้ว่า “คือสิ่งที่รัฐบาล
บังคับจัดเก็บจากราษฎรและน ามาใช้เพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรง
แก่ผู้เสียภาษี”13 
 จากค านิยามของภาษีอากรข้างต้น สามารถสรุปความหมายของภาษีอากรได้ว่า หมายถึง 
สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชนเพื่อน ามาใช้ประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม โดยผู้เสียภาษี
อากรไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรง จะเห็นได้ว่าแนวความคิดแบบสมัยใหม่ มีลักษณะ
บังคับในการจัดเก็บภาษีจากรัฐมากขึ้นกว่าแนวความคิดแบบดั้งเดิม ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการเสีย
ภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงความยินยอมหรือเสียสละเท่านั้น ลักษณะส าคัญ
ของภาษีอากรสามารถแบ่งออกได้ 3 ประการ ดังนี้14 

                                                           

 10  From Essays in Taxation, by Edwin Robert Anderson Seligman, 1895. (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 
 11  From Finances publiques, by Paul-Marie Gaudemet, 1970. (อ้ างถึงใน ภาษีคืออะไร (น.  96) .  
เล่มเดิม). 
 12  จาก ควำมรู้ทั่วไปทำงกำรคลัง (น. 18), โดย อรัญ ธรรมโน, 2548, กรุงเทพฯ: ไทยวิจัยและฝึกอบรม. 
(อ้างถึงใน ค านิยำมของภำษีอำกร: พรมแดนแห่งควำมรู้ (น. 97). เล่มเดิม). 
 13  จาก กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดสรรและกำรกระจำย (น. 107), โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2546, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 14  จาก กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร (น. 5-6), โดย ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร , 2532, กรุงเทพฯ: ศรีเมือง 
การพิมพ.์ 
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1) ภาษีอากรเป็นสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชน กล่าวคือ ภาษีอากรจะต้องมี
ลักษณะบังคับ ไม่ว่าประชาชนจะสมัครใจหรือไม่ก็ตามไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะเลือกได้  

2) ภาษีอากรเป็นสิ่งที่รัฐบาลเก็บมาเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับสังคมโดย
ส่วนรวม มิใช่เพื่อผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น น ามาสร้างสาธารณูปโภค การศึกษา การสาธารณสุข 
และการป้องกันประเทศ เป็นต้น การน าภาษีมาใช้เพื่อส่วนรวมก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

3) ผู้เสียภาษีอากรไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงจากภาษีที่ตนได้จ่ายไป  
แต่การเก็บภาษีนั้นอาจตอบแทนกลับมาในรูปแบบอย่างอ่ืน ซึ่งถือเป็นการได้รับประโยชน์ทางอ้อม 
เช่น การได้รับบริการบางอย่างของรัฐ โดยประโยชน์ที่ได้รับนี้ไม่จ าเป็นต้องเท่าเทียมกับจ านวนภาษี
ที่เสียไป ผู้เสียภาษีน้อยก็อาจมีโอกาสได้รับประโยชน์ตอบแทนจากรัฐมากหรือเท่าเทียมหรือ
มากกว่าผู้เสียภาษีมากก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับนโยบายผลประโยชน์ตอบแทนของรัฐในขณะนั้น 
 2.1.3 ประเภทของภาษีอากร 

การจ าแนกแยกแยะภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดให้เป็นหมวดหมู่นั้นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ในการจ าแนก และจ าแนกได้หลายวิธี อาทิเช่น 

2.1.3.1 การจ าแนกประเภทภาษีอากรตามระดับรัฐบาลผู้จัดเก็บ  แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ 

1) ภาษีระดับประเทศเช่น  ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลค่า เพิ่ม  
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น 

2) ภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นต้น15 
 2.1.3.2  การจ าแนกประเภทของภาษีอากรตามหลักการผลักภาระภาษี 

การแบ่งประเภทภาษีตามหลักนี้ นักเศรษฐ์ศาสตร์แห่งส านักพีซิโอแครท (Physiocrat) 
เป็นผู้ริเร่ิมขึ้นก่อน โดยแบ่งประเภทภาษีอากรออกเป็นภาษีทางตรง (Direct Tax) และภาษีทางอ้อม 
(Indirect Tax) ซึ่งจอห์นสจ๊วตมิลล์ (John Stuart Mill) ก็มีความเห็นเช่นเดียวกับนักเศรษฐศาสตร์
ส านักพีซิโอแครท John Stuart Mill มีความเห็นว่าในการแบ่งประเภทของภาษีอากรควรที่จะได้
หยิบยกเอาเร่ืองภาระภาษีขึ้นมาพิจารณาเป็นหลัก เขามีความเห็นว่าภาษีประเภทใดก็ตามที่จัดเก็บ
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเป็นผู้รับภาระภาษีนั้นจริง ๆ แล้ว ภาษีชนิดนั้น

                                                           

 15 จาก ภำษีอำกรธุรกิจ (น. 25), โดย สมคิด บางโม, 2537, กรุงเทพฯ: น าอักษรการพิมพ์. 
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จึงจะจัดว่าเป็นภาษีทางตรง แต่ถ้าภาษีประเภทใดที่จัดเก็บโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม
กฎหมายสามารถผลักภาระไปให้ผู้อ่ืนรับแทนได้แล้ว ภาษีชนิดน้ันก็คือภาษีทางอ้อม16  

การจ าแนกประเภทของภาษีอากรตามหลักการผลักภาระภาษี  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม 

1) ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่อาจผลักภาระไปให้ผู้อ่ืนได้  เช่น ภาษีเงินได้ 
ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก เป็นต้น  

2) ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อ่ืนได้ง่าย  เช่น 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ปัจจุบันภาษีอากรของไทยเป็นประเภทภาษี
ทางอ้อมประมาณร้อยละ 80 ของการจัดเก็บภาษีทั้งหมด17 และเป็นแหล่งที่มาของรายได้รัฐที่ส าคัญ 

2.1.3.3  การจ าแนกภาษีอากรตามวิธีการประเมินภาษี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) ภาษีตามราคาหรือมูลค่า เป็นภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของฐานภาษี ปกติจะ

ก าหนดอัตราภาษีเป็นร้อยละของมูลค่าฐานภาษี เช่น ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ หรือร้อยละ 5 ของ
ราคาสินค้าเป็นต้น 

2) ภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพ เป็นภาษีที่จัดเก็บตามปริมาณของสิ่งที่ใช้
เป็นฐานภาษี อัตราที่เรียกเก็บจึงเป็นอัตราต่อปริมาณของฐานภาษีซึ่งอาจออกมาในรูปของชิ้น  
อัน ความยาว ปริมาตร น้ าหนัก ฯลฯ ข้อเสียคือแม้ราคาของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษีสูงขึ้น แต่ภาษีที่
จัดเก็บจะไม่เพิ่มตามไปด้วย18 

2.1.3.4  การจ าแนกภาษีอากรตามลักษณะการใช้เงินภาษี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1)  ภาษีเพื่อกิจการทั่วไป หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บเพื่อน าไปใช้จ่ายในกิจการ
ทั่วไปของรัฐ ไม่ก าหนดว่าจะน าไปใช้จ่ายเพื่อกิจการใดโดยเฉพาะ  เช่น ภาษีสรรพสามิต  
ภาษีสรรพากร เป็นต้น 
 2)  ภาษีเพื่อกิจการเฉพาะอย่าง หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บเพื่อน ารายได้ไปใช้ใน
กิจการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะ จะน าไปใช้ในกิจการอ่ืนไม่ได้ เช่น ค่าพรีเมี่ยมข้าว เป็นต้น19 

                                                           

 16  จาก เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกร 1 Economics of Taxation1(น. 19), โดย ปรีดา นาคเนาวทิม, 2531, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 17 ภำษีอำกรธุรกิจ (น. 25). เล่มเดิม. 
 18  แหล่งเดิม. 
 19  แหล่งเดิม. 
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2.1.3.5  การจ าแนกภาษีตามความถาวรของกฎหมายภาษีอากร  แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ  

1) ภาษีถาวรหรือภาษีปกติ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บอยู่เป็นประจ าตามปกติ หรือ
มีลักษณะถาวรจนกว่าจะประกาศยกเลิกกฎหมาย  เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เปน็ต้น 

2) ภาษีชั่วคราว หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บเป็นการชั่วคราวในเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน
หรือเพื่อกิจการใดกิจการหนึ่งในแต่ละช่วงเวลา  เมื่อสิ้นเหตุฉุกเฉินหรือบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในช่วงเวลานั้น ๆ แล้วการจัดเก็บก็สิ้นสุดลง เช่น เงินช่วยชาติในระหว่างสงคราม หรือการเก็บอากร
พิเศษในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอากรศุลกากรที่น ามาใช้ชั่วคราวในประเทศไทย เป็นต้น20 

2.1.4  โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายภาษีอากรทุกประเภทจะมีโครงสร้างอยู่  6 ส่วนด้วยกัน คือ หน่วยภาษี หรือ 

ผู้เสียภาษี (Tax Unit) ฐานภาษี (Tax Base) อัตราภาษี (Tax Rate) วิธีเสียภาษี (Tax Payment)  
วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษีที่เกิดขึ้น (Tax Settlement) และ การบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายภาษีอากร (Tax Sanction) ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย
โครงสร้างภาษีอากรทั้ง 6 ส่วนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมและเศรษฐกิจภายใน
แต่ละประเทศ ในส่วนน้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึง รายละเอียดของโครงสร้างแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 

2.1.4.1  หน่วยภาษี (Tax Unit) คือ ผู้ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้เสียภาษี21และองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกลุ่มยุโรป (Organization For Economic 
Cooperation And Development: OECD) ได้กล่าวว่า “หน่วยภาษีส าหรับการจัดเก็บภาษี อาจเป็น
บุคคลแต่ละคน คู่สมรส หรือครอบครัว22 
 ภาษีอากรทุกประเภทจ าเป็นต้องก าหนดตัวผู้เสียภาษีให้แน่นอนอน เพื่อจะได้ทราบว่า
ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี23 และผู้เสียภาษีอากรต้องเป็นบุคคลตามกฎหมายในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งซึ่งหน่วยภาษีอาจแบ่งตามประเภทของภาษีอากรได้ดังนี้24 
                                                           

 20  แหล่งเดิม. 
 21  จาก ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์  (น. 186), โดย จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556, 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 22  From OECD, The Treatment of Family Units in OECD Member Countries under Tax and transfer 
systems, 1977, p. 41 (อ้างถึงใน ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 186). เล่มเดิม). 
   23 จาก กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร Law Of Taxation (น. 7) , โดย อรวรรณ พจนานุรัตน์ , 2547, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 24  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 186). เล่มเดิม. 

DPU



14 
 

1)  การจัดเก็บภาษี เงินได้นิติบุคคล  หน่วยภาษีคือ บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยกิจการซึ่งด าเนินการเป็นทางค้าหรือ
หาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ
สมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นองค์การสาธารณะกุศล นิติบุคคล
ที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

2)  การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หน่วยภาษี คือ ผู้ประกอบการ ผู้น าเข้า และผู้ที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเฉพาะ  

3)  การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หน่วยภาษี  คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือ 
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในราชอาณาจักร (ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 91/2) 

4)  ภาษีอากรแสตมป์ หน่วยภาษี คือ บุคคลที่ถูกระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์  
5)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยภาษี  คือ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตาย  

กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
2.1.4.2  ฐานภาษี 
มีผู้ให้ความหมายของฐานภาษีไว้หลายท่าน อาทิเช่น 
ไซมอน เจมส์ และ คริสโตเฟอร์นอบส์ (S. James and C. Nobes) “ฐานภาษี หมายถึง 

สิ่งที่จะต้องรับผิดในการเสียภาษี เช่น เงินได้ ความมั่งคั่ง หรือค่าใช้จ่าย”25 
แนนซี่ วอลล์ (NancyWall) “ฐานภาษี หมายถึง แหล่งที่มาทั้งหมดของรายได้ในการ

จัดเก็บภาษี เช่น ตัวปัจเจกชนและเงินได้ของปัจเจกชนเป็นแหล่งที่มาในการจัดเก็บภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดา”26 

                                                           

 25  From The Economics of Taxation, Simon James and Christopher Nobes, 2000. p. 304. (อ้างถึงใน
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 105). เล่มเดิม). 
 26  From CompleteA-ZEconomicsHandbook (p. 300), NancyWall, 2003. (อ้ างถึงใน ภำษี เงินได้บุคคล
ธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 106). เล่มเดิม). 
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ฐานภาษี หมายถึงสิ่งที่เป็นมูลเหตุขั้นต้นที่ท าให้บุคคลต้องเสียภาษีอากร27หรือ สิ่งที่ใช้
เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ถ้าน าเอาฐานภาษีไปค านวณกับอัตราภาษีแล้ว ก็จะได้จ านวนภาษีที่
จะต้องเสีย28 

ฐานภาษีในความหมายเบื้องต้นที่ส าคัญ ได้แก่ ฐานรายได้ (Income) ฐานการบริโภค 
(Consumption) ฐานทรัพย์สิน (Property) และสิทธิพิเศษ (Licence)  

1) ฐานรายได้ รายได้เป็นฐานภาษีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดฐานหนึ่งเพราะ
ความเชื่อที่ว่ารายได้เป็นเคร่ืองวัดความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลได้ดีที่สุด  การจัดเก็บภาษี
จากฐานรายได้มีทั้งเรียกเก็บจากรายได้ของบุคคลธรรมดาและรายได้ของนิติบุคคล29   

2) ฐานการบริโภค หมายถึง การน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็น
ฐานในการเรียกเก็บภาษีอากร การบริโภคท าให้ทรัพยากรของสังคมสิ้นเปลืองไป ดังนั้น ผู้บริโภค
มากจึงควรเสียภาษีอากรให้สังคมมากตามไปด้วย และการบริโภคมากย่อมแสดงว่ามีระดับการกินดี
อยู่ดีมากกว่าคนอ่ืน จึงน่าจะมีความสามารถในการเสียภาษีสูง 

ภาษีอากรที่เรียกเก็บจากฐานการบริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
เป็นต้น เป็นภาษีที่ส าคัญอีกฐานหนึ่งเพราะเป็นภาษีที่มีลักษณะการจัดเก็บได้ค่อนข้างง่าย  มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าภาษีที่เก็บจากฐานรายได้  และในประเทศก าลังพัฒนา การบริโภคของ
ประชาชนจะมีแนวโน้มค่อนข้างสูง ดังนั้น ภาษีอากรที่เรียกเก็บจากฐานการบริโภคจึงเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของรัฐ 

3) ฐานทรัพย์สิน การใช้ฐานทรัพย์สินในการเรียกเก็บภาษีนิยมใช้กันมานานแล้ ว 
เพราะว่าทรัพย์สินเป็นสิ่งวัดความสามารถในการเสียภาษีได้เป็นอย่างดี ผู้ใดมีทรัพย์สินมากควรเสีย
ภาษีมากตามไปด้วย ภาษีที่ใช้ฐานทรัพย์สินนิยมเรียกเก็บจากทรัพย์สินบางอย่าง เช่น ภาษีที่ดิน  
ภาษีรถยนต์ ภาษีโรงเรือน เป็นต้น มักนิยมเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์บางประเทศ
เก็บจากฐานทรัพย์สินรวม กล่าวคือเรียกเก็บจากอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์รวมกัน30 

4) ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ การอนุญาตให้ประกอบกิจการหลายประเภท 
ไม่ว่าจะมีลักษณะผูกขาดหรือไม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้รัฐ เช่น ใบอนุญาตขายสุรา การผูกขาด
ท ารังนกนางแอ่น เป็นต้น ผู้ไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าประกอบการไม่ได้31 

                                                           

 27  ภำษีอำกรธุรกิจ (น. 21). เล่มเดิม. 
 28  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร Law Of Taxation (น. 10). เล่มเดิม.   
  29 ภำษีอำกรธุรกิจ (น. 21). เล่มเดิม. 
 30  แหล่งเดิม. 
 31  แหล่งเดิม. 
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ฐานภาษีมีความส าคัญต่อรัฐ เนื่องจากฐานภาษีถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีหรือแหล่งเงินทุนในการจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาลเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของรัฐให้เป็นไปตามนโยบายด้านรายจ่ายสาธารณะ32 และเพื่อให้เงินที่จัดเก็บมาจาก
ประชาชนผู้เสียภาษีนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในรัฐน้ัน ๆ  

2.1.4.3  อัตราภาษี 
มีผู้ให้ความหมายของอัตราภาษีไว้หลายท่าน อาทิเช่น 
ไซมอน เจมส์ (Simon James) “อัตราภาษี หมายถึง จ านวนที่ซึ่งภาษีถูกจัดเก็บจาก 

ฐานภาษี”33  
แนนซี่  วอลล์ (Nancy Wall) “อัตราภาษี หมายถึง สัดส่วนร้อยละที่ภาษีเงินได้หรือ 

ภาษีจากการใช้จ่ายถูกจัดเก็บ”34 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ ได้กล่าวว่า“อัตราภาษีคือ สัดส่วนของฐานภาษีที่

ก าหนดให้เก็บเป็นภาษี ถ้าเอาอัตราภาษีคูณด้วยฐานภาษีจะได้จ านวนภาษีที่จะต้องเสีย”35 
ประเภทของอัตราภาษีนั้น สามารถแบ่งประเภทได้หลายลักษณะ ในงานวิจัยนี้จะขอ

แบ่งเป็น 2 ประเภทตามความเห็นของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ กล่าวคือ อัตราภาษี
แบบอัตราเดียว (A Single Rate) และอัตราภาษีหลายอัตรา (Multiple Rates) 

1) อัตราภาษีแบบอัตราเดียว หมายถึง กรณีที่ภาษีชนิดหนึ่งถูกจัดเก็บจากฐานภาษีใน
จ านวนอัตราภาษีเพียงอัตราเดียว  

2) อัตราภาษีหลายอัตรา หมายถึง กรณีที่ภาษีชนิดหนึ่งถูกจัดเก็บจากฐานภาษีใน
จ านวนหลายอัตรา36 

ในกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐบาลอาจใช้อัตราภาษีหลายอัตราในการจัดเก็บภาษีจากการขาย
สินค้า การให้บริการ หรือการน าเข้า เช่น รัฐบาลไทยใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ในการจัดเก็บ
ภาษีจากการขายสินค้า การให้บริการ หรือการน าเข้าทุกกรณี37และใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 
                                                           

 32  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 106). เล่มเดิม. 
 33  From A Dictionary of Taxation (p. 151), by Simon James, 1998. (อ้ างถึงในภำษี เงินได้บุคคล
ธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 73). เล่มเดิม). 
 34  From CompleteA-ZEconomicsHandbook (p. 301), NancyWall, 2003. (อ้ างถึ งในภำษี เ งินได้บุคคล
ธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 73). เล่มเดิม). 
 35  จาก ภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับประเทศไทย (น. 170), โดย สมชัย ฤชุพันธ์ุ, 2532, กรุงเทพ: กฎหมาย
ธุรกิจ. 
 36  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 75). เล่มเดิม. 
 37  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 80. 
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ในการจัดเก็บจากการประกอบกิจการบางประเภท38 ซึ่งตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วว่า การจัดเก็บ
ภาษีนั้นถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญอีกอย่างหนึ่งของรัฐ ที่รัฐสามารถน ามาใช้เป็นตัวช่วยในการก าหนด
พฤติกรรมของประชาชนภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารประเทศให้เข้ากับ
สภาวะการณ์ในขณะนั้น 

2.1.4.4  วิธีการเสียภาษี 
โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี ้
1) การช าระภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding หรือ Deduction At Source) 

กฎหมายจะก าหนดให้ผู้จ่ายเงินหักภาษีไว้จ านวนหนึ่งก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับ และผู้จ่ายน าเงินภาษีที่หัก
ไว้น าส่งรัฐบาล เงินที่น าส่งนี้ถือเป็นเครดิตหักออกจากภาษีที่ผู้เสียภาษีจะต้องเสียจริง39 วิธีนี้เป็นวิธี
เสียภาษีที่ดีที่สุด เพราะเป็นการก าหนดให้ผู้จ่ายเงินหักภาษีก่อนจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน เป็นการเก็บ
ภาษีในขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้น จึงสามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและช่วยให้รัฐบาลประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีด้วย เพราะมอบหมายให้เอกชนเป็นผูช้่วยเก็บภาษีให้แทน40 

2) การช าระภาษีโดยการประเมินตนเอง  (Self Assessment) ประมวลรัษฎากร
ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรเป็นผู้ด าเนินการประเมินตนเอง โดยประเมินจากรายได้ที่ตนเอง
ได้รับแล้วน ามาค านวณตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด และจะต้องช าระภาษีตามจ านวนที่ค านวณได้
นั้นภายในก าหนดเวลาและสถานที่ที่กฎหมายก าหนดไว้41 

3) การช าระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน (Authoritative Assessment) การเสีย
ภาษีโดยวิธีนี้ เป็นวิธีการก าหนดให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อแสดงรายละเอียด  
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการค านวณภาษีต่อเจ้าพนักงานผู้จัดเก็บภาษี แต่ยังไม่ต้องเสียภาษีในทันทีที่
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของตน ผู้เสียภาษีต้องรอให้เจ้าพนักงานตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว
และเจ้าหน้าที่จะท าการประเมินภาษี หลังจากนั้นจึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบถึงจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 
เพื่อให้ผู้ เสียภาษีน าเงินไปช าระเป็นค่าภาษีอากรภายในเวลาที่ก าหนด การช าระภาษีโดยการ
ประเมินของเจ้าพนักงานนี้มีความเหมาะสม ส าหรับกรณีที่ผู้เสียภาษีมีจ านวนไม่มาก หรือกรณีที่
ประชาชนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในระบบภาษีอากร ภาษีอากรที่จัดเก็บโดยวิธีการประเมิน

                                                           

 38  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 80/1. 
 39  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร Law Of Taxation (น. 13). เล่มเดิม. 
 40  จาก คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยภำษีอำกร (น. 13), โดย ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, กรุงเทพฯ: ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
 41  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร Law Of Taxation (น. 13). เล่มเดิม. 
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โดยเจ้าพนักงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน 
เป็นต้น42 

2.1.4.5  วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษีที่เกิดขึ้น 
ในกรณีเกิดปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขัดแย้งพิพาทกันระหว่างผู้เสียภาษีอากร

และผู้จัดเก็บภาษีอากร เกี่ยวกับจ านวนภาษีอากรที่ต้องเสียหรืออ านาจการประเมินเรียกเก็บภาษี
อากร และผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรต้องการให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่ กฎหมายมักก าหนดให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีอากร ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีหาข้อยุติให้ครบถ้วนเสียก่อน มิฉะนั้นผู้เสียภาษี
อากรอาจเสียสิทธิในการน าคดีขึ้นสู่ศาลได้43 ดังนั้น หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินนั้น  
ผู้เสียภาษีก็มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว หากผู้อุทธรณ์
ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางโดยยื่นเป็นค าฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์44 เมื่อศาลภาษีอากรกลางมีค าพิพากษาแล้ว หากคู่ความไม่เห็นด้วยก็มี
สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร แต่ถ้าคดีนั้นมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท  
จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ เว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลภาษีอากรกลาง
ได้ท าความเห็นแย้งหรือได้รับรองว่ามีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้  หรือได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์
จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางเป็นหนังสือ ก็มีสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้45 

2.1.4.6 การบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร เพื่อประโยชน์ใน
การบังคับให้ผู้มีหน้าที่ในด้านภาษีอากร ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงจ าเป็นต้องมี
บทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง46ยกตัวอย่างเช่นโทษตามประมวล
กฎหมายรัษฎากรนั้นมีทั้งโทษในทางแพ่งและโทษในทางอาญา โทษทางแพ่งก็คือการเสียเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม เบี้ยปรับนั้นศาลมีอ านาจที่จะงดหรือลดได้  แต่เงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยนั้นตามแนว 
ค าพิพากษาของศาลฎีกา ศาลไม่มีอ านาจที่จะงดหรือลด ส่วนโทษทางอาญาก็จะมีบัญญัติไว้ใน

                                                           

 42  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร (น. 13). เล่มเดิม. 
 43  จาก ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2557 (น. 3), โดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2557, กรุงเทพฯ: 
เรือนแก้วการพิมพ์. 
 44  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 30. 
 45  คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยภำษีอำกร (น. 17). เล่มเดิม. 
 46  จาก กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร (น. 17), โดย วิทย์ ตันตยกุล. 2526, กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายเนติบัณฑิตยสภา. 
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ประมวลรัษฎากร มาตรา 35 ถงมาตรา 37 ทวิ มาตรา 90 ถึง 90/4 และ 91/21(7) ซึ่งมีโทษปรับ และ
หรือโทษจ าคุก47 
 
2.2  หลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 

การจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหารายได้ให้กับรัฐ และรัฐจะน าเงินตรา
ดังกล่าวไปใช้ในการสาธารณะ ดังนั้นการจัดเก็บภาษีอากรจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ  และสังคมภายในประเทศ  
รัฐจึงควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากรให้เหมาะสมโดยมีหลักการจัดเก็บภาษี
อากรอยู่หลายประการ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีของ อดัมสมิธ (Adam Smith)  
ใน ค.ศ. 1776 อดัมสมิธ (AdamSmith) ได้เสนอหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี  4 ประการ 

(Four Canons of Taxation) ไว้ในหนังสือ An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth 
Of Nations ดังนี้48 

1) หลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค (Equity)  
พลเมืองของทุก ๆ รัฐควรที่จะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนรัฐบาลให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้ตามสัดส่วนความสามารถของพวกเขาแต่ละคน นั่นก็คือ ตามสัดส่วนของรายได้ซึ่ง
พวกเขาแต่ละคนได้รับประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองจากรัฐ49 

2) หลักความแน่นอนชัดเจน (Certainty)  
ภาษีที่ดีจะต้องมีความแน่นอนชัดเจนว่าใครบ้างที่ต้องเสียภาษีและต้องเสียภาษีเท่าไร 

และเสียอย่างไร โดยอาศัยฐานอะไร ในอัตราเท่าไรภาษีที่ปัจเจกชนแต่ละคนต้องรับ ภาระจ่ายควรที่
จะแน่นอนชัดเจน ไม่มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ50 หลักความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience)  

ภาษีที่ดีต้องสะดวกในการจัดเก็บและสะดวกในการเสียภาษี ด้วยเหตุนี้ ตัวบทกฎหมาย
ภาษีเองจึงต้องเข้าใจง่าย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องไม่สลับซับซ้อนจนคนทั่วไปไม่สามารถท าความ

                                                           

 47  คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยภำษีอำกร (น. 17). เล่มเดิม. 
 48  From The Wealth of Nations (pp. 888-889), by Adam Smith, 2000.  (อ้างถึงในภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 7-8). เล่มเดิม). 
 49 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 7). เล่มเดิม. 
 50  ภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับประเทศไทย (น. 178). เล่มเดิม. 
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เข้าใจได้ นอกจากนั้นแบบฟอร์มต่าง ๆ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติจะต้องง่ายต่อ
การปฏิบัติ รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องอ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีด้วย51  

หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษี (Economy)  
ภาษีทุก ๆ ชนิดควรที่จะมีวิธีการจัดเก็บที่กระทบต่อเงินของประชาชนผู้เสียภาษีให้  

น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกเหนือจากเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องเสียให้กับรัฐ52  
2.2.2  หลักความเป็นธรรม (Equity)  

ระบบภาษีอากรที่ดีจะต้องมีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างรัฐบาลผู้ เก็บภาษีและ
ประชาชนผู้เสียภาษี หลักความเป็นธรรมนี้นับเป็นหัวใจส าคัญของระบบภาษีอากร หากปราศจาก
ความเป็นธรรมแล้ว ความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจก็คงเกิดขึ้นได้ยาก53 

ต่อมาได้มีการอธิบายหลักความเป็นธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักใหญ่ ๆ 
คือ หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principles of Absolute Equity) และหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ 
(Principles of Relative Equity)  

ก) หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principles of Absolute Equity)  
หลักนี้อธิบายว่าภาษีอากรที่จะถือว่าเป็นธรรมจะต้อง เป็นภาษีอากรที่มีคุณสมบัติ 

สองประการ คือ ประการแรกผู้เสียภาษีอากรทุกคนจะต้องเสียภาษีคนละเท่า ๆ กัน ประการที่สอง 
ถ้าการเก็บภาษีอากรของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินรายได้จากภาษีอากรไปเป็นรายจ่ายของรัฐบาล
แล้ว จ านวนเงินค่าภาษีที่ผู้เสียภาษีแต่ละคนจ่ายจะต้องเท่ากับผลลัพธ์ของรายจ่ายของรัฐบาลทั้งหมด
หารด้วยจ านวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรตามกฎหมายทั้งหมดของประเทศในแต่ละปี 54ตัวอย่างของ
ภาษีอากรที่จัดเก็บตามหลักความเป็นธรรมสมบูรณ์ซึ่งประเทศไทยเคยจัดเก็บในอดีต  คือ  
ภาษีรัชชูปการ (Poll Tax)55 

การเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์นี้มีข้อเสียอยู่ 3 ประการ คือ56การที่เก็บ
ภาษีอากรจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีในจ านวนเงินเท่า ๆ กันทุกคน แสดงให้เห็นว่าหลักความเป็นธรรม
สัมบูรณ์นี้มิได้พิจารณาความจริงข้อหนึ่งที่ว่า มนุษย์เราแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกัน  

                                                           

 51  แหล่งเดิม. 
 52  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 7-8). เล่มเดิม. 
 53  ภำษีอำกรธุรกิจ (น. 17). เล่มเดิม. 
 54  เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกร 1 Economics of Taxation1 (น. 29). เล่มเดิม. 
 55  จาก เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเศรษฐศำสตร์สำธำรณะ Public Economic (น. 124-125), โดย ศุภรัตน์ 
ควัฒน์กุล, 2528, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
 56  เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกร 1 Economics of Taxation1 (น. 29). เล่มเดิม. 
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ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในด้านการหารายได้ ทรัพย์สินหรือเงินทุน เมื่อความสามารถดังกล่าว
แตกต่างกันเช่นนี้ ความสามารถในการเสียภาษีก็ควรจะต้องแตกต่างกันด้วย  ดังนั้นการที่ให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีทุกคนเสียภาษีเท่า ๆ กัน จึงไม่ชอบด้วยหลักความเป็นธรรมที่แท้จริง  

1) การเฉลี่ยภาษีอากรให้ทุกคนเสียในจ านวนเงินเท่า ๆ กัน อาจมีผลท าให้ผู้เสียภาษี
บางคนต้องเสียภาษีมากกว่าเงินได้ที่ท ามาหาได้ ยิ่งกว่านั้นผู้เสียภาษีที่มีรายได้ต่ ามาก ๆ อาจไม่มีเงิน
เสียภาษีเลยก็ได้ 

2) การที่ผู้เสียภาษีทุกคนต้องเสียภาษีเท่า ๆ กัน ย่อมมีผลท าให้ผู้ที่มีรายได้ต่ าหรือ 
คนยากคนจน ต้องรับภาระภาษีมากกว่าผู้มีเงินได้สูงหรือคนร่ ารวย เพราะเงินแต่ละบาทแต่ละ
สตางค์ของคนรวยและคนจนมีอรรถประโยชน์สุดท้าย (Marginal Utility) แตกต่างกัน 

ข) หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (Principles of Relative Equity)  
จากข้อเสียของการเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว  ท าให้มี 

ผู้พยายามคิดหาหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้แก่หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์  หลักนี้อธิบายว่า  
การจัดเก็บภาษีถ้าจะให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีแล้ว ควรจะต้องพิจารณาถึงความสามารถ
ของผู้เสียภาษี หรือผลประโยชน์ที่ผู้เสียจะพึงได้รับจากรัฐด้วย 57ดังนั้นการจัดเก็บภาษีตามหลัก 
ความเป็นธรรมสัมพัทธ์ จึงแบ่งออกเป็น 2 หลักย่อย คือ หลักผลประโยชน์ (Benefit Principle) และ  
หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-To-Pay Principle) 

1) หลักผลประโยชน์ การจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์มีรากฐานจากแนวคิดที่ว่า 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการใด ๆ ของรัฐ จะต้องเป็นผู้เสียภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการเหล่านั้นตามสัดส่วนหรือขนาดของประโยชน์ที่ตนได้รับ 58 ถึงแม้ว่าการ
จัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์จะมีข้อดีที่ว่า  จ านวนภาษีที่จัดเก็บสอดคล้องกับขนาดของ
ผลประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีแต่ละรายได้รับจากการใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการของรัฐก็ตาม 
แต่ก็มีข้อยุ่งยากในการปฏิบัติหลายประการ ที่ส าคัญคือ สินค้าหรือบริการสาธารณะหลายอย่างที่รัฐ
จัดสรรให้กับประชาชนนั้นไม่อาจก าหนดมูลค่าของประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับได้ เช่น การป้องกัน
ประเทศ กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น59แต่การน าเอาหลักผลประโยชน์มาใช้ในการเก็บภาษีอาจขัด
กับหลักความยุติธรรม กล่าวคือ กิจการต่าง ๆ ของรัฐโดยส่วนใหญ่นั้นจะให้ประโยชน์แก่คนจน
มากกว่าคนรวย เช่น กิจการด้านสาธารณสุข การศึกษาและการประกันสังคม เป็นต้น ดังนั้น 

                                                           

 57  เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกร 1 Economics of Taxation1(น. 30). เล่มเดิม. 
 58  จาก  เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กฎหมำยภำษีอำกร 1 (น. 73) , 2527, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช  
 59  เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเศรษฐศำสตร์สำธำรณะ PublicEconomic (น. 125-126). เล่มเดิม. 
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หากน าเอาหลักผลประโยชน์มาใช้ในกรณีนี้ ก็หมายความว่าคนจนที่ได้รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้
ได้รับบริการมากกว่าคนรวยก็จะต้องเสียภาษีมากกว่าคนรวย ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าหลักผลประโยชน์
ไม่อาจน าเอามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) หลักความสามารถในการเสียภาษี การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสีย
ภาษี จะใช้ความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลซึ่งอาจวัดจากทรัพย์สิน รายได้ หรือการใช้จ่าย
ของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ก าหนดจ านวนภาษีที่ต้องเสีย กล่าวคือ ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษี
มากก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐมาก ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีให้กับรัฐน้อยก็ควรเสียภาษีให้กับ
รัฐน้อยตามขนาดความสามารถในการเสียภาษีของตน60 

การจัดเก็บภาษีตามหลักการนี้แม้จะมีความยุ่งยากในการหามาตรวัดความสามารถใน
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีว่าจะใช้อะไรเป็นเคร่ืองวัดความสามารถที่ดี  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหลัก
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์แล้วหลักผลประโยชน์นั้นจะต้องทราบ
ผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐบาลว่าการใช้จ่ายแต่ละอย่างเกิดผลประโยชน์แก่ใครมากน้อย
เพียงใด แล้วจึงเก็บภาษีตามผลประโยชน์ที่เขาได้รับ การจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์จึง 
ไม่สามารถใช้ภาษีเป็นเคร่ืองมือทางการคลังเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายความเป็นธรรมได้ 
การจัดเก็บภาษีภายใต้หลักผลประโยชน์จะเกิดความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อการกระจายรายได้ในสังคมมี
ความเหมาะสมอยู่ก่อนแล้ว ส่วนการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีจะช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยการกระจายความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีได้61 การจัดเก็บภาษี 
ตามหลักความสามารถในการจัดเก็บภาษีจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมสองด้านด้วยกัน  คือ  
ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) และความเป็นธรรมในแนวต้ัง (Vertical Equity)  

(1) หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวนอน (Horizontal Equity of Taxation)  
มีหลักว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันควรถูกจัดเก็บภาษีเท่ากัน หรือคนที่มีรายได้

เท่ากันจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่เท่ากัน62หลักความเป็นธรรมในแนวนอนเป็นหลักที่น าไป
ประยุกต์ใช้ในตัวบทกฎหมายเพื่อเป็นหลักแห่งความเท่าเทียมกันขั้นพื้นฐาน เช่น ถ้าเราใช้รายได้
เป็นดัชนีวัดความสามารถในการเสียภาษี ภาษีที่รัฐบาลจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระจายความเป็น
ธรรมคือ ภาษีเงินได้ (Income Tax)โดยคนที่มีรายได้เท่ากันจะถูกจัดเก็บภาษีเท่ากัน63 

                                                           

 60  เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กฎหมำยภำษีอำกร 1 (น. 74). เล่มเดิม. 
 61  จาก ทฤษฎีภำษีอำกร The Theory of Taxation (น. 46), โดย บุญธรรม ราชรักษ์, 2552, กรุงเทพฯ:  
ทีทีเอ็น. 
 62  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 29). เล่มเดิม. 
 63 ทฤษฎีภำษีอำกร The Theory of Taxation (น. 50). เล่มเดิม. 
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(2) หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวต้ัง (Vertical Equity of Taxation)  
มีหลักว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันควรแบกรับภาระภาษีที่แตกต่างกัน 

หรือคนที่มีรายได้มากจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ต่ า  หรือ คนรวย
จ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนจน64 

หลักความเป็นธรรมในแนวตั้ ง เป็นหลั กที่น าไปปฏิบัติ เพื่อความเท่าเทียมกัน
เช่นเดียวกับความเป็นธรรมในแนวนอน แต่หลักความเป็นธรรมในแนวตั้งแตกต่างกับหลักความ
เป็นธรรมในแนวนอนตรงที่ตามหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง บุคคลแต่ละคนจะเสียภาษีแตกต่าง
กันตามความสามารถในการเสียภาษี  เช่น นาย ก เป็นผู้มีรายได้สูงกว่านาย ข ดังนั้น นาย ก  
ควรจะต้องเสียภาษีมากกว่านาย ข65 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้ง  และแนวนอน จะต้องมีมาตรวัด
ความสามารถในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี ซึ่งประกอบด้วย 3 สิ่งคือ  

(ก)  รายได้ เป็นเคร่ืองวัดความสามารถในระยะเวลาหนึ่งของบุคคล เนื่องจากรายได้มี
ลักษณะประจ า การใช้รายได้เป็นเคร่ืองวัดความสามารถจึงดีกว่าการวัดความสามารถจากทรัพย์สิน 
เพราะรายได้ที่มีลักษณะประจ าอาจใช้จ่ายได้โดยไม่ท าให้ทรัพย์สินที่มีอยู่หดหายไป  เนื่องจาก
รายได้ยังคงได้รับเพิ่มอยู่ตลอด ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินเดิมที่ตนถือครองเพราะทรัพย์สิน 
ก็ยังคงอยู่แต่ในกรณีเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินแต่ไม่มีรายได้ประจ า หากถูกเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สิน
นานวันเข้า เมื่อไม่มีเงินจ่ายค่าภาษี ก็อาจต้องขายทรัพย์สินไป ฐานภาษีเก็บจากรายได้จึงมีความ
มั่นคงกว่าทรัพย์สิน66อย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าสังเกตอีกประการ คือ รายได้ หรือเงินได้ ซึ่งถือเป็นตัว
วัดความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคล ถึงแม้จะมีเงินได้ก่อนเสียภาษีเท่ากัน บุคคลอาจจะ
มีความสามารถในการเสียภาษีต่างกัน ตามที่ The Musgraves กล่าวว่า “เงินได้เท่ากันอาจจะไม่ได้
บ่งชี้ว่ามีความสามารถในการจ่ายภาษีเท่ากัน หากว่าผู้เสียภาษีอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน”67

นอกจากพิจารณารายได้หรือเงินได้แล้ว ยังต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความสามารถในการ
เสียภาษีอย่างอื่นประกอบด้วย ได้แก่ ลักษณะของแต่ละบุคคล สถานภาพหรือสถานการณ์ของแต่ละ
บุคคล และ รายจ่ายอันเป็นที่มาของรายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้มีเงินได้ที่มีคู่สมรส หรือมีบุตร น่าจะมี
ความสามารถในการเสียภาษีน้อยกว่าคนโสด เป็นต้น 

                                                           

 64 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 29). เล่มเดิม. 
 65  ทฤษฎีภำษีอำกร The Theory of Taxation (น. 50). เล่มเดิม. 
 66  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร (น. 25). เล่มเดิม. 
 67  The Musgraves (p. 344), 1980. (อ้างถึงในภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์  
(น. 23). เล่มเดิม).  
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(ข) รายจ่าย เป็นเคร่ืองวัดว่าบุคคลผู้ใช้จ่ายนั้น ใช้สิ่งของหรือบริการและทรัพยากร
ของชาติไปเพียงใด ผู้ที่ใช้สิ่งของและบริการไปมากมีความเป็นอยู่ในทางเศรษฐกิจจากการใช้นั้น
ดีกว่าผู้ที่ใช้สิ่งของและบริการไปน้อย ในบางประเทศจึงมีการจัดเก็บภาษีอากรจ านวนค่าใช้จ่ายรวม
ในระหว่างปีโดยมีอัตราก้าวหน้าเช่นเดียวกับภาษีเงินได้ 68 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า การจะ
พิจารณาถึงรายจ่ายต้องพิจารณาให้ลึกลงไปในรายละเอียดอีกว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้น เป็นรายจ่ายที่
เกิดจากการบริโภคสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพหรือไม่ อย่างเช่น กรณีที่ผู้เสียภาษีมีโรคประจ าตัว ผู้เสีย
ภาษีจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและจ่ายค่ายาอยู่เป็นประจ า ในกรณีนี้จะถือว่าผู้เสียภาษีที่มีการ
ใช้จ่ายมากจากการรักษาพยาบาล หรือมีการใช้จ่ายสูงจากการบริโภคยา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีพ จะเป็นผู้มีความสามารถในการเสียภาษีสูงนั้นไม่ได้ 

(ค) ทรัพย์สินที่บุคคลแต่ละคนมีอยู่ เป็นเคร่ืองวัดก าลังทางเศรษฐกิจของบุคคลในการ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยให้เช่า ให้กู้ เพื่อขาย เพื่อใช้จ่าย ซึ่งบุคคลที่ไม่มีทรัพย์สิน 
ไม่อาจท าได้  ฉะนั้น จึงมีภาษีอากรหลายประเภทที่ เก็บจากทรัพย์สิน  เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีรถยนต์69 

เมื่อเปรียบเทียบทางเลือกมาตรวัดความสามารถจากทรัพย์สิน รายได้ และรายจ่ายแล้ว 
จะเห็นได้ว่ารายได้เป็นเคร่ืองวัดความสามารถที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะได้เปรียบทรัพย์สินเพราะ
เป็นฐานภาษีที่จะไม่ถูกท าให้ฐานหดหายไปในตัวเองเช่นทรัพย์สินแล้ว  ยังได้เปรียบกว่ารายจ่าย 
เพราะการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น เช่น การบริโภคเพื่อการยังชีพและการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย
ไม่อาจใช้เป็นเคร่ืองวัดความสามารถที่ดีและในทางปฏิบัติการเก็บภาษีจากการใช้จ่ายเป็นเร่ืองที่
ยุ่งยากมาก70 
  2.2.3 หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ในงานวิจัยนี้ขอแบ่งออกเป็น 2 หลักตามความเห็นของท่าน รองศาสตราจารย์  
ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ กล่าวคือ หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  และ หลักความมี
ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมีหลักการว่า ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษีอากรของผู้เสียภาษีควรต้องต่ าที่สุด71 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องเอาใจใส่ในการท างาน วิธีการบริหาร 

                                                           

 68  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร (น. 25). เล่มเดิม. 
 69  แหล่งเดิม. 
 70  แหล่งเดิม 
 71 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 34). เล่มเดิม. 
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การจัดเก็บภาษีต้องไม่ยุ่งยาก มีการจัดองค์กรและวิธีการท างานที่ดี น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยใน
การท างาน72ตัวอย่างเช่น การน าคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเก็บข้อมูล หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อช่วย
ลดขั้นตอนในการท างาน หรือกรณียื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล้กทรอนิกส์  เป็นต้น  
สาเหตุที่จ าเป็นจะต้องให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีของรัฐ ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลที่เกิดจากการ
จัดเก็บภาษี ดังนั้น เพื่อที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจะมีเพียงพอต่อความต้องการของ
รัฐบาล หรือเพื่อให้รัฐบาลสูญเสียรายได้น้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษี 
จึงควรต้องต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษี73 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษี  
ถือเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้เสียภาษีนอกจากจ านวนภาษีที่ต้องจ่าย  ภาระที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียภาษี
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่สูงอาจน าไปสู่การลดลง
อย่างมากของรายได้ที่ใช้จ่ายได้ (Disposable Income)74 และ ความไม่เต็มใจในการเสียภาษีของ 
ผู้เสียภาษี75 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือในการ 
เสียภาษีของผู้เสียภาษีควรจะต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือต่ าที่สุด 

ในกรณีที่รายได้ที่ใช้จ่ายได้ถูกคาดว่าจะน าไปออมและลงทุน ยิ่งรายได้ที่ใช้จ่ายได้เหลือ
น้อยลงเพียงใด ผู้เสียภาษีก็จะออมหรือลงทุนน้อยลงเพียงนั้น ส่งผลให้เงินที่คาดว่าจะได้เพิ่มขึ้นจาก
เงินออมและเงินลงทุนจึงถูกยับยั้ง ผลที่ตามมาคือรายได้ของรัฐที่จะได้มาจากการจัดเก็บภาษีจาก
ผลตอบแทนจากเงินออมและเงินลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย76 

ส่วนในกรณีที่รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษีจะน้อยลง เน่ืองจากผู้เสียภาษีไม่เต็มใจที่
จะจ่ายภาษีเพราะค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่สูง  และน าไปสู่การหลบหลีกหรือ 
หนีภาษี77 

                                                           

 72 กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร Law Of Taxation (น. 24). เล่มเดิม. 
 73 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 34). เล่มเดิม. 
 74 รายได้ที่ใช้จ่ายได้ หมายถึง “รายได้ทั้งหมดที่ครัวเรือนได้รับมา (เรียกว่าเงินได้ส่วนบุคคล – Personal 
Income) หักด้วยภาษีเงินได้ส่วนบุคคล รายได้ส่วนนี้แสดงถึงอ านาจซื้อที่แท้จริงและความสามารถในการออมของ
ประชาชน” จาก พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐศำสตร์ (น. 109), โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน , 2542, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.อ้างถึงใน ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์. เล่มเดิม. 
 75 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 34). เล่มเดิม. 
 76  แหล่งเดิม. 
 77  แหล่งเดิม. 
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่สูง 
และ ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษีที่สูงจะท าให้รัฐ
สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจ านวนมาก ดังนั้น การจัดเก็บภาษีตามหลักความมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ การจัดเก็บภาษีที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีของ
เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษีที่ต่ า   
จะก่อให้เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่มากขึ้น 

สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่  คือ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบภาษีและที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีของ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี ดังนั้น ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีจึงหมายถึง เงิน และเวลา ที่เจ้าหน้าที่
ต้องใช้ไปในการจัดเก็บภาษี78 ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ค่าสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เงินและเวลาที่ต้องใช้จ่ายไปในการจัดเก็บภาษี ในการฝึกอบรม เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี
ที่กล่าวถึงนี้นับได้ว่า เป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะว่าการจัดเก็บภาษีเป็นเพียงการ
โอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐบาลโดยมิได้ก่อให้เกิดรายได้หรือผลผลิตของประเทศแต่
อย่างใด79ส่วนค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษี  คือ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้เสียภาษีได้จ่ายไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและเพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
การจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเวลา และเงินที่ผู้เสียภาษีได้ใช้จ่ายไป80

ตัวอย่างเช่น เวลาที่ใช้ในการกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี  เงินที่ผู้เสียภาษีได้ใช้จ่ายเพื่อว่าจ้าง 
นักกฎหมายหรือนักบัญชี เป็นต้น  

มีสาเหตุหลายประการที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษี
และในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี  โดยสาเหตุหลัก คือ กฎหมายและ
ระเบียบที่ซับซ้อน กับ การหลบหลีกและหนีภาษี กล่าวคือ กฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน นั้นย่อม
มีข้อมูลที่ค่อนข้างมาก และยากต่อการท าความเข้าใจ เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาท า
ความเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบ รวมถึงขั้นตอนวิธีบังคับใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษี ส่วนผู้เสีย
ภาษีนั้น เป็นประชาชนคนธรรมดาโดยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ถ้าหากเป็น
กฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้น ย่อมเป็นการยากที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามได้ ท าให้ผู้เสียภาษี
ต้องใช้เวลาและใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน 
ส่วนสาเหตุอีกประการคือ การหลบหลีกและหนีภาษีซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บ

                                                           

 78 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 35). เล่มเดิม. 
 79 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กฎหมำยภำษีอำกร 1 (น. 82). เล่มเดิม. 
 80 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 35). เล่มเดิม. 
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ภาษีในจ านวนมหาศาล ดังนั้น การต่อต้านการหลบหลีกและหนีภาษีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ส่งผลให้
รัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการ
ต่อต้านและตรวจจับการหลบหลีกและหนีภาษี  และในขณะเดียวกัน การหลบหลีกและหนีภาษี 
อาจท าให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ที่ไม่หลบหลีกและผู้ที่ไม่หนีภาษีเพิ่มขึ้น เพราะ
บุคคลเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาและใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ต่อต้านการหลบหลีก
ภาษีและหนีภาษีด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการท าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 
และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีลดน้อยลง ดังนี ้ 

ก) ระบบภาษีและกฎหมายภาษีควรที่จะประกอบด้วยโครงสร้างที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
ทั้งนี้ เพราะจะเป็นการง่ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีในการเข้าใจและบริหารจัดเก็บภาษีที่มี
โครงสร้างที่ง่ายและไม่ซับซ้อน นอกจากนี้  ความง่ายของระบบภาษีและกฎหมายที่เกิดจาก
โครงสร้างที่ง่ายและไม่ซับซ้อนจะปิดช่องโหว่ในการหลบหลีกและหนีภาษี  เนื่องจากช่องโหว่ 
ในการหลบหลีกและหนีภาษีถูกพบได้ในกฎหมายภาษีที่ซับซ้อน ผลที่ตามมาของความง่ายของ
ระบบภาษีและกฎหมายภาษีก็คือ รับบาลไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มากในการ
บริหารกฎหมายภาษีที่ง่าย และไม่จ าเป็นต้องออกบทบัญญัติพิเศษเพื่อปิดช่องโหว่ในกฎหมายภาษี 
สิ่งนี้จะส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีลดน้อยลง และจะท าให้รายได้จากการจัดเก็บภาษี
เพิ่มมากขึ้น81และจะเป็นการง่ายส าหรับผู้เสียภาษีที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
ใช้โครงสร้างภาษีที่ง่าย ผลที่ตามมา ผู้เสียภาษีไม่จ าเป็นต้องใช้เงินและเวลาที่เพิ่มมากขึ้นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ง่าย82 

ข) การท าให้แรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษีลดลง นอกจากนี้ การปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยป้องกันการหลบหลีกและหนีภาษีในรูปแบบ
ใหม่ ๆ เมื่อการหลบหลีกและหนีภาษีลดลง รัฐบาลก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นในการ
ต่อต้านและตรวจจับการหลบหลีกและหนีภาษี  สิ่งนี้จะท าให้ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีลด
น้อยลง และจะท าให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น 83 George E. Lent and Teruo Hirao84

กล่าวสนับสนุนว่า การสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจะลดลง ถ้าแรงจูงใจที่จะหนีภาษีลดลง 
และถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้  เมื่อการหลบหลีกภาษีและหนีภาษี

                                                           

 81 แหล่งเดิม.  
 82 แหล่งเดิม. 
 83 แหล่งเดิม. 
 84  George E. Lent and TeruoHirao, p. 35, 1970. (อ้างถึงใน ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและ 
บทวิเครำะห์ (น. 37). เล่มเดิม). 
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ลดลง กฎหมายเพื่อต่อต้านการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ที่ผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติตามก็จะน้อยลง 
ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษี  
ลดต่ าลงไปด้วย85 
 ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ต่ าลงอันเป็นผลมาจาก
การใช้กฎหมายและระเบียบที่ง่ายและเป็นผลมาจากการลดแรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษี  
จะท าให้เงินได้ของผู้เสียภาษีที่จะน าไปใช้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เสียภาษีสมัครใจเสียภาษี ซึ่งจะท าให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลสูงขึ้นตามไปด้วย 
นอกจากนี้การที่ค่าใช้จ่ายในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีลดลง ก็จะท าให้รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีของรัฐบาลสูงขึ้น86 

หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรือหลักความเป็นกลางมีหลักการว่า  
ภาษีต้องก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจให้เกิดแก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุด (Minimum Unintended Effect) 
หรือก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอันน ามาซึ่งผลไม่จูงใจ
ให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด (The Disincentive Effect)87 กล่าวคือ ระบบภาษี
อากรจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือกระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภค การออม การแข่งขันการผลิต
สินค้าและบริการ ตลอดจนการท างานของกลไกลตลาด เช่น ถ้ามีการเก็บภาษีสินค้ายี่ห้อหนึ่ง ก็ต้อง
มีการเก็บภาษีสินค้าประเภทเดียวกันกับยี่ห้ออ่ืน ๆ ด้วย มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือน
รูปแบบการบริโภคได้ แนวความคิดนี้มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่ว่า ภาษีอากรควรจะเป็นแหล่ง
รายได้ของรับเพียงแหล่งเดียว รัฐไม่ควรด าเนินกิจการใด ๆ ที่จะกระทบกระเทือนการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของภาคเอกชน88อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศ ได้ใช้ระบบภาษีอากรที่ 
ไม่เป็นกลางเป็นเคร่ืองมือในการบิดเบือนการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ  
ผู้ เสียภาษี  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวโน้มที่ รัฐบาลใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตหรือภาษีจากสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ หรือ
การได้รับยกเว้นภาษีจากการออมและการลงทุน เป็นต้น  

                                                           

 85 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 40). เล่มเดิม. 
 86  แหล่งเดิม. 
 87 แหล่งเดิม. 
 88 กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร Law Of Taxation (น. 22). เล่มเดิม. 
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ผลกระทบจากการใช้ระบบภาษีอากรที่ไม่เป็นกลาง หรือไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ก) ผลต่อการเลือกของผู้บริโภค หากมีสินค้าชนิดหนึ่งถูกเรียกเก็บภาษีจากการบริโภค

สินค้า ในขณะที่สินค้าอีกชนิดหนึ่งไม่ถูกเรียกเก็บ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยเลือก
บริโภคสินค้าหรือบริการที่ไม่ถูกจัดเก็บภาษี หรือถูกจัดเก็บภาษรีในอัตราที่ต่ ากว่าสนิค้าอีกชนิด 

ข) ผลต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่
จะไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนชอบและที่ตนถนัด เพราะกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดเก็บภาษี 
หรืออาจเลือกที่จะท ากิจกรรมที่ถูกจัดเก็บภาษีไม่สูงแทนกิจกรรมที่ถูกจัดเก็บภาษีที่สูง  สิ่งนี้ถือเป็น 
“ปรากฏการณ์ต่อต้านการเพิ่มผลผลิต” (Counterproductive Phenomenon)89 

สิ่งที่ เป็นปรากฏการณ์คู่ขนานมากับ“ปรากฏการณ์ต่อต้านการเพิ่มผลผลิต” คือ 
“ปรากฏการณ์ยับยั้งการสร้างรายได้” (Earnings-Restraining Phenomenon) กล่าวคือ การที่ภาษี
บิดเบือนต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมของผู้เสียภาษี ซึ่งท าให้เกิดผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถือเป็นการยับยั้งการสร้างรายได้ของผู้เสียภาษี  และน าไปสู่ “ปรากฏการณ์
การลดรายได้จากการจัดเก็บภาษี” (Revenue-Reducing Phenomenon) เพราะรัฐบาลอาจได้รับรายได้
จากการจัดเก็บภาษีในจ านวนที่น้อยลง เนื่องจากการลดลงของบานภาษี หรือฐานภาษีแคบลง90 

ค) ผลต่อกรรมวิธีในการผลิต ในด้านการเลือกใช้แรงงานหรือเคร่ืองจักร การเลือกใช้ 
วัตถุในการผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รัฐบาลเลือกเก็บภาษีจากสิ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่ง แต่ไม่เก็บ
ภาษีจากอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้เหมือนกัน จะเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่ต้องเสียภาษีแทน 

ง) ผลต่อรูปแบบองค์การธุรกิจ ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีจากองค์การธุรกิจรูปแบบหนึ่ง
แตกต่างจากอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจ
เลือกรูปแบบองค์การที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านภาษีกับตนมากที่สุด ทั้ง ๆ ที่อาจไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเลย 
 ในงานเขียนทางเศรษฐศาสตร์ การบิดเบือน ของภาษีที่ก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถูกเรียกว่า “ภาระส่วนเกิน” (Excess Burden) หรือ “ความสูญเปล่าทาง
เศรษฐกิจ” (Deadweight Loss)91 
 ดังนั้น หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจของภาษีจึงต้องการให้เกิดความสูญ
เปล่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรม

                                                           

 89 เงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 41). เล่มเดิม. 
 90 แหล่งเดิม. 
 91 เงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 42). เล่มเดิม. 
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ทางเศรษฐกิจในระดับที่ต่ า และเพื่อให้กระบวนการจัดเก็บภาษีท างานสอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจที่น้อยที่สุด
อันจะน ามาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบกระเทือน
ต่อรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล กระบวนการจัดเก็บภาษีต้องมีความเป็นกลางในทาง
เศรษฐกิจ หรือภาษีต้องบิดเบือนต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีให้
น้อยที่สุด92 
 Kath Nightingale กล่าวว่า “ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีต้นทุนและผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนในการท างานคือความสูญเสียเวลาในการได้พักผ่อน ส่วนผลประโยชน์จาก
การท างานคือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ” 93 
 N. GreogoryMankiw กล่าวว่า “เนื่องจากประชาชนตัดสินใจท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ พฤติกรรมของพวกเขาจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อต้นทุน
หรือผลประโยชน์เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ประชาชนตอบสนองต่อแรงจูงใจในต้นทุนและ
ผลประโยชน์”94 
 ดังนั้น การตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน  จึงขึ้นอยู่กับ
แรงจูงใจในเร่ืองต้นทุนและผลประโยชน์95 
 วิธีการต่อต้านการแทรกแซงหรือบิดเบือนของภาษีต่อการตัดสินใจในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อแรงจูงใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี  ท าได้ผ่านทางการ
ใช้องค์ประกอบของภาษีที่เหมาะสม ผลที่จะตามมาก็คือ การลดลงของผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษี 
ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจในกระบวนการจัดเก็บภาษี  โดย
องค์ประกอบของภาษีที่เหมาะสม คือ อัตราภาษีที่เหมาะสม ฐานภาษีที่เหมาะสม หน่วยภาษีที่
เหมาะสม กฎหมายภาษีและวิธีการจัดเก็บภาษีต้องมีประสิทธิภาพ96 

                                                           

 92  แหล่งเดิม. 
 93  Kath Nightingale, (p. 8), 2000. (อ้างถึงในภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์  
(น. 42). เล่มเดิม). 
 94  N. GreogoryMankiw, (p. 7), 1998. (อ้างถึงในภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์  
(น. 42-43). เล่มเดิม). 
 95  เงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 43). เล่มเดิม. 
 96  แหล่งเดิม. 

DPU



31 
 

2.2.4  หลักความประหยัด (Economy) 
ภาษีที่ดีจะต้องประหยัด หมายความว่า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยแต่เก็บ

ภาษีได้มาก ในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บนี้จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายของสังคมในการบรรลุถึงการ
จัดเก็บภาษีนั้นจะค านึงถึงค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายของ
ผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีด้วย เช่น ค่าท าบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีอากรค่าเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการไปเสียภาษี ระบบภาษีที่ประหยัดจะต้องมีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการจัดเก็บ
ภาษีที่ต่ า และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามภาษีที่ต่ าด้วย 97 ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐรวมทั้ง
กรมสรรพากรมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มต่าง  ๆ และการยื่นแบบ
เสียภาษี ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีอีกอย่างหนึ่งเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการให้ความร่วมมือให้แก่ผู้
เสียภาษี และท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู้เสียภาษีได้อีกด้วย 

2.2.5  หลักความแน่นอน (Certainty) 
กล่าวคือ ทั้งในแง่ของบทบัญญัติกฎหมายควรมีความชัดเจนแน่นอน โดยให้ค าจ ากัด

ความ ก าหนดขอบเขตเพื่อไม่ต้องให้มีการตีความ ใช้ภาษาที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้โดยง่าย และ
รวมถึงวิธีระเบียบปฏิบัติ ที่ระบุไว้เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ประการคือ  

1) ความแน่นอนว่าภาระภาษีตกแก่ผู้ใด (Certainty of Incidence) คือ กฎหมายภาษี
อากรต้องมีความแน่นอนว่าต้องการให้ภาระภาษีที่แท้จริงตกแก่ผู้ใด  ซึ่งจะท าให้สะดวกแก่ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีในการตีความกฎหมาย ซึ่งการตีความกฎหมายภาษีจะต้องมีความแน่นอน
และยึดความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้อง มิใช่การตีความเพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว98 

2) ความแน่นอนในเร่ืองความรับผิดในจ านวนภาษี  (Certainty of Liability) คือ 
กฎหมายภาษีอากรต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถก าหนดหรือค านวณภาระภาษี
ของตนได ้นอกจากนั้นภาษีที่จัดเก็บควรจะมีความแน่นอนทั้งในเร่ืองฐานภาษี  อัตราภาษี ตลอดจน
วันเวลาที่จัดเก็บอีกด้วย99 

                                                           

 97 จาก ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรภำษีอำกร.เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินและภาษีอากร ฉบับปรับปรุง
(น. 178-179), โดย สมชัย ฤชุพันธ์ุ, 2538, กรุงเทพฯ: กฎหมายธุรกิจ. 
 98 จาก “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร,” โดย สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, 2548, ดุลพาห, 52 (3),  
น. 46-47. 
 99 แหล่งเดิม. 
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3) ความแน่นอนในเร่ืองขอบเขตที่ถือเป็นการหลบหลีกภาษี  คือ ควรมีขอบเขตหรือ 
จุดแบ่งที่แน่นอนระหว่างการกระท าที่เป็นการหนีภาษี  (Tax Evasion) ซึ่งเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายกับการเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) ซึ่งไม่ถือว่าผิดกฎหมาย และความแน่นอนในขอบเขตที่
เจ้าพนักงานผู้จัดเก็บภาษีสามารถปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเทคนิคที่ใช้ในการหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี100 

4) ความแน่นอนในการคาดการณ์ภาษีที่จะเก็บได้ในแต่ละปีภาษี  คือ กฎหมายภาษี
อากรควรมีความแน่นอนจนกระทั่งหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสามารถคาดการณ์ได้ถึงจ านวน
ภาษีที่จะเก็บได้ในปีหนึ่ง ๆ 101 

ดังนั้น ระบบภาษีที่มีความแน่นอนและชัดเจน ส่งผลต่อความสมัครใจในการเสียภาษี
อากรของประชาชนให้มีเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้เสียภาษีจะได้รับประโยชน์ในการตัดสินใจและ  
การวางแผนล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าหากระบบภาษีอากรไม่มีความแน่นอน ย่อมจะเป็น
ช่องทางน าไปสู่การทุจริตของเจ้าหน้าที่  และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างผู้ใหน้าที่ 
เสียภาษีด้วยกันได้ เช่น ผู้เสียภาษีที่มีฐานะเท่ากันอาจเสียภาษีไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่บางราย
อาจอาศัยความก ากวมของกฎหมายตีความเพื่อช่วยเหลือผู้เสียภาษีโดยเรียกร้องเอาผลประโยชน์
ส่วนตัว แต่ถึงแม้ไม่มีเจตนาทุจริตเจ้าหน้าที่ก็อาจใช้วิจารณญาณที่แตกต่างกันตีความกฎหมาย
แตกต่างกัน เป็นต้น102  

2.2.6  หลักความเรียบง่าย (Simplicity) 
หลักนี้ถือว่า ภาษีที่ดีจะต้องสะดวกในการจัดเก็บและสะดวกในวิธีปฏิบัติในการ 

เสียภาษีของผู้เสียภาษี หมายความว่าการจัดเก็บจะต้องเป็นไปด้วยวิธีที่ง่ายและง่ายต่อประชาชนที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ในการนี้สิ่งที่ส าคัญคือกฎหมายภาษีจะต้องเข้าใจง่าย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ต้องไม่สลับซับซ้อนจนคนทั่วไปเข้าใจมิได้ ต้องใช้ภาษาธรรมดาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช่ภาษากฎหมาย103

นอกจากนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมถึงวิธีการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ จะต้องเข้าใจได้
โดยง่าย และมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่ผู้เสียภาษี 

2.2.7  หลักความยอมรับ (Acceptability) 
การจัดเก็บภาษีอากรจะได้รับความร่วมมือหรือไม่  นอกจากจะขึ้นอยู่กับความพยายาม

ของรัฐบาลแล้วที่ส าคัญยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนด้วย หากประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการเสียภาษีการจัดเก็บภาษีก็จะง่าย ภาษีที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดีจะต้องเป็น

                                                           

 100  แหล่งเดิม. 
101  แหล่งเดิม. 
102  เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กฎหมำยภำษีอำกร 1 (น. 50). เล่มเดิม. 
103  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำยภำษีอำกร (น. 44-45). เล่มเดิม. 
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ภาษีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม หากสังคมเห็นว่าเหมาะสมและเป็นการสมควรที่จะต้องเสียภาษี
นั้น ภาษีนั้นก็จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน หากสังคมไม่ยอมรับภาษีนั้นและเห็นว่าเป็นการ
ไม่เหมาะสมไม่สมควรและไม่ยุติธรรม ภาษีนั้นก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน104 
นอกจากนั้นผู้วิจัยเห็นว่า การปลูกจิตส านึกที่ดี และการให้ข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจแก่ประชาชนผู้มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีว่า การเสียภาษีนั้นไม่ใช่การเบียดเบียนรายได้หรือทรัพย์สินของตนเอง แต่การ
เสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่พื้นฐานที่ประชาชนที่ เข้าข่ายต้องเสียภาษีทุกคนจะต้องปฏิบัติ เพื่อ
ผลประโยชน์โดยส่วนรวมของประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการยอมรับและสมัครใจในการเสียภาษี 
 2.2.8  หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy) 

ในสายตาของประชาชนผู้เสียภาษี  ทั้งเป้าหมายและการท างานของระบบภาษีต้องมี
ความถูกต้องตามกฎหมาย105 หมายความว่า ทั้งตัวบทกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บ และ
วิธีการบริหารเงินภาษีที่เก็บได้ของภาครัฐจะต้องมีความชอบด้วยกฎหมาย ไม่น าภาษีไปใช้ในทาง
ทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องหรือกลุ่มบุคคลเพียงบางกลุ่ม 

2.2.9 หลักความยืดหยุ่น (Flexibility) 
ภาษีอากรที่ดีควรเป็นระบบที่ช่วยให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งด้านราคาและ  

การจ้างงาน นั่นคือภาษีอากรจะต้องมีการยืดหยุ่นหรือปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างเหมาะสม106 ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันมีการขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมี
การค้าขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงควรมีการก าหนดระบบภาษีอากรเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 

2.2.10 หลักความร่วมมือระหว่างนานาชาติ (International Cooperation) 
เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการจัดเก็บภาษีในระหว่างประเทศต่าง  ๆ อย่างรุนแรง 

ประเทศต่าง ๆ จึงควรร่วมมือกันที่จะสร้างความปรองดองในการจัดเก็บภาษี107 โดยอาจมีการจัดตั้ง
องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีนโยบายภาษีในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน 
 

                                                           
104  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรภำษีอำกร เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินและภำษีอำกร  ฉบับปรับปรุง  

(น. 180). เล่มเดิม. 
105  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 8). เล่มเดิม. 
106  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร Law Of Taxation (น. 23). เล่มเดิม. 
107  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ: หลักกำรและบทวิเครำะห์ (น. 8). เล่มเดิม. 
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2.3  หลักการและแนวความคิดของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  2.3.1  วิวัฒนาการของการจัดเก็บภาษีการค้าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

นับแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ. 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ ประเทศไทยได้มีการก าหนดหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชนไว้
ในรัฐธรรมนูญ และได้มีการยกเลิกกฎหมายที่ใช้ในการเก็บภาษีบางประเภทที่ไม่เป็นธรรม โดยได้
มีการออกพระราชบัญญัติในการจัดเก็บภาษีให้วางอยู่บนหลักความเสมอภาค และเป็นธรรม ให้เป็น
ที่ยอมรับทั่วไปในทุก ๆ ประเทศ โดยยึดหลักการของภาษีอากรที่ดี พระราชบัญญัติที่ออกในการ
จัดเก็บภาษีมีหลายฉบับ รวมทั้งพระราชบัญญัติภาษีการค้า พ.ศ. 2475 ซึ่งได้ท าการจัดเก็บจากบุคคล
ที่ประกอบการค้าประเภทต่าง ๆ108 โดยในระยะแรกมีลักษณะเป็นภาษีการขายที่จัดเก็บทุกทอด
ตั้งแต่ระดับผู้ผลิตจนถึงระดับผู้ขายปลีก ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างของภาษี
การค้าใหม่ โดยให้จัดเก็บเฉพาะในระดับของผู้ผลิตเพียงทอดเดียว109 

โครงสร้างของภาษีการค้าน้ันได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าเป็นภาษีที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการผลิตและการส่งออก และก่อให้เกิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจหลายประการ110

ต่อมาจึงได้มีความพยายามปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีการค้าอยู่ตลอดมา เพื่อหาทาง
ลดความซ้ าซ้อนของภาระภาษีการค้า และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการค้า
ที่กว้างขวามากขึ้น ซึ่งก็สามารถลดภาระความซ้ าซ้อนของภาษีลงได้แค่เพียงบางส่วน แต่ยังคง 
ไม่อาจขจัดความซ้ าซ้อนซึ่งเกิดจากการจัดเก็บภาษีการค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนออกไปได้ 
แต่กลับก่อให้เกิดความสลับซับซ้อนในกฎหมายว่าด้วยภาษีการค้ามากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย111 ต่อมา 
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2530 ได้มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) มาใช้จัดเก็บ
แทนภาษีการค้า เพราะเล็งเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะสามารถขจัดความซ้ าซ้อนของภาระภาษีซึ่งอยู่ใน
ภาษีการค้าลงได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ และ
เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนและการส่งออกอีกด้วย 112 ในปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลได้น าร่างกฎหมาย

                                                           

 108  จาก ปัญหำกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมประมวลรัษฎำกรกรณีธุรกรรมทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 14), โดย ศิรวรรณ รัตนสังข์, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 109  ภำษีอำกรธุรกิจ (น. 161). เล่มเดิม 
 110  จาก ภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับประเทศไทย (น. 11), โดย สมชัย ฤชุพันธ์ุ, 2532, กรุงเทพฯ: กฎหมาย
ธุรกิจ. 
 111  ภำษีอำกรธุรกิจ (น. 161). เล่มเดิม. 
 112  แหล่งเดิม. 
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มูลค่าเพิ่มเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา และได้น าออกบังคับใช้ในต้นปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน113 

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงลักษณะทางทฤษฎีของภาษีการค้า การจัดเก็บและ
โครงสร้างของภาษีการค้าที่ใช้บังคับในประเทศไทย ช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนระบบมาเป็นระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มพอสังเขป ดังนี ้

2.3.1.1 ลักษณะของภาษีการค้า เป็นภาษีที่จัดเก็บเนื่องมาจากการประกอบกิจการค้านั้น
และโดยก่อนที่จะมีรายได้หรือรายรับจะต้องมีการขายสินค้าเสียก่อน ภาษีการค้าที่จัดเก็บจึงกระทบ
ถึงการขายไปในตัว ภาษีการค้าเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการค้าทั่วไป (General Sales Tax) อาจมีการ
จัดเก็บหลายทอด (Multiple Stage) หรือจัดเก็บเฉพาะทอดเดียว (Single-Stage) ภาษีการค้าจึงมีชื่อ
เรียกเป็นการเฉพาะตามลักษณะการจัดเก็บได้หลายชื่อ และถ้าพิจารณาถึงความเป็นมาของภาษี
การค้าแล้วจะมีล าดับวิวัฒนาการ ดังนี้ ภาษีขายทุกทอด (Turnover Tax) ภาษีผู้ผลิต (Manufactueres 
Sales Tax) ภาษีผู้ค้าส่ง (Wholesaler Sales Tax) ภาษีผู้ค้าปลีก (Retail Sales Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added Tax)114 

2.3.1.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการค้า 
ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในอัตราภาษีการค้า (มาตรา 78)  
ผู้ประกอบการค้า” ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจใด ๆ  
ซึ่งเข้าลักษณะตามที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีการค้า  และประกอบกิจการใน

ราชอาณาจักร โดยการค้านั้นเป็นการค้าตามประเภทที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีการค้า  และ
หมายความรวมถึงผู้ที่กฎหมายก าหนดให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบการค้าด้วย  (มาตรา 77 บทนิยาม 
“ผู้ประกอบการค้า” 115 

ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้า  ได้แก่  ผู้ที่ เข้าลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการค้าตามความหมายทั่วไปอยู่แล้ว และต้องเข้าลักษณะเป็นผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
ผู้ขายทอดแรก หรือผู้ขายทุกทอด ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับสินค้าแต่ละชนิดหรือรายการในบัญชี
อัตราภาษีการค้า ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวแม้จะขายสินค้าก็ไม่ต้องเสียภาษีการค้า116 

                                                           

 113  แหล่งเดิม. 
114  เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกร 1 Economics of Taxation1 (น. 132). เล่มเดิม. 
115  กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร (น. 162). เล่มเดิม. 
116  แหล่งเดิม. 
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ประเภทของกิจการการค้าที่มีหน้าที่เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีการค้า  
ประเภทที่ 1  การขายของ หมายถึงการขายสินค้าชนิดต่าง ๆ รวมตลอดถึงผู้ผลิตสินค้า

ส่งออกนอกราชอาณาจักร และผู้น าสินค้านอกราชอาณาจักเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย 
ประเภทที่ 2  การประกอบกิจการโรงสีและโรงเลื่อย 
ประเภทที่ 3  การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประเภทที่ 4  การรับจ้างท าของรวมทั้งการขายส่วนประกอบและวัตถุพลอยได้และ  

การให้บริการ 
ประเภทที่ 5  การให้เช่าทรัพย์สินที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทที่ 6  การท าคลังสินค้า การรับฝากทรัพย์ หรือการให้บริการเกี่ยวกับการเก็บ

สิ่งของต่าง ๆ ในห้องเย็น 
ประเภทที่ 7  การท ากิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไนต์คลับ หรือคาบาเรต ์
ประเภทที่ 8  การขนส่ง หรือการรับขนไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ หรือการรับจ้างด้วย

ยานพาหนะ 
ประเภทที่ 9  การท าการโรงรับจ าน า 
ประเภทที่ 10  การรับท าการเป็นนายหน้า ตัวแทน หรืรับธุรกิจให้ผู้อ่ืนนอกจากที่ระบุ

ไว้ในประเภทการค้าอ่ืนแล้ว 
ประเภทที่ 11  การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร 
ประเภทที่ 12  การท ากิจการธนาคาร หรือกิจการของผู้ที่ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยง

ธนาคารพาณิชย์ 
ประเภทที่ 13  การท ากิจการประกันภัย  ได้แก่  การรับประกันชีวิต  และการรับ

ประกันภัยอย่างอื่น 
2.3.1.3 ฐานภาษีการค้า  
ในการจัดเก็บภาษีการค้าอาจใช้ฐานจัดเก็บได้ 2 วิธี คือ ฐานภาษีตามราคา (Ad Valorem) ซึ่ง

ก าหนดเป็นร้อยละของราคาสินค้า กับ ฐานภาษีตามสภาพ (Specific) ซึ่งก าหนดตามหน่วยของ
สินค้า เช่น เป็นเมตรละ เป็นลิตรละเท่านั้นเท่านี้ เป็นต้น117 

ฐานภาษีส าหรับการค้า ได้แก่ รายรับซึ่งอาจเป็นรายรับที่ผู้ประกอบการค้าได้มาในแต่
ละเดือนภาษีหรือรายรับจากการขายสินค้าในเดือนภาษีในกรณีการค้าประเภทขายสินค้าก็ได้ ดังนั้น 
รายรับและชนิดของกิจการที่ต้องเสียภาษีการค้ามีดังนี้ 

                                                           

 117 เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกร 1 Economics of Taxation1(น. 132). เล่มเดิม. 
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รายรับ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่า ที่ได้รับหรือพึงได้รับ 
ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร เน่ืองจากการประกอบการค้า เว้นแต่ 

(ก)  รายรับจากการค้าประเภทโรงสี หรือโรงเลื่อย 
(ข)  รายรับจากการค้าประเภทโรงรับจ าน า 
(ค)  รายรับจากการค้าประเภทธนาคาร 
(ง)  รายรับจากการค้าประเภทประกันภัย 
(จ)  รายรับจากการขายสินค้าบางอย่างที่อธิบดีได้สั่งอนุมัติ ให้ถือว่าได้มีการขายสินค้า

ในวันผลิต ดังนั้นค าว่า รายรับ ในความหมายนี้ก็คือ มูลค่าของสินค้าในวันผลิตหรือวันที่อธิบดีได้
สั่งอนุมัติ แล้วแต่ว่าวันใดจะเป็นวันหลัง 

(ฉ)  กรณีที่อธิบดีได้สั่งอนุมัติ  โดยให้ถือว่าได้มีการขายสินค้าในวันที่น าเข้าใน
ราชอาณาจักรหรือวันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือในกรณีที่อธิบดีได้ประกาศโดยให้ถือว่า
ผู้ประกอบการค้าที่ เป็นผู้น าเข้าหรือส่งออกซึ่งสินค้าตามที่ก าหนดได้ขายสินค้าในวันน าเข้า  
ในราชอาณาจักรหรือวันส่งออกนอกราชอาณาจักร  

กรณีนี้รายรับจึงหมายความว่า มูลค่าของสินค้าในวันน าเข้าในราชอาณาจักร หรือวัน
ส่งออกนอกราชอาณาจักร และในกรณีมูลค่าของสินค้าในวันส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ถือตาม
มูลค่า ณ. ที่ส่งออกแต่ไม่รวมอากรขาออก 

(ช)  ในกรณีตามมาตรา 78(2) ตามประมวลรัษฎากร (เดิม) รายรับหมายความว่า มูลค่า
ของสินค้าตามราคาตลาดที่ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้าจะพึงได้รับในวันที่
ผู้ประกอบการค้าตาม (2) วรรคสองของมาตราดังกล่าวนั้นขายสินค้านั้น 

(ซ)  ในกรณีการขายสินค้าที่เป็นรถยนต์  รถจักรยานยนต์ น้ ามันแร่ น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเชื้อเพลิงหนัก น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเบรก ซีเมนต์ สุราและสินค้าตามที่
อธิบดีได้ประกาศระบุตามมาตรา 78อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร (เดิม)  

รายรับ จึงหมายความว่า มูลค่าของสินค้านั้น118 
อัตราภาษีการค้า ส่วนมากใช้อัตราภาษีตามส่วน (Prepertional Rate) คือ วางอัตราภาษี

ไว้ตายตัว ไม่มีการขึ้นลงดังอัตราภาษีก้าวหน้า แต่ภาษีการค้าที่เก็บจากสินค้านานาชนิดนั้นอาจมี
อัตราภาษีสูงต่ าแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ กล่าวคือ หากรัฐมุ่งหมายจัดเก็บภาษี
การค้าเพื่อเป็นรายได้ส าหรับน าไปใช้จ่ายในการบ ารุงและป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น  รัฐบาลก็อาจ

                                                           
118  จาก กำรน ำภำษีมูลค่ำเพิ่มหลำยอัตรำมำใช้จัดเก็บในประเทศไทย: ศึกษำกรณีควำมเหมำะสมและ

ปัญหำทำงกฎหมำย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 21-22) โดย พฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี, 2551, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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จัดเก็บในอัตราค่อนข้างสูงหรือในกรณีรัฐมีนโยบายที่จะงดหรือลดการบริโภคสินค้าบางชนิด ก็อาจ
ตั้งอัตราภาษีจากสินค้าชนิดนั้นให้สูงกว่าปกติหากประเทศมีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้น  รัฐอาจใช้ภาษี
การค้าเป็นเคร่ืองมือด าเนินนโยบายการคลังของประเทศ โดยเพิ่มอัตราภาษีการค้าจากสินค้าบาง
ประเภทให้สูง เพื่อลดอ านาจซื้อของประชาชนลงมา และในทางตรงกันข้ามหากประเทศมีภาวะเงินฝืด 
รัฐก็อาจลดอัตราภาษีการค้าลงเพื่อให้ระดับการอุปโภคบริโภครวมสูงขึ้น119  

การก าหนดอัตราภาษีการค้านับเป็นเร่ืองค่อนข้างยุ่งยาก เพราะเป็นภาษีที่อาจถูกผลัก
ภาระไปยังผู้บริโภค ดังนั้นการที่จะพิจารณาอัตราภาษีที่เหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภท นอกจาก
จะพิจารณาถึงความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประกอบการค้ากันเอง ยังต้องพิจารณาถึงผู้บริโภค
ที่จะต้องเป็นผู้รับภาระภาษีด้วย ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศก็เป็น
ปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาก าหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทต่าง ๆ  

ได้มีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการค้า ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม  
อีกทั้งยังมีการจัดเก็บที่ซ้ าซ้อน ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องรับภาระภาษีมากกว่าผู้ที่มี
รายได้สูง โดยมีข้อเสียอยู่หลายประการ ดังนี ้

(1) ก่อให้เกิดการทวีภาษีซ้ าซ้อน (Cumualtive Tax) ภาษีการค้านั้นหากดูอย่างผิวเผิน
แล้ว ก็อาจเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีการค้านั้นน่าจะมีความเหมาะสมแล้ว เพราะเป็นภาษีการขายที่
เก็บในระดับเดียวคือระดับการผลิต ไม่น่าจะก่อให้เกิดการทวีภาษีซ้ าซ้อน และอัตราภาษีก็แตกต่าง
กัน สามารถที่จะก าหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีจากสินค้าประเภทต่าง ๆ ในอัตราที่สอดคล้องกับ
การบริโภคของประชาชนได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เน่ืองจากแม้จะมีการจัดเก็บภาษีในระดับเดียว
คือ ระดับการผลิต แต่การทวีภาษีซ้ าซ้อนก็เกิดขึ้นได้โดยกระบวนการผลิตและจ าหน่ายนั่นเอง 
สินค้าใดมีความซับซ้อนในการผลิตมาก ก็จะเกิดปัญหาการสะสมภาษีในราคาสินค้ามากขึ้น 
เพราะว่าภาษีการค้านั้นจะจัดเก็บจากยอดรายรับทุกขั้นตอน โดยไม่ยอมให้หักภาษีต้นทุนออก 
ดังนั้นยิ่งขั้นตอนการผลิตมาก120การเสียภาษีการค้าก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย 

(2) การที่มีการจัดเก็บภาษีการค้าหลายอัตราท าให้เกิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ  
อันเนื่องมาจากภาษีการค้ามีอัตราภาษีถึง 12 อัตรา การที่มีการเก็บภาษีการค้าจากหลายอัตราท าให้
ภาษีขาดความเป็นกลาง ความยากของกฎหมายและเป็นการจูงใจให้มีการบิดเบือนในการใช้
ทรัพยากรทั้งในด้านการผลิต และการบริโภคเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างภาษีที่ไม่เสมอภาคกัน 
ก่อให้เกิดความยุ่งยากสลับซับซ้อนและยากต่อการปฏิบัติตามแก่ผู้ประกอบการค้า  เช่น เสียภาษี

                                                           
119  เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกร 1 Economics of Taxation1(น. 134). เล่มเดิม. 
120  จาก “ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร,” โดย กรมสรรพากร, 2533, สรรพำกรสำส์น กรมสรรพำกร, 37(5),  

น. 9. 
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การค้าในอัตราที่ผิดจนต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่  และอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากให้แก่
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย121ทั้งการจัดเก็บภาษีการค้าก็ระบุรายการสินค้าไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง เมื่อมีสินค้าประเภทใหม่ที่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็จะมีปัญหาว่า
จะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราเท่าใด ความสลับซับซ้อนและความยุ่งยากเกี่ยวกับการตีความนี้
ก่อให้เกิดการโต้แย้งระหว่างผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ัง122ระบบภาษีการค้าก่อให้เกิดการบั่น
ทอนประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมของประเทศ หรือจูงใจให้มีการบิดเบือนการ
จัดรูปแบบองค์กรธุรกิจ เพราะผู้ผลิตต้องหาทางหลีกเลี่ยงการเสียภาษีซ้ าซ้อนในทุกขั้นตอนการ
ผลิตโดยพยายามรวมขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปในแนวดิ่ง (Vertical Integration) แทนที่จะเป็น
แนวขนาน (Horizontal Integration)123 กล่าวคือ การรวมขั้นตอนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ  สินค้า 
ขั้นกลางหรือสินค้าที่ เป็นส่วนประกอบเข้าไว้ในองค์กรเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  
อุตสาหกรรมที่มีการรวมการผลิตทุกขั้นตอนดังกล่าวไว้ในองค์กรเดียวกัน (Vertically Oriented 
Industries) จะไม่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีประสิทธิผลและท าให้การผลิตและ
อุตสาหกรรมของประเทศไม่มีประสิทธิภาพด้วยและก่อให้เกิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ  อันเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของประเทศ124ภาษีการค้าไม่เอ้ือต่อการส่งออก การซ้ าซ้อน
ของภาษีท าให้ไม่สามารถค านวณหามูลค่าของภาษีที่มีฝังอยู่ในตัวสินค้าได้ว่ามีจ านวนเท่าใด
แน่นอน เนื่องจากกระบวนการผลิตและกระบวนการการธุรกิจในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมาก 
เมื่อค านวณมูลค่าของภาษีไม่ได้ ก็ไม่อาจจ่ายคืนค่าภาษีให้กับสินค้าที่จะส่งออกไปขายต่างประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง ท าให้ต้นทุนการส่งออกของสินค้าไทยมีภาษีการค้ารวมอยู่ด้วย เป็นเหตุให้ขอบเขต
การแข่งขัน (Competitive Edge) ของสินค้าไทยลดลง ท าให้การแข่งขันสู้กับสินค้าที่ผลิตจาก
ต่างประเทศที่มีระบบภาษีเอ้ือต่อการส่งออกไม่ได้ การที่ภาษีการค้าไม่เอ้ือต่อการส่งออก มีส่วน 
ท าให้ไทยเสียดุลการค้ามากกว่าที่ควรจะเป็น125 

                                                           
121  จาก “ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย,” โดย ไพจิตร โรจนวานิช, 2530,  สรรพำกรสำสน์ 

กรมสรรพำกร, 34(9), น. 49. 
122  ภำษีมูลค่ำเพิ่มคืออะไร (น. 9). เล่มเดิม. 
123  แหล่งเดิม. 
124  จาก “ปัญหาเกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม,” โดย เจริญ ธฤติมานนท์, 2533, สรรพำกรสำส์น 

กรมสรรพำกร, 37(9), น. 92. 
125  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรภำษีอำกร.เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินและภำษีอำกร  ฉบับปรับปรุง  

(น. 13). เล่มเดิม. 
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(3) ภาษีการค้าของไทยมีความสลับซับซ้อนและยากต่อการปฏิบัติ  กฎหมายภาษี
การค้าของไทยเป็นกฎหมายที่เข้าใจยาก และเป็นระบบที่ปฏิบัติตามยากมากอันเนื่องมาจาก
กฎหมายภาษีการค้าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทนั้น  ได้ถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหลายคร้ังโดยพระราชบัญญัติและพระราชก าหนดหลายฉบับ ตลอดจนรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรอีกหลายฉบับด้วยกันซึ่งล้วนแต่ต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมายแม่บทเพื่อให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ความยุ่งยากซับซ้อนของกฎหมายภาษีการค้าย่อมส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อความเต็มใจในการเสียภาษีของผู้ประกอบการ และมีส่วนส าคัญให้ผู้ประกอบการ
ตัดสินใจหลีกเลี่ยงภาษีกัน126 

เมื่อพบว่าการจัดเก็บภาษีการค้ามีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ และได้มีความพยายามที่
จะแก้ไขกฎหมายตลอดมา แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดปัญหาในเร่ืองความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บภาษีซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญได้ อย่างไรก็ตาม ภาษีการค้ายังคงจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ เพราะภาษีการค้าถือเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญของรัฐ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดเก็บเป็นลักษณะของ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดปัญหาความซ้ าซ้อนของภาษี ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอศึกษาถึงความหมาย
ลักษณะทางทฤษฎี และหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงที่มาของการบัญญัติเป็นตัวบทกฎหมายในเร่ืองภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้วิจัยจะได้
กล่าวต่อไปในบทที่ 3 

2.3.2 ความหมาย ลักษณะทางทฤษฎี และหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2.3.2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Add Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของสินค้า

หรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมูลค่าที่
เพิ่มเป็นมูลค่าของส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนในการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าหรือการ
ให้บริการ ก็คือค่าของผลต่างระหว่างราคาของสินค้าหรือบริการ ผลิต หรือจ าหน่าย กับราคาของ
สินค้าหรือบริการที่ซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือในการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นภาษีอากรประเมิน127โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการที่ผู้ประกอบการได้บวกค่าใช้จ่ายที่เป็น
ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อันได้แก่ แรงงานที่ดิน เงินทุน และการจัดการ เข้าไปกับ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อใช้ในกิจการ  หรืออาจจะกล่าวได้ อีกอย่างหนึ่งว่า  เมื่อ
ผู้ประกอบการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือให้บริการเป็นมูลค่าเท่าใด ก็จะน าเอาผลรวมของ

                                                           
126  จาก ภำษีกำรค้ำสู่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (น. 123-124), โดย จงรัก ระรวยทรง, 2533, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
127  จาก กลยุทธ์กำรจัดท ำบัญชีภำษีมูลค่ำเพิ่มทั้งระบบ VAT VALUE ADDES TAX (น. 12), โดย สมเดช 

โรจน์คุรีเสถียร, 2546, กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ เพรส. 
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ผลตอบแทนต่อปัจจัยการผลิต (เงินเดือนและค่าจ้าง+ค่าเช่า+ดอกเบี้ย+ก าไร) บวกเข้าไปเพื่อก าหนด
ราคาขายของสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ 128 

2.3.2.2 ลักษณะทางทฤษฎี และหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ รัฐจัดเก็บจากการขายสินค้า  หรือ 

การให้บริการ การน าเข้า โดยประเทศไทยมีการน าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นคร้ังแรกในปี 
พ.ศ. 2535 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบของภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะ
ทางทฤษฎี และหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีหลักการส าคัญดังน้ี  

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ รัฐจัดเก็บจากการขายสินค้า  หรือ 
การให้บริการ การน าเข้า โดยประเทศไทยมีการน าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นคร้ังแรกในปี 
พ.ศ. 2535 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบของภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะ
ทางทฤษฎี และหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีหลักการส าคัญดังน้ี 129 

(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่มุ่งเก็บจากการบริโภค (Consumtion Tax) หรือจากฐาน
รายจ่าย (Expenditure Tax) มิได้ใช้ความมั่งคั่งหรือการถือครองทรัพย์สินมาเป็นปัจจัยที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษี ผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริง คือ ผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขาย
สินค้าหรือให้บริการจะถูกก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนภาษี แต่ผู้ประกอบการมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ การจัดเก็บภาษีจากฐานบริโภค ถือเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการบริหาร
เศรษฐกิจหรือการใช้จ่ายภายในประเทศ กล่าวคือ เมื่อรัฐต้องการให้ประชาชนลดการใช้จ่ายลง  
รัฐอาจใช้วิธีเพิ่มอัตราภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคให้สูงขึ้น  ในทางกลับกันหากรัฐต้องการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐอาจใช้วิธีลดอัตรา
ภาษีให้น้อยลงหรือยกเว้นภาษีที่จัดเก็บจากฐานบริโภค 

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) การจัดเก็บภาษีที่ส าคัญของรัฐแบ่ง
ออกเป็น การจัดเก็บภาษีทางตรง และการจัดเก็บภาษีทางอ้อม การจัดเก็บภาษีทางตรงเป็นการ
จัดเก็บภาษีจากประชาชนโดยตรง ผู้เสียภาษีอาจต้องเสียภาษีโดยการประเมินตนเองหรือรัฐเป็นผู้
ประเมินขึ้นอยู่กับภาษีประเภทนั้น ๆ ประชาชนผู้เสียภาษีมักจะรู้สึกว่าเป็นการกระทบต่อความมั่ง
คั่งและทรัพย์สินที่ตนถือครอง เช่น การจัดเก็บภาษีเงินได้ หรือการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น 

                                                           
128  จาก จำกภำษีกำรค้ำสู่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (น. 127). เล่มเดิม. 
129  จาก กำรวำงแผนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (น. 6), โดย สุเทพ พงษ์พิทักษ์, 2549. (อ้างถึงใน ปัญหำกำรจัดเก็บ

ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมประมวลรัษฎำกรกรณีธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  
(น. 39-40), โดย ศิริวรรณ รัตนสังข์, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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ในขณะที่การจัดเก็บภาษีทางอ้อม ราคาของสินค้าหรือบริการได้คิดรวมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ประชาชนต้องจ่ายจนเสมือนว่าเป็นราคาของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ อยู่แล้ว ผู้เสียภาษีจึงไม่รู้สึก
ต่อต้าน แต่กลับมีความสมัครใจในการเสียมากกว่าอันเนื่องมาจากการเลือกบริโภคสินค้าหรือ
บริการของตน 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการในทุกขั้นตอน
ของการขายสินค้าหรือให้บริการเฉพาะส่วนที่ยังไม่ผ่านการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อน จึงเป็นภาษีที่
จัดเก็บไม่ซ้ าซ้อนและมีความเป็นธรรม 

(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บตามหลักปลายทาง (Destination Principle) ส าหรับการค้า
ระหว่างประเทศในการน าเข้าสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ ประเทศไทยถือเป็นปลายทางของ
สินค้าหรือบริการ ดังนั้น จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกับการขายสินค้าหรือบริการภายใน
ราชอาณาจักร และในการส่งออกสินค้าหรือบริการไปต่างประเทศ จึงมีการขจัดภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส าหรับสินค้าหรือบริการที่ส่งออก โดยให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 
0 (Zero Rating) 

(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมิน (Assessment Tax) เช่นเดียวกับภาษีเงินได้ 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ  

(6) ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ความส าคัญต่อระบบเอกสารหลักฐาน เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นภาษีแบบประเมินตนเอง และผู้ประกอบการที่จดทะเบียนมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการและน าส่งให้แก่รัฐ การท าหน้าที่ดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนว่าผู้ประกอบการเป็นส่วน
หนึ่งของกลไกในการจัดเก็บภาษีของรัฐ ดังนั้นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการค านวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งในประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับใบก ากับภาษี นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท ารายงานและเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 

2.3.3 แนวความคิดในการน าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในราชอาณาจักรไทย  
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าโครงสร้างของภาษีการค้านั้นมีความไม่เป็นธรรม อีกทั้งยังมีการ

จัดเก็บที่ซ้ าซ้อน ท าให้ยากแก่การปฏิบัติตาม ดังนั้น เมื่อประเทศไทยก าลังเข้าสู่ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศโดยจากเดิมที่มุ่งเน้นการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเข้า กลายเป็นมุ่งการผลิตเพื่อการส่งออก และการจะท าให้การผลิตเพื่อการ
ส่งออกมีประสิทธิภาพได้ก็คือ ต้องลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ า  สามารถ
แข่งขันราคาสินค้ากับตลาดในต่างประเทศได้ ต่อมาประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของความตกลง
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ทั่วไปทางการค้า และศุลการกร (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT เมื่อเข้าร่วมเป็น
สมาชิกแล้วก็ต้องตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์  จึงต้องปรับระบบภาษีให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ โดยเฉพาะภาษีศุลกากร ซึ่งภาษีศุลกากรถือว่าเป็นภาษีทางอ้อมอย่างหนึ่ง  และ
นอกจากนั้นยังต้องปรับระบบภาษีให้ประเทศพึ่งพาภาษีทางตรงน้อยลง และพึ่งพาภาษีทางอ้อมให้
มากขึ้น ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศแทนภาษีเงิน
ได้ และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคนี้เองจะเป็นปัจจัยในการค านวนหาดัชนีชี้วัดว่า
เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มไปในทิศทางใด และจะสะท้อนให้เห็นเศรษฐกิจภาคการผลิตของ
ประเทศได้อีกด้วย130 

2.3.4  ประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  
การน าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้นี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญต่อระบบภาษีอากรของ

ประเทศไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการค้าคร้ังใหญ่  ท าให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยขอแบ่งข้อดีหรือประโยชน์ ดังนี้ และเอ้ืออ านวย
ต่อการลงทุนการส่งออก และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มี
ความซ้ าซ้อนของภาระภาษีดังเช่นภาษีการค้า นอกจากนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มท าให้เกิดความเป็นธรรมและ
ความสะดวกต่อการปฏิบัติตามของผู้เสียภาษีอีกด้วย 

2.3.4.1  ภาษีมูลค่าเพิ่มช่วยขจัดปัญหาความซ้ าซ้อนของภาษีการค้าได้  เนื่องจากภาษี
การค้าเก็บจากการผลิตสินค้าเกือบทุกชนิด ท าให้ภาษีซึ่งเก็บไปจากกระบวนการผลิตขั้นแรก ๆ  
จะเป็นฐานภาษีใรการเก็บภาษีจากกระบวนการผลิตขั้นต่อไป ท าให้เกิดภาษีซ้ าซ้อน ในขณะที่
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต คือ เมื่อผู้ผลิตซื้อเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบในการผลิต ผู้ผลิตต้องเสียภาษีส าหรับสินค้าทุนและวัตถุดิบต่าง ๆ เมื่อผู้ผลิต
ขายสินค้านี้ออกไประบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะยอมให้น าเอาภาษีที่เสียไปจากการซื้อต้นทุนหรือวัตถุดิบ
นั้น มาหักออกจากภาษีที่ต้องเสียเมื่อขายสินค้าได้ ท าให้เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น  
 2.3.4.2  ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ เพราะใช้กับสินค้าและบริการ
ทุกชนิด ครอบคลุมทั้งขั้นตอนการผลิต และการจ าหน่าย มีอัตราภาษีเพียง 2 อัตรา จึงไม่ก่อให้เกิด
การบิดเบือนทั้งในการผลิตและการบริโภค ท าให้กลไกการตลาดท างานได้อย่างเต็มที่ 
 2.3.4.3  ภาษีมูลค่าเพิ่มเอ้ืออ านวยต่อการลงทุน เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มจะยอมให้
น าเอาภาษีที่เสียไปจากการซื้อต้นทุนหรือวัตถุดิบนั้น มาหักออกจากภาษีที่ต้องเสียเมื่อขายสินค้าได้ 
จึงเป็นการส่งเสริมการลงทุนกับกิจการทุกประเภท  

                                                           
130  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม Value Added Tax (น. 36-37). เล่มเดิม. 
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 2.3.4.4  ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่บิดเบือนในการจัดรูปองค์กรธุรกิจ เนื่องจากไม่ว่าจะจัดท า
ธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม หรือท าสัญญารับเหมากันต่อกี่ทอดก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากัน 
 2.3.4.5  ภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะที่ง่าย และสะดวกในการปฏิบัติ เนื่องจากมีอัตราภาษี
เพียง 2 อัตรา โดยอัตราภาษีมาตรฐานนั้นใช้กับสินค้าและบริการทุกชนิด การค านวนภาษีก็ง่ายโดย
การน าเอาภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อ 
 2.3.4.6  ภาษีมูลค่าเพิ่มเอ้ือประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้า เนื่องจากใช้อัตราภาษี 0 
(Zero Rating) คือผู้ส่งออกไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ และ
จะได้รับคืนภาษีที่ยังอยู่ในตัวสินค้าที่ส่งออกทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีที่สอดคล้องกับหลักปลายทางและ
นานาประเทสก็ยอมรับ ก่อให้เกิดการแข่งขันกับสินค้าในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3.4.7  การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอ านวยรายได้ให้กับรัฐได้มากกว่าภาษีทางตรง 
เน่ืองจากมีฐานภาษีที่กว้าง และมีกลไกป้องการการหลบหลีกและหนีภาษีอยู่ในตัวเองท าให้ยากต่อ
การหลบหลีกหรือหนีภาษี กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะต้องคอยเก็บหลักฐาน เช่น ใบก ากับภาษี 
เพื่อให้ผู้ประกอบการรายต่อ ๆ ไปสามารถน าไปหักลบภาษีของตนได้ หากผู้ประกอบการรายใด 
ไม่มีหลักฐานใบก ากับภาษี ผู้ประกอบการรายนั้นจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษีเอง จึงก่อให้เกิดการ
ตรวจสอบระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง ไม่เกิดช่องว่างในการหลบหลีกหรือหนีภาษี ท าให้รัฐ
สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น 
 2.3.4.8  ได้รับความร่วมมือในการเสียภาษีมากขึ้น เพราะผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีโอกาส
ได้รับเงินคืนภาษีจากรัฐด้วย เช่น ผู้ส่งออก นอกจากจะไม่ต้องเสียภาษีแล้วยังมีโอกาสได้รับคืนภาษี
จากรัฐด้วย 
 2.3.4.9  ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิในการขอเครดิตภาษี เรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อ ออกใบก ากับภาษี และขอคืนภาษี 
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนไม่สามารถท าได้  ผู้หนีภาษีจึงเสียเปรียบผู้ที่เสียภาษีอย่าง
ถูกต้อง 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยส าคัญที่ ก่อให้ เกิดรูปแบบใหม่ในการท าธุรกิจส าหรับโลกยุคปัจจุบัน 
นอกเหนือจากภาวะไร้พรมแดนและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเพื่อช่วงชิงการเป็นผู้น าแล้ว  
ตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดก้าวกระโดดส าหรับศตวรรษที่ผ่านมา คือ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พ่วงเอาข้อมูลข่าวสารแบบไม่มีขีดจ ากัด แผ่ขยาย
ทั้งโลกได้ในเวลาเดียวกันด้วยรูปแบบของอินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นสุดยอดนวัตกรรมทางด้าน
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เทคโนโลยียิ่ งกว่าในยุคสมัยใด  ๆ ที่ผ่านมา จากจุดเร่ิมต้นที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ตได้พัฒนากลายเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและ
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ในชื่อที่เรียกว่า E-Commerce หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 131 
 2.4.1  ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 มีผู้ให้ค านิยามของค าว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้132 
 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization For Economic 
Cooperation And Development OECD) ให้นิยามว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกรรม
ทางพาณิชย์ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายที่เปิดกว้าง อาทิเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรม
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ หรือระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค 
 สหภาพยุโรป (European Commission) ให้นิยามว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง
การประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยการประมวลผล การส่งผ่านข้อมูล 
ทั้งตัวอักษร เสียง และภาพเคลื่อนไหวทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึง การค้าขายสินค้า
และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
การซื้อขายหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์  การบริการหลังการขายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้าเสมือน (E Shop, E Mall) เป็นต้น133  
 American Society of Association Executive ให้นิยามว่ า  พาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ใช้กระดาษบริหารข้อมูลเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของคู่ค้า (Trading Partner) อย่างฉับไว ค าว่า
คู่ค้านี้หมายถึงองค์กรนอกหน่วยงานที่ธุรกิจนั้นท าธุรกรรมด้วย ดังนั้น คู่ค้าจึงไม่ได้จ ากัดเฉพาะ
ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทขนส่งสินค้า ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัท
ประกันสุขภาพพนักงาน หน่วยงานรัฐบาล ที่จ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกิจวัตร134 

                                                           
131  จาก “ภาษีอากรกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,” โดย พิชาติ เกษเรือง, เพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์, ลักษมณ 

วงศ์ศุกสวัสดิ์, และเสาวคนธ์ มีแสง, 2543, สรรพำกรสำส์น กรมสรรพำกร, 47(4), น. 31. 
132  จาก กำรจัดเก็บภำษีบริษัทต่ำงประเทศจำกกำรพำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์: กรณีภำษีเงินได้จำกกำรขำย

สินค้ำที่มีรูปร่ำง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 9), โดย ธิดา ชินเวศยวงศ์, 2544, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

133  จาก “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการค้าสหัสวรรษใหม่ ,” โดย  รองผู้อ านวยการโครงการ
ปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543, สรรพำกรสำส์น กรมสรรพำกร, 47(6), หน้า 9. 

134  แหล่งเดิม. 
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 ส าหรับประเทศไทย ไม่ได้มีค านิยามของค าว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน 
แต่ก็ถือว่ าพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่ งของธุรกรรมทางพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 4 ได้ให้ค านิยาม ไว้ดังนี ้
 “อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้
วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
 “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
 ดังนั้นส าหรับผู้วิจัยจึงขอสรุปค านิยามของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า  หมายถึง  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถที่จะ
สนับสนุนให้บรรลุผลของการน าเสนอสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างองค์กรกับองค์กร
ด้วยกัน หรือระหว่างองค์กรกับบุคคล หรือแม้กระทั่งระหว่างบุคคลกับบุคคลด้วยกัน  

2.4.2  พัฒนาการของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การค้า อิ เล็กทรอนิกส์นั้นเกิดขึ้นมาตั้ งแต่ปี  พ.ศ.  2503 โดยเ ร่ิมจากบริษัทใน

สหรัฐอเมริกาได้น าการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ เรียกว่าระบบ  EDI (Electronic Data 
Interchange) มาช่วยในการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัท นอกจากนั้นในสถาบันการเงินและธนาคาร
ต่าง ๆ ได้มีการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า EFT (Electronic Funds Transfer) เพื่อใช้ในการ
โอนเงินตราระหว่างธนาคารมาหลายสิบปีแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว การติดตั้ง EDI บริษัทจะต้อง
สร้างเครือข่ายสื่อสารส่วนตัวขึ้นมาเองซึ่งลงทุนสูงและมีราคาแพง การใช้งานของ EDI จึงจ ากัดอยู่
ที่บริษัทขนาดใหญ่และสถาบันการเงินที่มีทุนทรัพย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ความแพร่หลายของ
อินเทอร์เน็ตท าให้โลกการค้าอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงไป อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นช่องทาง
สื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีการน าไปใช้งานอย่างกว้างขวางและขยายความส าคัญอย่างรวดเร็วสู่ธุรกิจ
ทุกระดับชั้น จนท าให้ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดอยู่แค่สถาบันการเงินหรือ
บริษัทขนาดใหญ่อีกต่อไปแล้ว135 

                                                           
135  จาก เปิดโลกกำรค้ำอิเล็กทรอนิกส์ (น. 9), โดย David Kosiur แปลโดย ฉันททวุฒิ พืชผล, 2541, 

กรุงเทพฯ: โปรวิช่ัน. 
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การพัฒนาเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
เพื่อท าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศหรือระหว่างกันเองภายในประเทศตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน มีเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและมีวิวัฒนาการ ดังนี้136 

1) เทเล็กซ์(Telex) 
2) โทรสาร (Fax) 
3) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-Mail) 
4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange or EDI)  
5) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer or EFT) 
6) อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ส าหรับประเทศไทยได้เร่ิมเล็งเห็นความส าคัญของการพาณิชย์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

น าระบบ EDI มาใช้ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาติ (NITC) ได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการEDI ทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ (สลท.) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลตลอดจนก าหนดเป้าหมายและนโยบายการใช้  EDI  
ในประเทศไทย โดยท างานภายใต้สังกัดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ที่ประเทศไทยเร่ิมเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวก็เนื่องมาจากระบบการค้าขาย
สินค้าระหว่างประเทศเติบโตขึ้นมาในลักษณะของการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้  ประเทศไทย 
มีระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการค้าขายระหว่างประเทศจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับปรุงระบบ
การค้าขายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับธรรมนูญปฏิบัติระหว่างประเทศ 137 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เร่ิมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้างจากอินเทอร์เน็ต ในช่วง
แรกอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในเร่ืองของการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกันเป็นหลัก สามารถท าให้การติดต่อสื่อสารกันนั้นไร้พรมแดนไม่ว่าบุคคลเหล่านั้น  
จะอยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลก ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
ต่อมาเมื่อผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นเท่าไร ก็ท าให้บริษัทต่าง ๆ หันมาท าธุรกิจผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้การท าธุรกิจโดยใช้อินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างรวดเร็วปัจจุบันการท า
ธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยังมีการน า

                                                           
136  จาก สัญญำทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce Contracts (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 

(น. 10), โดย อภิชัย ทองประสม, 2544, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
137  จาก วำรสำรกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (น. 308), โดย พรเพชร  

วิชิตชลชัย. (อ้างถึงใน กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce, โดย อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2545, กรุงเทพฯ:  
นิติธรรม). 
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อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการท ารายการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
ธุรกิจอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง และได้กลายเป็นเร่ืองธรรมดา
สามัญที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ต่อมาจึงมีแนวความคิดที่จะน ากฎหมายมาบังคับใช้เป็น
แนวทางและหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก้าวไกล  ในที่สุด  
ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  2544 ขึ้น  เพื่อบังคับใช้ เป็นหลักเกณฑ์ เดียวกันส าหรับการพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศ  
 2.4.3  ความส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ขณะนี้ความนิยมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้การติดต่อกันระหว่างธุรกิจพัฒนาไป
อย่างรวดเร็วและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง อินเทอร์เน็ตท าให้บริษัทขนาดเล็กสามารถขายสินค้า
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยมีโอกาสเทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทต่าง ๆ ค้นพบว่า 
การปรับเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของตนให้เป็นข้อมูลดิจิตอลและการน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการท าธุรกิจจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการท าการค้าลงได้เป็นอย่างมาก138 

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลเป็นดิจิตอลไม่ได้เป็นเร่ืองใหม่ แต่มีมานานนับ
สิบปีแล้ว การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเคร่ืองพีซีจนกลายเป็นเคร่ืองมือของการท าธุรกิจในบริษัท 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศดิจิตอลในการท าธุรกิจ  และการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตล้วนเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่หลอมรวมตัวกันจนเป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท าธุรกิจจนเป็น
ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างในปัจจุบัน139 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้หมายความจ ากัดเพียงการซื้อหรือขายสินค้าผ่านทาง
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังหมายความครอบคลุมถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมหรือก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทด้วย เช่น การท าให้ระบบติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น  การปรับปรุงบริการประกอบการขาย  
สร้างสินค้าหรือบริการใหม่  ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทางการค้า  รวมถึงมี
แหล่งข้อมูลที่จะท าให้ผู้ประกอบการพาณิชย์สามารถปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของตนเข้าสู่การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เป็นต้น  

นอกจากนั้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยขจัดปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
การค้าในรูปแบบเดิมตามปรกติทั่วไปได้หลายอย่าง เช่น ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตสามารถเปิด
ให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
                                                           

 138  แหล่งเดิม. 
139  แหล่งเดิม. 
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สั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้ตลอดเวลา หรือในกรณีผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ค้าปลีก ที่ไม่มีเงินทุน
เพียงพอที่จะมีหน้าร้านเป็นของตนเอง ก็อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นที่ในการเสนอสินค้าหรือ
บริการของตน เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกบการรายย่อยหรือผู้ที่มีเงินลงทุนน้อย 
เป็นต้น   
 2.4.4  ลักษณะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ได้ดงันี ้
2.4.4.1  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบทางอ้อม หมายถึง สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยการใช้วิธีจัดส่งสินค้าในรูปแบบเดิม 140 ตัวอย่างเช่น 
การสั่งซื้อหนังสือ ดอกไม้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือการให้บริการจองตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น  

2.4.4.2  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบทางตรง อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการท าสัญญา
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสินค้าดิจิตอลหรือสินค้าที่จับต้องไม่ได้  ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ดิจิตอล 
วีดีโอเกมส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ภาพยนต์ เป็นต้น หลังจากที่สัญญาได้เกิดขึ้นทาง
อินเทอร์เน็ตแล้ว สินค้าดิจิตอลหรือบริการนั้นจะถูกส่งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภค
โดยตรงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต141 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจทั่วไปที่มีทั้งการขาย
สินค้าและการให้บริการ แต่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งลักษณะของธุรกิจได้อีก 
เนื่องมาจากลักษณะเฉพาะตัวของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ  คือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือธนาคาร สามารถติดต่อกันได้ในทันที ดังนั้น การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จึงมิใช่ธุรกิจประเภทใหม่ หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือสื่อสารเท่านั้น แต่
เนื่องจากความรวดเร็วและแพร่หลายของสื่อชนิดใหม่จึงท าให้ต้องวิเคราะห์ในเร่ืองต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ความรับผิดทางภาษีอากร142 

                                                           
140  From European Commission, European Initiative in Electronic Commerce, Communication to the 

European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
COM (97)157, 1997, www.cordis.lu/esprit/src/ecomcom0.htm (อ้างถึงใน “กฎหมายภาษีไทยกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์,” โดย สราวุธ ปิติยาศักดิ์, วำรสำรมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช, น. 110). 

141  กฎหมายภาษีไทยกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (น. 111). เล่มเดิม.  
142  จาก “ก้าวให้ทันภาระภาษี  กับโลกธุรกิจ Online,” (น. 18) , โดย กษมา ตันติวรวงศ์ , 2556,  

สรรพำกรสำส์น กรมสรรพำกร, 60(3), น. 18. 
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การแบ่งลักษณะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ143 
1) กิจการขายสินค้าที่จับต้องได้หรือสินค้าที่มีรูปร่าง เช่น การขายหนังสือ สินค้า

อุปโภคบริโภค ฯลฯ 
2) กิจการขายสินค้าที่จับต้องไม่ได้  หรือ สินค้าที่ไม่มีรูปร่าง เช่น การดาวน์โหลด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมส์ วีดีโอ ภาพยนต์ เพลง ฯลฯ 
3) กิจการให้บริการทั่วไป เช่น การบริการรับจองโรงแรมที่พัก ตั๋วเคร่ืองบิน ฯลฯ 
4) การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อโฆษณาโดยผู้ที่ประสงค์จะขายสินค้าหรือให้บริการได้

จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของเว็บไวต์ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น 
5) การประกอบการแบบห้างสรรพสินค้า (ShoppingMall) บนอินเทอร์เน็ต  

ได้แก่ กรณีที่เจ้าของเว็บไซต์ให้บริการแก่ผู้ขายสินค้า หรือให้บริการในการท าธุรกิจผ่านเว็บไซต์
ของตน กล่าวคือ เจ้าของเว็บไซต์จะเป็นผู้ให้บริการรับช าระเงิน การวางโฆษณา เป็นต้น 
 2.4.5  ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การท าธุรกรรมในกระบวนการธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักด้วยกัน คือ  
กลุ่มธุรกิจที่ค้าก าไร และ กลุ่มธุรกิจที่ไม่ค้าก าไร ดังนี ้144 

2.4.5.1  กลุ่มธุรกิจที่ค้าก าไร ซึ่งประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
ในกลุ่มนี้ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1)  Business-to-Business (B2B) เป็นการท าธุรกรรมทางการค้ าระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง การจัดการช่องทางการค้า การจัดการ
สินค้าคงคลัง การจัดการด้านการช าระเงิน การจัดการด้านผู้ขาย กิจกรรมการขาย และการบริการ
หลังการขาย รวมถึงการน าเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนมาประยุกต์ใช้  ได้แก่ระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
ระบบห่วงโซ่อุปทาน และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (EDI) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสามารถ
ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่จะมี
รูปแบบการจัดตั้งเป็นกลุ่มสมาชิก โดยมีการก าหนดกรอบนโยบายและมาตรฐานส าหรับใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 

2)  Business-to-Consumer (B2C) เป็นการท าธุรกรรมทางการค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคโดยตรง โดยใช้รูปแบบการด าเนินงานและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนที่
คล้ายคลึงกับการท าธุรกิจแบบ B2B 

                                                           
143  แหล่งเดิม. 
144  จาก คัมภีร์ระบบสำรสนเทศ (น. 451), โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546, กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์

แอนด์ คอนซัลท์. 
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3)  Consumer-t0-Consumer (C2C) เป็นการท าธุรกรรมทางการค้าระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันในลักษณะการประมูล ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยคนกลางที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทน 

4)  Consumer-to-Business (C2B) เป็นการท าธุรกรรมทางการค้าระหว่า ง
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ โดยที่ผู้บริโภคได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกหรือสหกรณ์แล้วกระท า
ธุรกรรมกับผู้ประกอบการในนามของกลุ่มสมาชิกหรือสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นอ านาจในการต่อรอง 

2.4.5.2  กลุ่มธุรกิจที่ไม่ค้าก าไร (Non-Profits) เป็นการท าธุรกิจเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกรรมแก่ลูกค้า และบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร แบ่งออกเป็น  
5 ประเภท ได้แก่ 

 1)  Intrabusiness (Organizational) การท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการท า
ธุรกรรมที่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายอินทราเน็ต  ส าหรับใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อ-ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า  บริการ และสารสนเทศ รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ระหว่าง
ผู้ประกอบการกับพนักงานภายในองค์กร 

 2)  Business-to-Employee (B2E) เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ
Intrabusiness (Organizational) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่พนักงานด้านต่าง ๆ  

 3)  Government-to-Citizen (G2C) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชน โดยไม่ได้หวังผลที่จะค้าก าไร ท าเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เช่น การช าระภาษี การท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

 4)  Cikkabirative Commerce (C-Commerce) เป็นการท าธุรกรรมระหว่าง
พนักงานในองค์กรกับผู้ร่วมธุรกิจ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในวงจรโซ่อุปทาน 

 5)  Exchange-to-Exchange (E2E) เป็นการท าธุรกรรมโดยอาศัยการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นช่องทางส าหรับใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน โดย
ไม่ได้หวังผลก าไร 

กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้145 
(1) ผู้ขายสินค้ าห รือผู้ ให้บ ริการ  ( Internet Content Provider-- ICP) ได้แก่ ผู้ที่ มี 

ความประสงค์จะขายสินค้าหรือบริการของตนเองให้แก่ลูกค้า โดยการน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถแบ่งเป็น 
                                                           

145  กำรจัดเก็บภำษีบริษัทต่ำงประเทศ จำกกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: กรณีภำษีเงินได้ จำกกำรขำย 
สินค้ำที่มีรูปร่ำง (น. 19). เล่มเดิม. 
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ก. ผู้ขายสินค้า  ผู้ขายสินค้าในที่นี้  ได้แก่  ผู้ขายสินค้าที่อาจถ่ายโอนได้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (Digitized Goods) และสินค้าที่ไม่อาจถ่ายโอนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Non - 
Digitized Goods) สินค้าที่ไม่อาจถ่ายโอนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นสินค้าที่มีตัวตนสัมผัสได้ 
เช่น เสื้อผ้า รถยนต์ ฯลฯ หรืออาจเป็นสินค้าที่ไม่อาจจะสัมผัสได้  เช่น หลักทรัพย์ หุ้น ฯลฯ  
ซึ่งเหล่านี้เป็นสินค้าที่ไม่อาจถ่ายโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสินค้าที่ถ่ายโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
(Digitized Goods) เช่น คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

ข. ผู้ให้บริการทั่วไป (Non-Digitized Service) ได้แก่ผู้ให้บริการ ที่ให้บริการใน
รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เช่น การให้บริการในการท่องเที่ยว การจอง
ห้องพักเป็นต้น และผู้ให้บริการที่ถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  (Digitized Service) เช่น  
การให้บริการห้องสนทนา (Chat Room) นิตยสาร ภาพยนต์ หรือการได้รับโปรแกรมซอฟต์แวร์ 
เป็นต้น  

(2) ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider-- ISP) ได้แก่  ผู้ที่ เชื่อม
ลูกค้าเข้ากับผู้ขายเข้าด้วยกัน คือเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการโดยการให้เช่าสายกับบริษัท หรือ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

(3) ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผู้ที่เป็นลูกค้าของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
(Internet Content Provider-- ICP) ทั้งการซื้อสินค้าหรือการบริการที่มีหรือไม่มีรูปร่างก็ตาม และ 
ผู้ที่เป็นลูกค้าของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider-- ISP) ที่มีการขายสินค้าหรือ
ให้บริการแบบผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ(Internet Content Provider-- ICP) ด้วย 
 
2.5  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภคนั้นแตกต่างกันไปในประเทศต่าง ๆ ส าหรับระบบ
ของประเทศไทย คือ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงแม้ผู้ที่มีภาระภาษี คือ 
ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการในประเทศ แต่กฎหมายก็ได้ก าหนดให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการในแต่ละ
ทอดเป็นผู้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้บริโภคและน าส่งให้แก่รัฐ146 

ตามที่ผู้วิจัยได้เสนอในหัวข้อก่อนว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกได้เป็น 5 ลักษณะ
ได้แก่ 1. กิจการขายสินค้าที่จับต้องได้หรือสินค้าที่มีรูปร่าง 2. กิจการขายสินค้าที่จับต้องไม่ได้ หรือ 
สินค้าที่ไม่มีรูปร่าง 3. กิจการให้บริการทั่วไป  4. การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อโฆษณา และ  
5. การประกอบการแบบห้างสรรพสินค้า (ShoppingMall) บนอินเทอร์เน็ต แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะ
                                                           

146  จาก “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาษีอากร,” โดย ดร.ลักษมณ วงศ์ศุภสวัสดิ์, 2543, สรรพำกรสำส์น 
กรมสรรพำกร, 47(5), น. 43 
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ขอกล่าวถึงเฉพาะกรณีการขายสินค้าที่จับต้องได้หรือสินค้าที่มีรูปร่างภายในราชอาณาจักร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประเด็นในหัวข้อวิจัย 

กรณีที่เป็นการซื้อขายหรือการให้บริการในประเทศ ราคาสินค้านั้นจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไว้แล้ว เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
และผู้ขายเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ขายมีหน้าที่ออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติก็สามารถส่งไปให้ถึงมือผู้ซื้อพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งไปทางไปรษณีย์หรือผ่านบริษัทขนส่ง147 

ส่วนความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ขายนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้ความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ขายเกิดขึ้นเมื่อได้ส่งมอบสินค้า ได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าหรือเมื่อ
ได้มีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต ให้กับผู้ซื้อ เว้นแต่ว่าผู้ขายได้ออกใบก ากับภาษีอย่างย่อทาง
อินเทอร์เน็ตให้กับผู้ซื้อก่อนที่จะได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น148  

จะเห็นได้ว่าหลังจากที่คู่สัญญาได้ตกลงท าการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สินค้าจะ
ถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคด้วยวิธีการแบบเดิม ได้แก่การขนส่งทางบก ทางอากาศ หรือทางทะเล  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนี้จึงไม่ได้แตกต่างไปจากการซื้อขายในรูปแบบเดิม  เช่น  
การซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือโทรสาร มีแต่เพียงวิธีการสั่งซื้อเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง
จากเดิมมาเป็นการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะนี้จึงตกอยู่
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติทางภาษีเดียวกันกับการพาณิชย์รูปแบบเดิม หรือการขายตามร้านค้า
ทั่วไป อันได้แก่บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจึงเกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่มีการส่งมอบสินค้า โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือ
ได้มีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต นอกเสียจากว่าผู้ประกอบการหรือผู้ขายได้มีการออก
ใบก ากับภาษีอย่างย่อให้กับผู้ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะ
เกิดขึ้นทันทีที่มีการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการส่งมอบสินค้า โอนกรรมสิทธิ์ 
หรือออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิตก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามหลักความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
รายละเอียดผู้วิจัยจะได้ท าการเสนอในบทที่ 3 ต่อไป และในบทที่ 4 จะได้ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
ว่า บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร รวมถึงวิธีการในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น
มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่อย่างไร  

 
 

                                                           
147  พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภำษีอำกร (น. 44). เล่มเดิม.  
148  แหล่งเดิม. 

DPU



 

บทที ่3 
หลักกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
 

จากการที่ได้ศึกษาถึงหลักการพื้นฐานของลักษณะภาษีอากรที่ดีรวมถึงหลักการและ
แนวความคิดของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท าให้ได้ทราบว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นการ
จัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการเฉพาะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการ เป็นภาษีที่ผู้ซื้อหรือผู้ รับบริการล าดับสุดท้ายเป็นผู้ รับภาระ  แต่การจัดเก็บจะให้
ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนการจ าหน่ายเป็นผู้เรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการแทนรัฐบาล 
นอกจากการจ าหน่ายสินค้าและบริการโดยทั่วไปแล้ว การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการหรือผู้ขายก็มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจาก
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ จึงยังคงใช้บทบัญญัติและวิธีการจัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร ซึ่งจะต้องน าไปพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีความแน่นอนชัดเจน
เพียงพอหรือไม่ ยังมีช่องโหว่ของกฎหมายในส่วนใด และวิธีการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรนั้น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันแล้วหรือไม่ ในบทนี้ผู้วิจัยจึงจะได้
ท าการศึกษาถึงโครงสร้างของภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและ
ต่างประเทศเพื่อจะได้น าไปใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ในบทที่ 4 ต่อไป 
 
3.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่า เพิ่มจากการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ตาม 
ประมวลรัษฎากรในราชอาณาจักรไทย 

3.1.1  กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค คือ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า

และการให้บริการ ผู้ที่ต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงคือผู้บริโภค1 

                                                                                 

 1  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร (น. 348). เล่มเดิม. 
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ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร2 ได้ก าหนดให้กิจการ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ต้องเสีย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทแรก คือ กิจการขายสินค้าในราชอาณาจักร ประเภทที่สองคือ 

กิจการการให้บริการในราชอาณาจักร และประเภทที่สามคือ การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา
ในราชอาณาจักร3ในหัวข้อนี ้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะการขายสินค้าในราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องและเป็นประเด็นปัญหาในงานวิจัย 

การขายสินค้าในราชอาณาจักรค าว่า “ขาย” ตามบทวิเคราะห์ศัพท์ในมาตรา 77/1(8) 
แห่งประมวลรัษฎากร4 หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทน
หรือไม่และให้หมายความรวมถึง 

(ก) สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไป
ยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว หรือสัญญาจะขายสินค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(ข) ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนผู้ขาย 
(ค) ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 
(ง) น าสินค้าไปใช้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เว้นแต่การน าสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบ

กิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
(จ) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา  87(3)5 หรือมาตรา 87  

วรรคสอง6 

                                                                                 
2  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 77/2 “การกระท ากิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้อง  

เสียภาษีมลูค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
 (1)  การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ 
 (2)  การน าเข้าสินค้าโดยผู้น าเข้า” 
3  แหล่งเดิม. 
4  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 77/1 (8). 
5  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 87 “ภายใต้บังคับมาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน

มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้ 
 1)  รายงานภาษีขาย 

(2) รายงานภาษีซ้ือ 
(3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า.” 

6  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 87 วรรคสอง “ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 
82/16 ให้มีหน้าที่จัดท ารายงานมูลค่าของฐานภาษี และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ.” 
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(ฉ) มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ 
วันเลิกประกอบกิจการแต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ประกอบกิจการ
ซึ่งได้ควบเข้ากันหรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือ
ผู้รับโอนกิจการ ต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/37 

(ช) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง (กฎกระทรวงฉบับที่ 188 (พ.ศ. 2534))8 
ค าว่า “ขาย” ตามประมวลรัษฎากรจะมีความหมายกว้างกว่า  “ขาย” ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะหมายความรวมถึงการให้ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าค าว่า “ขาย” 
ตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การเปลี่ยนมือสินค้าจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง ไม่ว่าการเปลี่ยนมือ
ของสินค้าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม เช่น การแถมสินค้า การแจกสินค้า การให้สินค้า การให้
ทดลองใช้สินค้า การน าสินค้าไปใช้ จึงถือเป็นการขายตามความหมายของประมวลรัษฎากรทั้งหมด 
แต่อาจเข้าข่ายที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี ้

(1) การแถมสินค้า หากเป็นการแถมพร้อมกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ และ
มูลค่าของสินค้าที่แถมไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการแล้ว  การแถมนั้น 
ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้จะต้องระบุรายการของแถมไว้ในใบก ากับภาษีที่ขายสินค้านั้น ๆ ด้วย 

                                                                                 
7  ประมวลรัษฎากร , มาตรา  82/3 “ภายใต้บั งคับมาตรา 82/7 มาตรา 82/8 และมาตรา 82/16  

ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค านวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี 
 หากภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือ ให้ผู้ประกอบการช าระภาษีเท่ากับส่วนต่างนั้น 
 หากภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย ให้เป็นเครดิตภาษีและให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษี หรือ

น าไปช าระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามส่วน 8  
 ภาษีซ้ือที่มิได้น าไปหักในการค านวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจ าเป็น ตามที่อธิบดี

ก าหนด ให้มีสิทธิน าไปหักในการค านวณภาษีในเดือนภาษี หลังจากนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับจากวันที่ได้มีการออกใบก ากับภาษี.” 

8  กฎกระทรวงฉบับที่ 188 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกรณีอื่นที่ถือว่าเป็น
การขายสินค้าตามมาตรา 77/1 (8)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร 

“ข้อ 1 กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร 
 (1) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับแจ้งค าส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 

85/10 แห่งประมวลรัษฎากร มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ  
ณ วันที่ได้รับแจ้งค าส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 (2) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 
85/17 แห่งประมวลรัษฎากร มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ  
ณ วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม.” 
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(2) การแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวัล ที่จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเป็นการ
แจกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในแต่ละวัน โดยมีมูลค่ารวมกันตามจ านวนที่ผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก าหนด แต่มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นรางวัลต้องไม่เกินมูลค่าของ
สินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ 

(3) ของขวัญ หรือของช าร่วย การแจกหรือให้ของขวัญ ของช าร่วย เนื่องในพิธีหรือ
ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่สินค้านั้นต้องเป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจ าวัน หรือสินค้าที่มีลักษณะ 
ท านองเดียวกัน ของขวัญหรือของช าร่วยที่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้า
ของผู้ประกอบการปรากฎอยู่ จะต้องเป็นสิ่งของที่พึงให้กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมี
ราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร 

(4) การแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขาย แต่หากเป็นการแจกสินค้าตัวอย่างที่
มิใช่เพื่อการส่งเสริมการขายแล้วต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(5) การให้บัตรก านัล คูปอง เพื่อให้ลูกค้าน ามาซื้อสินค้าหรือรับบริการในคร้ังต่อไป 
และจะได้ส่วนลดตามราคาที่ก าหนดไว้ในบัตรก านัลหรือคูปองไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อลูกค้า
น าบัตรก านัลหรือคูปองมาใช้เป็นส่วนลด ก็ไม่ต้องน าส่วนลดนั้นมารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐาน
ภาษีในการขายสินค้าหรือให้บริการ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79(1)9 แต่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็
ควรที่จะก าหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งในการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน
ประเมินเมื่อมีการตรวจสอบ 
  

                                                                                 
9  ประมวลรัษฎากร , มาตรา79 “ภายใต้บังคับมาตรา 79/1 ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือ 

การให้บริการ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ 
รวมทั้งภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดในมาตรา 77/1 (19) ถ้ามี  ด้วยมูลค่าของฐานภาษีให้หมายความถึง  
เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด ๆ ซ่ึงอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน 

 มูลค่าของฐานภาษีไม่ให้รวมถึง 
 (1)  ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ลดให้ในขณะขายสินค้า หรือให้บริการ

และได้หักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดังกล่าวออกจากราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยได้แสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้ง
ว่าได้มีการหักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนไว้ในใบก ากับภาษีในแต่ละครั้งที่ออกแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่ส่วนลดหรือ  
คา่ลดหย่อนในการขายสินค้า หรือให้บริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อตาม
มาตรา 86/6 หรือมาตรา 86/7 ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะไม่แสดงส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดังกล่าว ให้เห็น  
ชัดแจ้งไว้ในใบก ากับภาษีอย่างย่อก็ได้.” 
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(6) การให้ทดลองใช้สินค้า เป็นการให้ผู้ซื้อสินค้าทดลองใช้งานก่อนการซื้อนั้น 
ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าสินค้าดังกล่าวไม่ใช่ของใช้สิ้นเปลือง และมีไว้ส าหรับทดลองใช้เป็น
การชั่วคราว เพื่อทดลองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้าเท่านั้น และผู้ซื้อจะต้องส่งมอบสินค้า
นั้นคืนเมื่อทดลองใช้เสร็จ 

(7) การน าสินค้าไปใช้ ถ้าเป็นการน าสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเอง
โดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ซึ่งได้แก่การน าสินค้าไป
ใช้ในการผลิตสินค้า การให้บริการ การบริหารของกิจการ หรือเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีไว้
ในการประกอบกิจการของตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้ในกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
อย่างไรก็ดี สินค้าที่น าไปใช้นั้นต้องมิใช่รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน  
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว 
แต่ไม่รวมถึงการน ารถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ไปไว้ในสถานแสดง
รถยนต์เพื่อขาย  

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้หลักอาณาเขต (Territory Principle) ในการจัดเก็บภาษี คือ 
จะเก็บภาษีเฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น 
 3.1.2  กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  มีอยู่  
2 กิจการใหญ ่ๆ คือ กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/210 

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่นการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ 

                                                                                 
10  ประมวลรัษฎากร , มาตรา 91/2 “ภายใต้บังคับมาตรา 91/4 การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ใน

ราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
(1) การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ 
(2) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(3) การรับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
(4) การรับจ าน าตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า 
(5) การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงิน ค้ าประกัน แลกเปลี่ยน

เงินตรา ออก ซ้ือ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ  
(6) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด  

ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(7) การขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ 
(8) การประกอบกิจการอื่นตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา.” 
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นอกจากนั้นยังมีกิจการบางประเภท  ได้ รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่า เพิ่ ม  
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81 และมาตรา 81/1 

มาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร แบ่งออกเป็น 3 อนุมาตรา อนุมาตรา 1 จะเป็นการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกหรือการให้บริการตั้งแต่ (ก) ไปจนถึง 
(น) ส่วนอนุมาตรา 2 เป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การการน าเข้าสินค้า ส่วนอนุมาตรา 3  
เป็นการส่งออกซึ่งผู้ส่งออกนั้นเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ  1.5  
ของรายรับก่อนหักรายจ่าย ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 เพราะมี
การยกเลิกไปแล้ว ปัจจุบันอนุมาตรา 3 จึงไม่มีผลใช้บังคับ ฉะนั้น ในปัจจุบันจึงมีการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 เฉพาะอนุมาตรา (1) และอนุมาตรา (2) เท่านั้น 

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1) แห่งประมวลรัษฎากร11 
(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ 
(ข) การขายสัตว์ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาเค็ม กุ้งแห้ง  
(ค) การขายปุ๋ย 
(ง) การขายปลาป่น อาหารสัตว์ 
(จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชหรือสัตว์เพื่อบ ารุงรักษา ป้องกัน ท าลาย 

หรือก าจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ 
(ฉ) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน 
(ช) การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
(ซ) การให้บริการที่ เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาและลักษณะการ

ประกอบกิจการที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(ฌ) การให้บริการการประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี การว่าความหรือการประกอบ

วิชาชีพอิสระอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมาย
ควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ญ) การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(ฎ) การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้  ในสาขาและลักษณะ 

การประกอบกิจการที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(ฏ) การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 
(ฐ) การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน 

                                                                                 
11  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 81 (1). 

DPU



60 

(ฑ) การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น 
(ฒ) การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ ในสาขาและลักษณะที่อธิบดีกรมสรรพากร

ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(ณ) การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร 
(ด) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรือเรือ

เดินทะเล 
(ต) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(ถ) การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์

ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภค
หรือไม่ก็ตาม 

(ท) การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้น
ให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย 

(ธ) การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณ
กุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่น าผลก าไรไปจ่ายในทางอ่ืน 

(น) การขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)แห่งประมวลรัษฎากร12 มี 3 กรณ ีดังนี ้
1) สินค้าจากต่างประเทศที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้เพราะสินค้าที่ได้รับยกเว้น

อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
2) สินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่า

ด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
3) สินค้าซึ่งน าเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากรแล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศ 

โดยได้คืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81/113 
คือกิจการที่มีรายรับไม่เกินปีละ 1,800,000 แต่ถ้าผู้ประกอบการจะขอจดทะเบียนและ

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีสิทธิท าได้ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร  มาตรา 81/314 สาเหตุที่

                                                                                 
12  ประมวลรัษฎากร, มาตรา81 (2). 
13  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 81/1“ผู้ประกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ใน

บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาด
ย่อมตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม.” 

14  ประมวลรัษฎากร, มาตรา มาตรา 81/3 ผู้ประกอบการซ่ึงประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้น 
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กฎหมายก าหนดข้อยกเว้นในกรณีนี้เนื่องจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมีขอบข่ายบังคับที่กว้างมาก 
กล่าวคือจัดเก็บจากการบริโภค การจัดเก็บภาษีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก หรือที่ เรียกว่าผู้ประกอบการรายย่อย  ดังนั้น จึงมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีรายรับต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 1,800,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการที่มี
รายรับต่อปีเกิน 1,800,000 บาท รวมทั้งผู้น าเข้าสินค้าจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปตามปกติ15  
 3.1.3  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดตัวผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้หลัก ๆ 2 กรณีดังนี้ 
1)  ตามประมวลรัษฎากรมาตรา  8216ก าหนดถึงผู้มีหน้าที่ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ 

สองประเภท ซึ่งบัญญัติว่า “ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามบทบัญญัติ 
ในหมวดน้ี 

 (1)  ผู้ประกอบการ 
 (2)  ผู้น าเข้า” 
ตามมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82 นั้น

จะมีอยู่สองประเภท กล่าวคือ 
ประเภทแรก “ผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ

หรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่  และไม่ว่า
จะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่17ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงได้แก่ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ซึ่งซื้อขายสินค้าในทางธุรกิจวิชาชีพ และรวมถึงผู้ให้บริการในทางธุรกิจวิชาชีพ
ด้วย เช่น สถาปนิกรับออกแบบอาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น18 

                                                                                                                                                                      

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้  มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดี ก าหนดเพื่อขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวดนี้ได้ โดยต้องค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 

 (1)  กิจการขายสินค้าตามที่ระบุไว้ในมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ) 
 (2)  กิจการขนาดย่อมตามมาตรา 81/1 
 (3)  กิจการอื่นตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
15  จาก ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 (น. 259), โดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2557, กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์ 
16  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 82. 
17  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 77/1 (5). 
18  จาก ภาษีอากรธุรกิจ (น. 253), โดย สมคิด บางโม, 2537, กรุงเทพฯ: น าอักษรการพิมพ์.  
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ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะต้องเป็นบุคคลผู้ขาย
สินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจวิชาชีพ หากไม่ได้ประกอบกิจการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ 
เสียแล้วจะไม่ถือเป็นผู้ประกอบการ ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด19 

ค าว่า ผู้ประกอบการ นั้น ตามมาตรา 77/1 (5)นั้น ใช้ถ้อยค าว่า “บุคคล” ซึ่งตามมาตรา
77/1 (1) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคล  
มีข้อสังเกตว่า ผู้ที่จะต้องเสียภาษีในกรณีนิติบุคล ไม่จ ากัดเฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น  แต่หมายความถึงนิติบุคคลทุกประเภทที่ต้องอยู่ ในบังคับต้อง 
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหากว่านิติบุคคลนั้นเป็นผู้ประกอบการ20 

ประเภทที่สอง “ ผู้น าเข้า” คือ ผู้ที่น าเข้ามาซึ่งสินค้าไม่ว่าจะน าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการใด ๆ ในทางธุรกิจหรือไม่ใช่ในทางธุรกิจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยกรม
ศุลกากรมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกรมสรรพากร21 

2)  ผู้ที่กฎหมายก าหนดให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรมาตรา 82/122 ซึ่งมี  
5 ประเภทดังนี้ 

ประเภทแรก ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ได้แก่ ตัวแทนดังกล่าว 

ประเภทที่สอง ในกรณีการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) ถ้าภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการนั้น
ไปให้กับบุคคลที่มิใช่องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ  สถาน
เอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ได้แก่ ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิ 
ในบริการดังกล่าว 

ประเภทที่สาม ในกรณีสินค้าน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับ
ยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2) 
(ค) ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก่ 

(ก)  ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
(ข)  ผู้รับโอนสินค้า ถ้ามีการโอนสินค้าดังกล่าว 

                                                                                 

 19  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร (น. 645). เล่มเดิม. 
20  จาก หลักกฎหมายภาษีอากร The Principles of Tax Law (น. 274.), โดย ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม , 

2555, กรุงเทพฯ: สถาบัน T.Training Center. 
 21  ภาษีอากรธุรกิจ (น. 254). เล่มเดิม. 

22  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 82/1. 
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ประเภทที่สี่ ในกรณีที่มีการควบเข้ากัน ได้แก่ผู้ที่ควบเข้ากันและผู้ประกอบการใหม่ 
ประเภทที่ห้า ในกรณีโอนกิจการ ได้แก่ผู้โอนและผู้รับโอน 
ผู้ประกอบการจะมีสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการนั้นได้ไป

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็น
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีหน้าที่ในการยื่นแบบและช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการน าภาษีขายหักออกจากภาษีซื้อในแต่ละเดือน   

3.1.4  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นระบบภาษีที่จัดเก็บจากฐานการใช้จ่าย 

หรือฐานการบริโภคสินค้าหรือบริการ สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้า
หรือการให้บริการนั้น มีความหมายครอบคลุมแค่ไหนเพียงใด 

ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการ
ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ และให้รวมถึงภาษีสรรพสามิตด้วยในกรณี
ที่สินค้าหรือบริการดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายที่จ าต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย23 

ซึ่งมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ  หรือ 
ที่เรียกว่ามูลค่าของฐานภาษีนั้น หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการหรือประโยชน์
ใด ๆ ซึ่งอาจค านวณเป็นเงินได้24 

อย่างไรก็ตาม เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการหรือประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจค านวณ
เป็นเงินได้ บางอย่างหรือบางประเภทกฎหมายมิให้น ามาเป็นมูลค่าของฐานภาษี  ตามที่ประมวล
รัษฎากรมาตรา 79 วรรค 3 บัญญัติไว้ดังน้ี 

“มูลค่าของฐานภาษีไม่ให้รวมถึง 
(1) ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ลดให้ในขณะขายสินค้า 

หรือให้บริการและได้หักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดังกล่าวออกจากราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ 
โดยได้แสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้งว่าได้มีการหักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนไว้ในใบก ากับภาษีในแต่ละ
คร้ังที่ออกแล้ว ทั้งนี้  เว้นแต่ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนในการขายสินค้า  หรือให้บริการของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา  86/6 หรือมาตรา 86/7 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะไม่แสดงส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดังกล่าว  ให้เห็นชัดแจ้งไว้ใน
ใบก ากับภาษีอย่างย่อก็ได้ 

                                                                                 
23  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 79 วรรคหนึ่ง. 
24  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 79 วรรคสอง. 
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(2)  ค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง 

(3)  ภาษีขาย 
(4)  ค่าตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” 
อธิบดีกรมสรรพากรได้ออก ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ฉบับที่ 40) เร่ืองก าหนดลักษณะ และเงื่อนไขค่าตอบแทนที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐาน
ภาษี ตามความในมาตรา 79(4) โดยให้ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือ 
การให้บริการบางประเภท ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ซึ่งมีทั้งหมด 20 ประเภท 
โดยผู้วิจัยจะไม่ขอกล่าวลงลึกถึงรายละเอียดในส่วนน้ี 

3.1.5  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในการก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยนั้น ตั้งแต่แรกเร่ิมที่เปลี่ยนผ่านจาก

ระบบภาษีการค้ามาเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ประเทศไทยได้ก าหนดให้มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 
อัตราคือ คือ มีอัตรามาตรฐาน (Standard Rate) และอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80 และมาตรา 80/1 
แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีอัตราต่ า (Reduced Rate) หรืออัตราที่เพิ่มขึ้น (Increased Rate)  
อย่างประเทศในกลุ่มยุโรป โดยในประเทศไทยมีการก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ดังนี ้

3.1.5.1  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 
ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการประกอบกิจการขายสินค้า การให้บริการและ

การน าเข้านั้น กฎหมายก าหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 10 ในการค านวณภาษี ซึ่งกฎหมายก็ได้เปิด
ช่องให้ลดอัตราภาษีลงได้โดยวิธีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่มีเงื่อนไขว่าต้องก าหนดอัตราภาษี
ให้เป็นอัตราเดียวกันส าหรับการขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้าทุกกรณี25 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553  
ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการขายสินค้า  
การให้บริการ หรือการน าเข้าให้เหลือเพียงอัตราร้อยละ 7 เท่านั้น เพื่อกระตุ้นการบริโภคและระบบ
เศรษฐกิจ  

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตรา ร้อยละ 10  
(รวมภาษีท้องถิ่น) ให้คงเหลือจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7(รวมภาษีท้องถิ่น) ซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
                                                                                 

25  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 80. 
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และเพื่อกระตุ้นให้มีการขยายตัวในด้านก าลังซื้อของประชาชน ในด้านการใช้จ่ายและการลงทุน
ของภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ26 และในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนมีก าลังใน
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคอันจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 92/2557 เร่ืองการลดอัตราภาษี
มูลค่า โดยให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับทิ่ 549 พ.ศ. 2555 และได้ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บอัตราร้อยละ7 ต่อไปโดยมี
ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นได้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 
7 แก่การขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้าทุกประเภท อันเป็นอัตรามาตรฐานใช้บังคับแก่ 
ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ที่อยู่นอกขอบเขตอัตราร้อยละ 0 ดังที่จะกล่าวต่อไป) บนฐานบริโภคของ
ประชาชนในประเทศ 

3.1.5.2  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 
ตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้การประกอบกิจการบางอย่างบางประเภทต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งกรณีเช่นนี้จะมีความแตกต่างกับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่ง
ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไป ซึ่งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งประมวล
รัษฎากรบัญญัติดังนี้ 

มาตรา 80/127 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการ
ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  การส่งออกสินค้าที่มิใช่การส่งออกสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  
มาตรา 81(3)  

(2)  การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ
ตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศให้
รวมถึง การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักร เพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขตปลอดอุตสาหกรรมส่งออก
เพื่อส่งออก และการให้บริการที่กระท าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  เพื่อใช้ผลิตสินค้าเพื่อ 
ส่งออกด้วย 

                                                                                 
26  ส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง. มาตรการขยายเวลาการลดอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม. สืบค้น 14 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.thaigov.go.th/th 
27  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 80/1. 
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(3)  การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลที่กระท า
โดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

(4)  การขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(5)  การขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งนี้ เฉพาะการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

(6)  การขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์
บนหรือระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะ
อยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ใน
เขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด” 

จะเห็นได้ว่า ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้กิจการบางประเภทบางลักษณะ ให้ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้อัตรามาตรฐานในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  (อัตราร้อยละ 10 ตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา 80) แต่ให้ใช้อัตราร้อยละ 0 บังคับแทน ซึ่งมีข้อสังเกตว่า กิจการทั้ง 6 
ประเภทตามมาตรา 80/1 ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ เช่น 
การส่งออก การค้าขายสินค้ากับองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายให้ประโยชน์ในการใช้
อัตราร้อยละ 0 เพื่อขจัดภาระภาษีออกจากราคาสินค้าหรือบริการที่แท้จริง อันเป็นผลให้ราคาสินค้า
จะต่ าลง 

3.1.5.3  ข้อแตกต่างระหว่างการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 
หากพิจารณาโดยผิวเผินอาจจะท าให้เข้าในได้ว่าผลของการยกเว้นภาษีมูลค่ าเพิ่มกับการใช้อัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 นั้นมีความเหมือนกัน เพราะมีผลให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการอันเป็น
หน่วยภาษีไม่ต้องรับภาระในการที่จะต้องจ่ายเงินเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อสินค้าหรือบริการ
ซึ่งผลในทางกฎหมายของการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกับการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 นั้น
มีความแตกต่างกัน การใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0นั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้า ให้สามารถส่งออกได้ในราคาที่ปลอดจากภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริง  กล่าวคือ 
เมื่อผู้ประกอบการได้มีการขายสินค้าหรือบริการซึ่งจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0  
มีผลเท่ากับว่าผู้บริโภคไม่จ าต้องเสียเงินนอกเสียจากราคาสินค้าเพิ่มเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผลลัพธ์
ในการค านวณภาษีจะปรากฏแค่จ านวนภาษีซื้อที่ได้จ่ายไปเพียงด้านเดียว {ภาษีขาย (ซึ่งเท่ากับ 0) – 
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ภาษีซื้อ} ผู้ส่งออกจึงได้รับคืนภาษีทั้งหมดตามความเป็นจริงและได้รับคืนภาษีตลอดเวลา ดังนั้น 
การก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 ท าให้สินค้าหรือบริการที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ 
ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการนั้น28 

ส่วนการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ขายสินค้าหรือบริการนั้นไม่ต้องเข้ามาอยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากสินค้าหรือบริการบางอย่างมีลักษณะเป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ดังนั้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจึงอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ 
ค่าครองชีพของประชาชน เมื่อผู้ประกอบการไม่จ าต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 
เมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการ ก็จะไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือรับบริการและ
ไม่มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีต่อทางราชการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ผู้ประกอบการจะได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากการซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นภาษีซื้อไปแล้วก็ตาม ก็ไม่มีสิทธิขอคืนจากรัฐ ดังนั้น ราคาสินค้าที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย29 

ดังนั้น โดยสรุปการใช้อัตราร้อยละ 0 นอกจากจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีแล้วยังสามารถ
ได้รับคืนภาษีที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าและบริการนั้นด้วย แต่การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีการ 
คืนภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการได้เสียไปในการซื้อวัตถุดิบ ราคาสินค้าหรือบริการจึงถือว่ามีภาระภาษีที่
ผู้ประกอบการต้องรับภาระแฝงอยู่ 

3.1.6 วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเร่ิมต้นที่ผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร เมื่อจดทะเบียนแล้วจะถือว่าเป็นผู้ประกอบการ 
จดทะเบียน และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  

                                                                                 
28  จาก “ข้อแตกต่าง กิจการอัตรา 0 กับกิจการที่ได้รับยกเว้น,” โดย กัมปนาท บุญรอด, 2555, สรรพากร

สาส์น กรมสรรพากร, 59(8), น. 27-28. 
29  แหล่งเดิม. 
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3.1.6.1  เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกืดขึ้น เป็นไปตามบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82/430 กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
โดยค านวนจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ในอัตราร้อยละ 7 ภาษีดังกล่าวเรียกว่า ภาษีขาย 
(Output Tax) ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ืนเรียกเก็บ  เนื่องจากการซื้อ
วัตถุดิบ สินค้าหรือรับบริการเพื่อน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตนนั้นเรียกว่า  ภาษีซื้อ (Input 
Tax) ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ซื้อหรือข้ารับบริการนั้น31 

3.1.6.2  มีหน้าที่จัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีในทันทีที่ความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เป็นไปตามบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 8632 ซึ่งในหัวข้อ
การจัดท าใบก ากับภาษีนั้นผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อ 3.1.7 ต่อไป 
  

                                                                                 
30  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 82/4 “ภายใต้บังคับมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 ให้ผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น 
โดยค านวณจากฐานภาษีตามส่วน 3 และอัตราภาษีตามส่วน 4 

บทบัญญัติมาตรานี้ มิได้เป็นการห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอ หรือแสดงราคาสินค้าหรือ
ราคาค่าบริการแก่ผู้ซ้ือสินค้า หรือผู้รับบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการ  
จดทะเบียนจะได้แจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทราบด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน เรียกเก็บจากผู้ซ้ือสินค้า หรือผู้รับบริการตามมาตรานี้  
ย่อมเป็นภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น เรียกเก็บตามมาตรานี้ 
เนื่องจากการซ้ือสินค้า หรือรับบริการมา เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนย่อมเป็นภาษีซ้ือ ของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น.” 
 31  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร (น. 383). เล่มเดิม. 

32  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 86 “ภายใต้บังคับมาตรา 86/1 มาตรา 86/2 และมาตรา 86/8 ให้ผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนจัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีส าหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการทุกครั้ง และต้อง
จัดท าในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบก ากับภาษีนั้นแก่ผู้ซ้ือสินค้า
หรือผู้รับบริการ ส่วนส าเนาใบก ากับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 87/3.” 
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3.1.6.3  จัดท ารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามบทบัญญัติ
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 8733 โดยวิธีการค านวณให้น าภาษีขายหักออกด้วยภาษีซื้อที่เกิดขึ้น 
ในเดือนภาษีเดียวกัน หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มช าระ
ภาษีเท่ากับส่วนต่างนั้น หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายให้ถือเป็นเครดิตภาษี กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนจากกรมสรรพากร  หรือจะน าไปช าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนถัดไปก็ได้ 34 

3.1.6.4  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ดังต่อไปนี้35  

(1) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีมูลค่า เพิ่มของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(2) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมและการช าระภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นแบบแสดงรายการไว้ไม่ถูกต้อง 

(3) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ที่มีหน้าที่
น าส่งภาษี 

(4) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้น าเข้า 
  

                                                                                 
33  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 87 “ภายใต้บังคับมาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน 

มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้ 
 (1)  รายงานภาษีขาย 
 (2)  รายงานภาษีซ้ือ 
 (3)  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า 
 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ให้มีหน้าที่จัดท ารายงานมูลค่าของ

ฐานภาษี และรายงานสินค้าและวัตถุดิบรายงานที่ต้องจัดท าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่
อธิบดีก าหนด และให้จัดท าเป็นรายสถานประกอบการ วิธีลงรายการในรายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และการลงรายการให้ลงภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้มาหรือจ าหน่ายออกไป
ซ่ึงสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นอธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้. 

34  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร (น. 385). เล่มเดิม. 
35  จาก กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร Law Of Taxation (น. 303), โดย อรวรรณ พจนานุรัตน์ , 2547, 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตาม (1) เป็นการยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมกับช าระภาษีถ้ามี
ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือให้บริการหรือไม่ก็ตาม ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 8336 
 3.1.7  ใบก ากับภาษี 

ในหัวข้อต่อไปที่ผู้วิจัยจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานที่ส าคัญที่สุดในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้แก่ “ใบก ากับภาษี” เพราะนอกจากใบก ากับภาษีจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่น
แบบเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังมีผลต่อความรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการหรือ
ผู้ขายอีกด้วย 

ใบก ากับภาษี  หมายถึง  เอกสารหลักฐานส าคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดท าและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกคร้ังที่ขายสินค้าหรือ
ให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บ
หรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการในแต่ละคร้ัง37 

ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ออกใบก ากับภาษี  ได้แก่ผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือร้อยละ 7 เท่านั้น ซึ่งมีหน้าที่ต้องออกใบก ากับ
ภาษีให้กับผู้ซื้อ ส าหรับกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ไม่มีสิทธิออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อแต่อย่างใด38 

                                                                                 
36  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 83 ภายใต้บังคับมาตรา 83/1 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดง

รายการภาษีตามแบบที่อธิบดีก าหนด โดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับช าระภาษีถ้ามี ไม่ว่าจะได้ขายสินค้า
หรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม 

 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีส าหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอื่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษี ให้ยื่นและช าระ 
ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะก าหนดสถานที่เป็นอย่างอื่น 

 ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการ
ช าระภาษี ให้แยกยื่นและช าระเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นค าร้องต่อ
อธิบดี ขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ  
ณ สถานที่ที่อธิบดีก าหนดตามวรรคสามก็ได้และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนภาษีที่
อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

 ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง หากมีเครดิตภาษี หรือมีภาษีที่ต้องขอคืนให้ด าเนินการ
ตามส่วน 8. 

37  จาก VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (น. 69), โดย สุกัลยา ปรีชา, 2551, กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 
38  กลยุทธ์การจัดท าบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ VAT VALUE ADDES TAX (น. 183). เล่มเดิม. 
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ใบก ากับภาษี เป็นเอกสารส าคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียน
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือ
การให้บริการทุกคร้ัง และต้องจัดท าในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ในกรณี
ของการขายสินค้าผู้ประกอบการมีหน้าที่ออกใบก ากับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อ
ในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ แต่ในกรณีของการให้บริการผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง
ออกใบก ากับภาษีต่อเมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการ พร้อมทั้งส่งมอบใบก ากับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการ ใบก ากับภาษีต้องจัดท าอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ส่วนส าเนา
ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87/339 

ในการออกใบก ากับภาษีจะต้องออกเป็นรายสถานประกอบการ  เว้นแต่อธิบดี
กรมสรรพากรจะก าหนดเป็นอย่างอื่น40 

ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและผู้น าเข้า ต้องเรียก
ใบก ากับภาษีจากผู้ประกอบการจดทะเบียนอ่ืนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ  เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องช าระ41 

ใบก ากับภาษี  ยังหมายความรวมถึง ใบก ากับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้ 
ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา  83/5 และ

                                                                                 
39  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 87/3 “ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

และช าระภาษี และผู้มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เก็บและรักษารายงานใบก ากับภาษี  
ส าเนาใบก ากับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานดังกล่าว หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีก าหนดไว้ณ  
สถานประกอบการที่จัดท ารายงานนั้น หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีหรือวันท ารายงานแล้วแต่กรณี เว้นแต ่ 

(1) ในกรณีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มช่ัวคราวตามมาตรา 85/3 การเก็บรักษารายงาน
และเอกสารดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้อง  
ไม่เกินกว่าห้าปี 

(2)  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือผู้มี
หน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษี หรือผู้มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน เก็บและรักษารายงานและเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น ที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาอยู่ในวันเลิกประกอบกิจการต่อไปอีกสองปี 

(3)  ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเก็บและรักษาไว้เกินห้าปี 
ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี. 

40  จาก กลยุทธ์การจัดท าบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ VAT VALUE ADDED TAX (น. 182), โดย สมเดช 
โรจน์คุรีเสถียร, 2546, กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ เพรส. 

41  แหล่งเดิม. 
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ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่เป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (22)42 

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรูปแบบของใบก ากับภาษีอย่างย่อ รวมถึงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยจะได้น าไปวิเคราะห์
ในบทที่ 4 และเป็นข้อเสนอแนะในบทที่ 5 ต่อไป 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ 
 ผู้มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ43 เป็นไปตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
ได้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียน (เต็มรูปแบบ) ที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก 
หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมากตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนดตามประกาศอธิบดีฯเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 32) ดังนี้44 

(1) เป็นการขายสินค้าที่ผู้ขายทราบอย่างแน่ชัดว่าเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
และได้ขายในปริมาณซึ่งตามปกติวิสัยของผู้บริโภคนั้นจะน าสินค้าไปบริโภคใช้สอยโดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปขายต่อ เช่น การขายสินค้าแผงลอย ร้านขายของช า กิจการห้างสรรพสินค้า 
ทั้งนี้เฉพาะในการขายสินค้าที่เป็นไปตามลักษณะ และหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 

(2) การให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก เช่น กิจการ 
การโรงแรม โรงภาพยนต์ และสถานบริการน้ ามัน เป็นต้น  
 นอกจากนั้น กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (เต็มรูปแบบ) ที่ประกอบกิจการอย่าง
อ่ืนซึ่งไม่ใช่กิจการค้าปลีกและมีความประสงค์จะออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ  จะขออนุมัติต่ออธิบดี
กรมสรรพากร พร้อมกับแสดงเหตุผลและความจ าเป็นก็สามารถท าได้  และในการอนุมัติ อธิบดี
สรรพากรจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

รูปแบบของใบก ากับภาษีอย่างย่อ ก าหนดไว้อยู่ในมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
ประกอบด้วย  

(1) ค าว่า “ใบก ากับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 
(2) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่

ออกใบก ากับภาษี 
(3) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่ม ถ้ามี 

                                                                                 
42  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 77/1 (22). 
43  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 86/6. 
44  จาก การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ  ( น. 171), โดย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ , 2540, กรุงเทพฯ: 

Dharmniti. 
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(4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 
(5) ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ  โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว 
(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
(7) ข้อความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 
อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคต้องการใบก ากับภาษีเต็มรูปแบบแทนใบก ากับ

ภาษีอย่างย่อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ออกให้โดยทันที ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
ฉบับที่ 32 

3.1.8  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการรวมถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามา

ในราชอาณาจักร โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะการขายสินค้าภายในราชอาณาจักร  
ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนั้น การจะถือว่าผู้ประกอบการหรือผู้ขายได้ขายสินค้า
เมื่อใด จึงเป็นปัญหาส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นที่กฎหมายจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน
เพื่อให้ทราบถึงความรับผิดในการเสียภาษีการขาย การออกใบก ากับภาษี หรือการปฏิบัติใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 78 โดย
ได้ก าหนดให้ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีต่าง ๆ เกิดขึ้นเมื่อมีการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้45 

(1) กรณีการขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดของผู้ขายจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือได้รับ
ช าระราคาสินค้า หรือได้ออกใบก ากับภาษีก่อนที่จะมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งความรับผิด
ของผู้ขายจะเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท าที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี  

ตัวอย่างเช่น นาย ก.ตกลงซื้อขายกระเป๋ามูลค่า 2,000 บาท ให้แก่ นาย ข. เมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม แต่ได้ส่งมอบกระเป๋าให้แก่  นาย ข. ในวันที่ 10 สิงหาคม ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มของ นาย ก. จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่มีการส่งมอบ จากกรณีเดิม 
หาก นาย ข.ได้มีการช าระเงินให้แก่ นายก.ไปในวันที่ 31 กรกฎาคม จ านวน 1,000 บาท ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ นาย ก. ในส่วนของมูลค่าเพิ่มจ านวน 1,000 บาทจะเกิดขึ้นทันทีแม้ว่า
จะได้ส่งมอบกระเป๋าในภายหลังก็ตาม  และเมื่อได้ส่งมอบกระเป๋าแล้ว  ความรับผิดในการ 

                                                                                 
45 จาก ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 (น. 269), โดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2557, กรุงเทพฯ: 

เรือนแก้วการพิมพ์  
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เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกจ านวน 1,000 บาท ก็จะเกิดขึ้นทันที ไม่ว่า นาย ข.จะได้ช าระราคาให้หรือไม่ 
ก็ตาม  

(2) กรณีขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ใน
สินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ ความรับผิดของผู้ขายจะเกิดขึ้นเมื่อถึงก าหนดช าระราคา
ตามงวดที่ถึงก าหนดช าระราคาในแต่ละงวด เว้นแต่กรณีผู้ขายได้รับช าระราคาสินค้าหรือได้ออก
ใบก ากับภาษีก่อนที่จะถึงก าหนดช าระในแต่ละงวด และความรับผิดของผู้ขายจะเกิดขึ้นตามส่วน
ของการกระท าที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี 
 ตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้ท าสัญญาขายโทรทัศน์มูลค่า 20,000 บาทให้กับ นาย ข.ตกลง
ผ่อนช าระ 10 งวด งวดละ 2,000 บาท ก าหนดช าระทุกวันที่ 1 ของเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ นาย ก.จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ทันทีจากค่างวด 
2,000 บาท ไม่ว่า นาย ก. จะได้รับช าระราคาแล้วหรือไม่ก็ตาม ส าหรับงวดที่เหลือความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ นาย ก.จะเกิดขึ้นทุกวันที่ 1 ของเดือนถัด ๆ ไป ทั้งนี้ ไม่ว่าในทุก ๆ วันที่ 
1 ของเดือน นายก.จะได้รับช าระราคาหรือไม่ก็ตามเช่นกัน เว้นแต่ จะมีการยกเลิกสัญญา 

(3) กรณีขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี46 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ขาย
จะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ เว้นแต่กรณีที่ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
ให้แก่ผู้ซื้อก่อน หรือได้รับช าระราคาสินค้าหรือได้ออกใบก ากับภาษี  หรือได้มีการน าสินค้าไปใช้ 

                                                                                 
46  ประกาศอธิบดี (ฉบับที่ 8) ก าหนดว่า   

(1) ต้องเป็นสัญญาตัวการตัวแทนเพื่อขายสินค้า โดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทนหรือค่าบ าเหน็จจาก
ตัวการตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาตั้งตัวแทน 

(2) ต้องจัดท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท 

(3) ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 
(4) ตัวการและตัวแทนต้องเก็บรักษาต้นฉบับสัญญาตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็น

ส านักงานใหญ่ เป็นเวลาไม้อยกว่า 5 ปี 
(5) ตัวการต้องแจ้งสัญญาตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรภายใน 15 วันนับแต่วันท าสัญญาตั้ง

ตัวแทน ณ ส านักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่
ของของตัวการตั้งอยู่ 

(6) ตัวแทนต้องจัดท ารายงานสินค้า และวัตถุดิบ โดยให้จัดท าแยกต่างหากจากรายงานสินค้าและ
วัตถุดิบของตวแทน. 
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ก่อนที่ตัวแทนจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ความรับผิดของผู้ขายก็จะเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท า
นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี 
 ตัวอย่างเช่น บริษัท ก.จ ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ข. จ ากัด เป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้า (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีฯ) และได้ส่งมอบสินค้ามูลค่า 10,000 บาท ให้แก่บริษัท 
ข. จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในวันที่ 1 กรกฎาคม ต่อมาบริษัท ข. จ ากัด ตัวแทนได้ขายและส่งมอบสินค้า
ให้แก่ลูกค้าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม กรณีเช่นนี้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท ก. จ ากัด 
จะเกิดขึ้นเต็มตามมูลค่าขายในวันที่  1 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ  
จากกรณีเดิม หากลูกค้าได้มีการช าระเงินให้แก่ บริษัท ข. หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าไป หรือ
ได้ออกใบก ากับภาษีให้ลูกค้าไปก่อนที่จะมีการส่งมอบ กล่าวคือก่อนวันที่ 1 สิงหาคม ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ บริษัท ก. ในส่วนของมูลค่าเพิ่มตามส่วนจะเกิดขึ้นทันที  

3.1.9  บทก าหนดโทษ 
ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดบทลงโทษไว้ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ดังต่อไปนี้ 
3.1.9.1  บทก าหนดโทษทางแพ่ง 

(ก)  เบี้ยปรับ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาตรา 89 
มาตรา 89 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา 86/13 เสียเบี้ยปรับในกรณีและ

ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
(1) ประกอบกิจการโดยมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 

หรือประกอบกิจการเมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/17 แล้ว ให้เสียเบี้ย
ปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษี ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวหรือเป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนภาษีแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

(2) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลา ให้เสียเบี้ย
ปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือน าส่งในเดือนภาษี 

(3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบน าส่งภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด  
อันเป็นเหตุให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียหรือน าส่งในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่ง
เท่าของเงินภาษีที่เสียคลาดเคลื่อนหรือที่น าส่งคลาดเคลื่อน 

(4) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด อันเป็นเหตุให้จ านวน
ภาษีขายหรือจ านวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของ
จ านวนภาษีขายที่แสดงไว้ขาดไป หรือจ านวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินไป 

(5) มิได้จัดท าใบก ากับภาษี และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการตามที่
ก าหนดในส่วน 10 ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษี 
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(6) ออกใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย
ตามมาตรา 86/13 ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลด
หนี้น้ัน 

(7) น าใบก ากับภาษีปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการค านวณภาษี ให้เสีย
เบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษีนั้น ในกรณีใบก ากับภาษีที่ผู้ได้รับประโยชน์
ไม่สามารถน าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบก ากับภาษี ให้ถือว่าเป็นใบก ากับภาษีปลอม 

(8) มิได้เก็บส าเนาใบก ากับภาษีในกรณีภาษีขายไว้ตามที่กฎหมายก าหนด ให้เสีย  
เบี้ยปรับอีกร้อยละสองของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษี 

(9) มิได้เก็บใบก ากับภาษีในกรณีภาษีซื้อที่ใช้เครดิตภาษีในการค านวณภาษีไว้ตามที่
กฎหมายก าหนด ให้เสียเบี้ยปรับอีกอัตราร้อยละสองของจ านวนภาษีที่น าเครดิตนั้น 

(10) มิได้ท ารายงานตามที่กฎหมายก าหนด หรือรายงานอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดตาม
มาตรา 87/1 หรือมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี 
ซึ่งค านวณจากฐานภาษีที่มิได้ท ารายงาน หรือมิได้ลงรายการในรายงานให้ถูกต้อง 

เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 

(ข)  เงินเพิ่ม เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาตรา 89/1 
มาตรา 89/1 บุคคลใดไม่ช าระภาษีหรือน าส่งภาษีให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม

บทบัญญัติในหมวดนี้ ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง
ช าระหรือน าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายเวลาเสียภาษีตามที่ก าหนดในมาตรา 3 อัฏฐ และได้มีการ
ช าระภาษีหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อย 
ละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เร่ิมนับเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการภาษี หรือยื่นแบบน าส่งภาษีตามส่วน 7 จนถึงวันช าระภาษีหรือน าส่งภาษีแต่เงินเพิ่มที่
ค านวณได้มิให้เกินจ านวนภาษีที่ต้องช าระหรือน าส่ง 

3.1.9.2  บทก าหนดโทษทางอาญา เป็นกรณีจ าคุก และหรือปรับ 
3.1.10  บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่น ามาปรับใช้กับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีกิจการขายสินค้าที่จับต้องได้หรือสินค้าที่มีรูปร่างนั้น 

เป็นการซื้อขายที่วิธีการจัดส่งสินค้า และลักษณะตัวสินค้ายังคงเป็นรูปแบบเดิมเหมือนกับกรณีการ
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ซื้อขายสินค้าจากร้านค้าทั่วไป สิ่งที่แตกต่างคงเป็นเพียงวิธีการสั่งซื้อเท่านั้นที่มีวิธีการสั่งซื้อผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้น บทบัญญัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะนี้จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของ
ประมวลรัษฎากร 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีทั้งการขายสินค้าและการให้บริการ ซึ่งหากการขายสินค้า
ผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นสินค้าที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กล่าวคือไม่ใช่เป็นกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
ผู้ประกอบการพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ก็มีหน้าที่ที่จะต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม  และ 
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐ เป็นไปตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร47โดยการคิดค านวณ 
ฐานภาษี และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ประกอบการทั่วไป  เป็นไปตาม 
มาตรา 79,มาตรา 80 และมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร 

3.1.11  แนวทางการการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 
ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนว่า การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องน าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรมาปรับใช้ โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 77/2 ประกอบกับมาตรา 82ได้ก าหนดให้
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยการเรียกเก็บจากผู้ซื้อ
สินค้าหรือบริโภค แต่การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ  
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภคเกิดขึ้นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ
จากหน่วยงานรัฐจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าการขายสินค้าและ
บริการในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับความนิยมแพร่หลายเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการท าธุรกิจ 
อี-คอมเมิร์ซ อยู่ที่ 500,000 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2556 ขยายตัวเป็น 700,000 ล้านบาท หรือโตกว่า 
20% และในปี พ.ศ. 2558 กรมสรรพากรคาดว่าจะมีผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซเข้าสู่ระบบภาษีอีก
ประมาณ 20-30%48 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบการจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรอยู่แล้วบางส่วน แต่ยังมีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่อีกเป็นจ านวนมากที่
เข้าข่ายตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  

                                                                                 
47  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 77/2. 
48  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. (ม.ป.ป.). สรรพากรเรียกผู้ประกอบการถกภาษี อี -คอมเมิร์ซ. สืบค้น  

10 พฤษภาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/economic/275180 
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โดยภายหลังจากที่มีการซื้อขายและได้มีการส่งมอบสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภคแล้ว ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็เกิดขึ้นทันที  ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือผู้บริโภค และยังมีหน้าที่ในการออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคด้วย เมื่อผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่รู้ว่า
ตนมีหน้าที่ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือในบางรายจงใจที่จะหนีภาษี 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ที่ถูกต้อง รวมถึงบทลงโทษในการหนีภาษี กรมสรรพากรจึง
จัดให้มีการเข้าร่วมอบรมสัมนา โดยเรียกให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายย่อยบางส่วน
มาเข้าร่วม เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีทั้งภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบุคคลธรรมดา)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
(กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคล) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีที่ผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีรายรับหรือรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาทขึ้นไป) และบทก าหนดโทษใน
กรณีที่กรมสรรพากรตรวจสอบเจอในภายหลังว่ามีการหนีภาษี  หรือว่าเสียภาษีไม่ถูกต้อง 
นอกจากนั้นกรมสรรพากรยังได้จัดให้มีการอบรมสัมนาเพื่อเรียกให้ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์รายย่อยอ่ืน ๆ ทยอยเข้ารับการอบรมอีกอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งคู่มือและวิธีการ 
เสียภาษีอย่างย่อให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมการอบรม 
 
3.2  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคนั้น เป็นภาษีที่สร้างรายได้หลักให้กับ
ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีบทบัญญัติตามกฎหมาย รวมถึงวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่าง
กัน ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอศึกษาในเร่ืองการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
สหภาพยุโรปซึ่งอาจถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ฉบับแรกของโลก 49 อีกทั้งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับกับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 
นอกจากนั้นผู้วิจัยจะได้ศึกษาลงไปในรายประเทศที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป โดยในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยเลือกเอาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไปและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ สหราชอาณาจักรและของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมาท าการศึกษาวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบในบทที่ 4 ต่อไป 
  
                                                                                 

49  จาก เปิดตัวกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของโลก , โดย เพชรรัตน์ 
ศุภนิมิตรกุลกิจ, 2545, สรรพากรสาส์น กรมสรรพากร, 49(7), น. 31. 
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3.2.1  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป 
ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป จะมีผลบังคับ

กับการออกกฎหมายภายในประเทศของสมาชิกในสหภาพยุโรป  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ท าการศึกษากฎหมายแม่แบบ หรือกฎหมายหลัก เพื่อท าความเข้าใจในภาพกว้างก่อนที่จะศึกษาลง
รายละเอียดไปในรายประเทศ ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้ศึกษาโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ  ดังนี้  
(1) วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายของสหภาพยุโรป (2) กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ
สหภาพยุโรป (3) กิจการที่ได้ รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป (4) ผู้มีหน้าที่ เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป (5) ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป (6) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของสหภาพยุโรป และ (7) แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
สหภาพยุโรป 

3.2.1.1  วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายของสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป หรือ The European Union จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476  

มีพัฒนาการเร่ิมต้นจากการรวมกลุ่มประเทศในยุโรป 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส เยอรมัน
ตะวันตก (ปัจจุบันเยอรมันตะวันตกได้รวมกันกับเยอรมันตะวันออกกลายเป็นสหพันธรัฐเยอรมัน 
Federal Republic of Germany)  เนเธอร์แลนด์  สาธารณรัฐอิตาลี  ราชรัฐลักเซมเบอร์ก  และ
ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยในปี พ.ศ. 2494 สมาชิกทั้ง 6 ประเทศได้ลงนามจัดตั้ง “ประชาคมถ่าน
หินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป” (The European Coal and Steel Community) หรือ ECSC เพื่อสร้าง
ตลาดร่วมส าหรับถ่านหินและเหล็กกล้าของประเทศสมาชิก และเพื่อควบคุมการผลิต การวางแผน
ตลอดจนการใช้วัตถุดิบและการจ าหน่ายผลผลิตของอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทร่วมกัน50 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2500 สมาชิก ECSC ได้ลงนามในสนธิสัญญาที่กรุงโรมเรียกว่า สนธิสัญญาแห่งกรุงโรมปี 
1957 (Treaties of Rome) ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ได้ก่อตั้งประชาคมพลังงานปรมาณูแห่งยุโรป  
(The European Atomic Energy Community) หรือ Euratom ขึ้นมาเพื่อการพัฒนาการใช้พลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และผลของสนธิสัญญดังกล่าวได้พัฒนากลายมาเป็น”ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป” 
(The European Economic Community) หรือ EEC ซึ่ง มักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า  “ตลาดร่วม” 
(Common Market) 51 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลของประเทศสมาชิกในสมาคมยุโรปทั้ง 12 ประเทศ ได้แก่ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม (ประเทศเบลเยียม) ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (ประเทศเดนมาร์ก) สาธารณรัฐ

                                                                                 
50  กระทรวงการต่างประเทศ. สืบคน้ 28 มิถุนายน 2558, จาก

http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896--(European-Union----EU).html 
51  แหล่งเดิม. 
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ฝร่ังเศส (ประเทศฝร่ังเศส) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ประเทศเยอรมัน) สาธารณรัฐเฮเลน 
(ประเทศกรีซ) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (ประเทศไอร์แลนด)์ สาธารณรัฐอิตาลี (ประเทศอิตาลี) ราชรัฐ
ลักเซมเบอร์ก (ประเทศลักเซมเบอร์ก) เนเธอร์แลนด์ (ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือฮอลแลนด์) 
สาธารณรัฐโปรตุเกส (ประเทศโปรตุเกส) สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) และ ราชอาณาจักร
สเปน (ประเทศสเปน) ได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป (Treaty on European Union) 
ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “สนธิสัญญามาสทริกท์” (Maastricth Treaty) ซึ่งต่อมาได้มีการให้สัตยาบัน
โดยฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรปเพื่อให้มีผลผูกพันในประเทศภาคีใน
สนธิสัญญา ผลของสนธิสัญญามาสทริกท์ได้เปลี่ยนให้ประชาคมยุโรปกลายมาเป็นสหภาพยุโรป 
และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ออสเตรีย (ประเทศออสเตรีย) สาธารณรัฐฟินแลนด์ (ประเทศฟินแลนด์) และราชอาณาจักรสวีเดน 
(ประเทศสวีเดน) รวมเป็นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปทั้งหมด 15 ประเทศ ปัจจุบันสหภาพ
ยุโรปมีประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งหมด 28 ประเทศ โดยมีประเทศที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 
ได้แก่ สาธารณรัฐบัลแกเรีย (ประเทศบัลแกเรีย) สาธารณรัฐโครเอเชีย (ประเทสโครเอเชีย) 
สาธารณรัฐไซปรัส (ประเทศไซปรัส) สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเอสโตเนีย (ประเทศเอสโตเนีย) 
ประเทศฮังการี สาธารณรัฐลัตเวีย (ประเทศลัตเวีย) สาธารณรัฐลิทัวเนีย (ประเทศลิทัวเนีย) 
สาธารณรัฐมอลตา (ประเทศมอลตา) สาธารณรัฐโปแลนด์ (ประเทศโปแลนด์) ประเทศโรมาเนีย 
สาธารณรัฐสโลวัก (ประเทศสโลวาเกีย) สาธารณรัฐสโลวีเนีย (ประเทศสโลวีเนีย)52 

ลักษณะของกฎหมายของสหภาพยุโรป 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กฎหมายล าดับต้น (Primary Legislation) และกฎหมาย

ล าดับรอง (Secondary Legislation)53 
1) กฎหมายล าดับต้น (Primary Legislation) ได้แก่ สนธิสัญญา (Treaties) ฉบับต่าง ๆ 

ซึ่งประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันเพื่อจัดต้ังสหภาพยุโรป และเพื่อแก้ไขสนธิสัญญาฉบับเดิม 
2) กฎหมายล าดับรอง (Secondary Legislation) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

(ก) ข้อบังคับ (Regulations) มีผลผูกพันประเทศสมาชิกทุกประเทศ โดยจะมีผลใช้
บังคับโดยตรงและทันทีตามวันที่ได้ระบุไว้  โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศไม่ต้องออกเป็น
กฎหมายภายในของประเทสเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับแต่ประการใด เช่น กฎหมาย
ศุลกากรของสหภาพยุโรป เป็นต้น 

                                                                                 
52  ประเทศสามชิกสหภาพยุโรป. สืบค้น 28 มิถุนายน 2558 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ 
53  เปิดตัวกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของโลก (น. 32). เล่มเดิม. 
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(ข) ค าสั่ง (Directives) มีผลผูกพันกับประเทศสมาชิกที่ระบุเท่านั้น โดยไม่มีผล
โดยตรงและทันทีในระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก กล่าวคือประเทศสมาชิกซึ่งถูกระบุ
ชื่อมีหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับค าสั่ง  เช่น กฎหมาย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกว่า The Value Added Tax Act 1994 (THE VATA 1994) โดยบังคับใช้คร้ังแรก
เมื่อวันที่ 1 เมษายนค.ศ. 1973 

(ค) ค าตัดสิน (Decisions) มีผลผูกพันกับประเทศสมาชิกหรือเอกชนที่ถูกระบุชื่อ
เท่านั้น (คล้ายกับ ค าสั่ง (Directives)) โดยค าตัดสินดังกล่าวจะมีผลต่อประเทศสมาชิกหรือเอกชน
โดยตรงและทันที (คล้ายกับ ข้อบังคับ (Regulations)) 

(ง) ค าแนะน า (Recommendations) และ  
(จ) ความคิดเห็น (Opinions) ทั้ง (ง) และ (จ) ไม่มีผลผูกพันสมาชิก แต่เป็น

ค าแนะน าหรือความคิดเห็นของคณะธรรมาธิการหรือคณะมนตรีที่ให้ไว้แก่ประเทศสมาชิกต่าง  ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ค าสั่งของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU Directives) ที่ท าให้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใน
กลุ่มประเทศสมาชิกสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  คือค าสั่งอขงคณะมนตรี
ฉบับที่ 6 (Sixth Council Directive 77/388/EEC) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 
54ซึ่งได้รับการแก้ไขหลายคร้ังในล าดับต่อมาจนกระทั้งปัจจุบัน55โดยในปัจจุบันได้มีการแก้ไขค าสั่ง
ของคณะมนตรีฉบับที่ 6 และก าหนดให้มีเร่ืองการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.200356 

ค าสั่งของคณะมนตรีสหภาพยุโรปฉบับที่ 6 ก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเด็นส าคัญ ดังนี ้

3.2.1.2  กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป 
ตาม Article 2 ของค าสั่งฉบับที่ 6 การกระท าที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ 
(1) การขายสินค้าหรือให้บริการที่มีค่าตอบแทนที่กระท าโดยบุคคลที่มีหน้าที่ต้องสัย

ภาษีภายในดินแดนของประเทศ (Territory Of The Country) ที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญาการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (Treaty Establishing The European Economic Community)57 

                                                                                 
54  From Value Added Tax: the Sixth Directive and the Present Transitional Arrangements – A brief 

introduction to European VAT (p. 1), by Ben J. M. Terra, 2001. 
55  Eleventh Council Directive of 26 March 1980 ( 80/368/EEC). 
56  Council Directive 2002/38/EC of 7 May 2002. 
57  Sixth Council Directive, Article 3 (2). 
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(2) การน าเข้าสินค้า  
สถานที่ที่การกระท าต่าง ๆ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม58 
(1) สถานที่ขายสินค้า 
Article 8 ของค าสั่งฉบับที่ 6 ก าหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นสถานที่ขายสินค้า 
(ก) ในกรณีที่มีการส่งมอบหรือขนส่งสินค้าไม่ว่าโดยผู้ขายสินค้าหรือบุคคลอ่ืน 

สถานที่ขายสินค้าหรือสถานที่ที่มีการส่งมอบหรือขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ณ เวลาที่ส่งมอบ ในกรณี
ที่สินค้าต้องมีการติดตั้งหรือประกอบ ให้ถือว่าสถานที่ที่มีการติดตั้งหรือประกอบสินค้านั้นเป็น
สถานที่ขายสินค้า 59 

(ข) ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบหรือขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ  สถานที่ขายสินค้าคือ
สถานที่ที่มีการขายสินค้าเกิดขึ้น60 

(2) สถานที่ให้บริการ 
Article 9 ของค าสั่งฉบับที่ 6 ก าหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นสถานที่ให้บริการ 
(ก) สถานที่ผู้ให้บริการได้ตั้งกิจการหรือมีสถานประกอบการประจ าเพื่อให้บริการ ถือ

ว่าเป็นสถานที่ให้บริการ ในกรณีที่ไม่มีสถานที่ตั้งของกิจการหรือสถานประกอบการประจ า 
สถานที่ให้บริการ คือ สถานที่ที่ผู้ให้บริการมีที่อยู่เป็นการถาวรหรืออยู่เป็นประจ า61 

(ข) สถานที่ที่มีการให้บริการขนส่ง คือสถานที่ที่การขนส่งเกิดขึ้น62 
(ค) สถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับกิจการดังต่อไปนี้  คือ สถานที่ที่การบริการนั้นได้

กระท าขึ้นโดยทางกายภาพ 63 
1. บริการด้านศิลปะ กีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษา สันทนาการ ฯลฯ 
2. บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการขนส่ง การบรรทุก และกิจการอ่ืนในท านอง

เดียวกัน 
3. บริการประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่าง 
4. บริการเกี่ยวกับงานที่ท าบนสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่าง 

  

                                                                                 
58  Sixth Council Directive, Title VI Place of Taxable Transaction. 
59  Sixth Council Directive, Article 8 Paragraph 1 (A). 
60  Sixth Council Directive, Article 8 Paragraph 1 (B). 
61  Sixth Council Directive, Article 9 Paragraph 1 (A). 
62  Sixth Council Directive, Article 9 Paragraph 1 (B). 
63  Sixth Council Directive, Article 9 Paragraph 1 (C). 
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3.2.1.3  กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป 
ค าสั่งฉบับที่ 6 ได้ก าหนดให้การกระท าบางประเภท เป็นการกระท าที่ได้รับการยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรป มี 2 ลักษณะที่แตกต่างกัน64ดังนี ้
(ก) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่มีสิทธิน าภาษีมูลค่าเพิ่มไปใช้หักในการค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อการกระท าที่ได้ยกเว้นน้ันเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 
(Territory of the country)65 

(ข) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้เสียภาษีได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 
เช่น การส่งออกสินค้าหรือบริการ66ผู้เสียภาษีสามารถน าภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ
เพื่อผลิตสินค้าและส่งออกไปต่างประเทศดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 

3.2.1.4  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป 
ค าสั่งฉบับที่ 6 ได้ก าหนดความหมาย และลักษณะของผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี ้
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม67 หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

(The Economic Activities) อย่างอิสระ (Independently) ณ สถานที่ใด ๆ โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
หมายความรวมถึง กิจกรรมทุกประเภทของผู้ผลิต พ่อค้า และ ผู้ให้บริการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่และเกษตรกรรม ตลอดจนกิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังหมายความรวมถึง การแสวงหาประโยชน์ ในทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มี
รูปร่าง โดยมีค่าตอบแทนที่ได้กระท าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในกรณีน้ีไม่รวมถึงการท างานเป็นลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างแรงงาน68 

Article 28h ของค าสั่ งฉบับที่  6 ได้ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีมูลค่า เพิ่มต้อง 
จดทะเบียนเมื่อมี เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น  (ก) เร่ิมประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ข) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจการ (ค) การเลิกประกอบกิจการ 

หน้าที่ของผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องกระท าเมื่อได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
มีดังต่อไปนี้ 

                                                                                 
64  Value Added Tax: the Sixth Directive and the Present Transitional Arrangements – A brief 

introduction to European VAT (p. 45). Op.cit. 
65  Sixth Council Directive, Article 13. 
66  Sixth Council Directive, Article 15. 
67  Sixth Council Directive, Article 4 Paragraph 1. 
68  Sixth Council Directive, Article 4 Paragraph 4. 
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(ก) การเก็บรักษาสมุดบัญชีเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่มให้เพียงพอส าหรับ
การตรวจสอบของรัฐ69 

(ข) การเก็บรักษาทะเบียนสินค้าที่ได้ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ70 
(ค) การออกใบก ากับภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องเป็นไปตามรายละเอียด

และก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด71 
(ง) การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นให้แก่หน่วยงานรัฐไม่เกิน

กว่า2 เดือน หลังจากที่สิ้นสุดก าหนดเวลาที่ต้องเสียภาษี ซึ่งก าหนดเวลาที่ต้องเสียภาษีอาจมีก าหนด 
1 เดือน หรือ 2 เดือน หรือเป็นรายไตรมาส หรือก าหนดเวลาที่ต่างออกไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 1 ปี 

การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกระท ากิจกรรมการค้า
ภายในสหภาพยุโรป (Intra-Community) จะอยู่ภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(VAT Information Exchange System) ของสหภาพยุโรปที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถ
เข้ามาตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้เสียภาษีได้ 72 

3.2.1.5  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป 
ค าสั่งฉบับที่  6 ได้ก าหนดความหมายของค าว่า  “ฐานภาษี” (Taxable Amount)73  

ว่า หมายถึง ค่าตอบแทนในทุกกรณีที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้รับจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการอันเนื่องมาจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ในกรณีที่ไม่มีราคาขาย (Purchase Price) 
ให้ใช้ราคาต้นทุน (Cost Price) เป็นฐานภาษีในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค าสั่งฉบับที่ 6 ก าหนดฐานภาษีของการขายสินค้าและฐานภาษีของการให้บริการไว้  
มีสาระส าคัญ ดังนี ้

(ก) ฐานภาษีการขายสินค้าและการให้บริการ74ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ขายสินค้าหรือ 
ผู้ให้บริการได้รับจากผู้ซื้อสินค้า  ผู้ รับบริการ ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการชดเชยที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาของสินค้านั้นหรือบริการนั้น 

                                                                                 
69  Sixth Council Directive, Article 28hParagraph 2 (A). 
70  Sixth Council Directive, Article 28hParagraph 2 (B). 
71  Sixth Council Directive, Article 28hParagraph 3 (A). 
72  Sixth Council Directive, Article 22 A. 
73  Sixth Council Directive, Article 11. 
74  Sixth Council Directive, Article 11A (A). 
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(ข) ฐานภาษีการใช้ทรัพย์สินของตนเอง (Private Use)75ได้แก่ ราคาซื้อ (Purchase 
Price)ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อ ให้ใช้ราคาต้นทุน (Cost Price) ในการพิจารณา ณ เวลาที่ใช้ทรัพย์สิน
นั้น 

(ค) ฐานภาษีการใช้บริการของตนเอง 76 ได้แก่  ต้นทุนทั้งหมด (Full Cost) ของ 
ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีในการให้บริการ 

นอกจากนั้น Article 11 A 2 ยังก าหนดให้ฐานภาษีรวมถึง  มูลค่าของภาษีต่าง  ๆ  
อากรค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าของค่าตอบแทน ค่าบรรจุ
ภัณฑ์ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการถูกเรียกเก็บจาก
ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม Article 11 A 3 ก าหนดให้ฐานภาษีไม่รวมถึงส่วนลดต่าง 
ๆ เช่น มูลค่าของส่วนลดราคาสินค้า เมื่อผู้ซื้อช าระราคาก่อนก าหนด (Discount for early payment) 
มูลค่าของส่วนลดที่ผู้ขายลดราคาให้แก่ผู้ซื้อเมื่อเวลาขายสินค้า (Rebates) เป็นต้น  

3.2.1.6  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป 
ค าสั่งฉบับที่ 6 ได้ก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินค้าและการให้บริการที่

จะน าไปใช้ในแต่ละประเทศของสหภาพยุโรปไว้ ดังนี ้
(ก) ตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม ค.ศ.  2001 ถึ งวันที่  31 ธันวาคม  ค.ศ .  2005 อัตรา 

ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน (Standard Rate)ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 77 
(ข) หลังจากวันที่  31 ธันวาคม ค.ศ.2005 เป็นต้นไป คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพ

ยุโรปและคณะกรรมาธการด้านสังคมและเศรษฐกิจ  (Economic And Social Committee) เพื่อ
ก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะใช้บังคับต่อไป 

(ค) ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปอาจลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้ต่างไปจากอัตรา
มาตรฐานได้ในกรณีที่จ าเป็น ทั้งนี้หลังจากการลดอัตราภาษีลงแล้ว อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 และการลดอัตราภาษีดังกล่าวนี้ใช้เฉพาะกับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ได้
ก าหนดไว้เท่านั้น เช่น การให้บริการน้ าประปา การขนส่งผู้โดยสาร การขายสินค้าทางการแพทย์ 
การขายยารักษาโรค 78เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถก าหนดให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 25 
  

                                                                                 
75  Sixth Council Directive, Article 11A (B). 
76  Sixth Council Directive, Article 11A (C). 
77  Sixth Council Directive, Article 12 Paragraph3 (A). 
78  Annex H of the Sixth Council Directive. 
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3.2.1.7  แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป 
เมื่อมีการประกาศใช้ค าสั่งของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปฉบับที่  2002/38/EC เพื่อ

แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งฉบับที่ 6ได้มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขาย
สินค้าและการให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Delivery) มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) สินค้าดิจิตัลซึ่งส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นบริการ 
2) การขายสินค้าดิจิตัลหรือให้บริการออนไลน์ถือเป็นการให้บริการ 
3) ประเทศที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คือ 

ประเทศที่มีการใช้บริการ อันเป็นการยึดหลักการจัดเก็บภาษีปลายทาง 
Article 26 C ของค าสั่งฉบับที่  6 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว  ได้ก าหนดให้

ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรป (Non-Established Taxable Person) หมายถึง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่
ไม่มีกิจการหรือไม่มีสถานประกอบการถาวร (Fixed Establishment) อยู่ในดินแดนของประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรป โดยที่ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปที่ให้ “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” 
(Electronic Services) และ “บริการที่กระท าโดยอิเล็กทรอนิกส์” (Electronically Supplied Services) 
แก่ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีที่อยู่ถาวร (Permanent Address) หรืออยู่เป็นประจ า (Usually 
Reside) ในสหภาพยุโรป หรือเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ 
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปได้ โดยผู้ประกอบการดังกล่าวต้องจดทะเบียนต่อประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป (Member State of Identification) ที่ผู้ประกอบการดังกล่าวเลือกจดทะเบียนเมื่อ
เร่ิมประกอบกิจการในสหภาพยุโรป ทั้งนี้สามารถจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สหภาพ
ยุโรปจัดไวไ้ด้ 

ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปที่จดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรป
สามารถยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Means)  
ต่อประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปที่ตนจดทะเบียนได้  ทั้งนี้ต้องยื่นทุกไตรมาสไม่ว่าจะมีการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  โดยแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต้องยื่นภายใน 20 วัน 
นับจากวันที่ต้องยื่นแบบตามที่ระบุไว้ในแบบรายการเพื่อเสียภาษีนั้น79 

ผู้ประกอบการมีหน้าที่ เ รียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคตามอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศผู้ซื้อ (เสมือนผู้ซื้อท าการซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศของตน) 
ส าหรับกรณีการแบ่งรายได้ทางภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ประเทศซึ่งผู้ประกอบการท าการจดทะเบียน 
จะแบ่งรายได้ทางภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเก็บได้ดังกล่าวให้กับประเทศผู้ซื้อต่อไป80 
                                                                                 

79  Sixth Council Directive, Article 26 (5). 
80  เปิดตัวกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของโลก (น. 37). เล่มเดิม. 
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ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วว่า สหภาพยุโรปมีประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 28 ประเทศ 
ซึ่งนอกจากจะศึกษาถึงกฎหมายหลักซึ่งออกมาเป็นกฎหมายแม่แบบของกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ ง  
28ประเทศแล้ว ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอศึกษาลงไปในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศอีกด้วย 
โดยผู้วิจัยเลือกศึกษา 2 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร และ สาธารณรัฐฝร่ังเศส ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าทั้ง 
2 ประเทศดังกล่าวมีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและสามารถน ามาเปรียบเทียบและ 
ปรับใช้กับประเทศไทยได้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป 

3.2.2  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร 
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักร

โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี ้(1)วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราช
อาณาจักร (2) กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักร (3) กิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักร (4) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักร
(5) ฐานภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักร (6) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราช
อาณาจักร (7) วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักร (8)ใบก ากับภาษีของของสหราช
อาณาจักร (9) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักรและ (10) แนวทางการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของของสหราชอาณาจักร 

3.2.2.1  วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรมีการจัดเก็บภาษีทางอ้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ได้แก่ ภาษีการซื้อขาย 

(Purchase Tax) โดยมีอัตราภาษีทั้งหมด 3อัตรา อัตราสูงสุดคือร้อยละ 25 ส่วนกิจการที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารและน้ ามันเชื้อเพลิ่ง  นอกจากนี้การบริการไม่อยู่ในขอบเขตที่
จะต้องเสียภาษีการซื้อขายนี้  แต่จะถูกจัดเก็บภาษีในรูปแบบอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า  ภาษีจากการ
บริการ (Selective Employment Tax)81  

ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2516 ภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรเร่ิมมีการน ามาใช้
คร้ังแรก กฎหมายที่ให้อ านาจรัฐบาลในการบังคับจัดเก็บ คือ The Finance Act 1972 ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มโดยน ากฎหมายและแนวค าวินิจฉัยมารวมร่าง
เป็นฉบับเดียวกัน และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (Policy of the 
European Economic Community (ECC)) ซึ่งก าหนดอยู่ใน The E.C Sixth Directive 77/388 of May 

                                                                                 
81  From Value Added Taxation.The Experience of United Kingdom (pp.21-25) , A.R.Prest, 1980.  

(อ้างถึงใน การน าภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตรามาใช้จัดเก็บในประเทศไทย: ศึกษากรณีความเหมาะสมและปัญหาทาง
กฎหมาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 62). เล่มเดิม). 
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17,1977 โดยกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งบังคับใช้ ในสหราชอาณาจักรนี้ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่  
5 กรกฎาคม 2537 มีชื่อว่า The Value Added Tax Act 1994 หรือ The VATA 199482  

ลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจัดเก็บจากการอุปโภคบริโภค
ที่เกิดขึ้นในธุรกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า (Supply of Goods) หรือการให้บริการ 
(Supply of Services) รวมถึงการน าเข้าสินค้า (Import of Goods) จากประเทศสมาชิกนอกกลุ่ม
สหภาพยุโรป และการรับโอนสินค้า (Acquisition of Goods) จากประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป ขอบเขตของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายฉบับนี้  ได้ให้อ านาจการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วยประเทศอังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์
เหนือ และเกาะ Isle of Man ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะอังกฤษ (Great Britain)83  
ในปัจจุบันหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีก็คือ HM Revenue and Customs 
(HMRC))84  

3.2.2.2  กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร85 
The Value Added Tax Act 1994 ใน Section 4 ได้ก าหนดขอบเขตของกิจการที่ต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ จากธุรกรรมการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา 
ดังนี ้

1. เป็นกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการในสหราชอาณาจักร  
2. ได้กระท าโดยบุคคลผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี 
3. เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ หรือได้ใช้ในทางธุรกิจ 
4. ไม่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค าว่า “ประกอบธุรกิจ” (Business) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า

หรือให้บริการ ซึ่งเป็นการกระท าต่อผู้ซื้อหรือผู้รับบริการโดยมีค่าตอบแทน โดยท าเป็นประจ า และ
มีระดับการด าเนินงานต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และยังหมายความรวมถึงกิจการของ

                                                                                 
82  www.hmrc.gov.uk (อ้างถึงใน ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนสิทธิ

เรียกร้อง Vat Problems Related to Transfer of Claims (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 89), โดย อวยชัย สุขวงค์, 
2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 83  Ibid. 
 84  H&M Revenue and Customs. Retrieved June 28, 2015, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/H&MRevenue and Customs 
 85  The Value Added Tax Act 1994, Section 4. 
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สมาคม สโมสร หรือองค์กรอ่ืน ๆ ในลักษณะท านองเดียวกันกับที่รับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก
เพื่อเป็นสมาชิก 86 

3.2.2.3  กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของของสหราชอาณาจักร87 
The Value Added Tax Act 1994 ใน Section 31 ได้ก าหนดให้การขายสินค้าหรือการ

ให้บริการบางประเภทได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้แก่ 88  
Group 1 ที่ดิน (Land) หมายความรวมถึง การให้ประโยชน์ ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือที่ดิน  
Group 2 ประกันภัย (Insurance) 
Group 3 การให้บริการไปรษณีย์ (Postal Services)  
Group 4 การให้บริการด้านการพนัน การเสี่ยงโชค ลอตเตอร่ี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

(Betting, Gaming and Lotteries) 
Group 5 การให้บริการทางการเงิน (Finance) 
Group 6 การให้บริการทางการศึกษา (Education) 
Group 7 การให้บริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ (Health and Welfare) 
Group 8 ที่ฝังศพและการฌาปนกิจ (Burial and Cremation) 
Group 9 สหภาพการค้าและองค์กรวิชาชีพ (Trade Unions and Professional Bodies) 
Group 10 การแข่งขันกีฬาหรือการเล่นกีฬา หรือการจัดการศึกษาด้านกายภาพ (Sport, 

Sports Competitions and Physical Education) 
Group 11 งานศิลปะหรือกิจการอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน (Works of Art Etc)  
Group 12 กองทุนที่ด าเนินกิจการโดยองค์กรการกุศลและสมาคมที่ได้รับการรับรองอ่ืน 

ๆ (Fund Raising Events by Charities and Other Qualifying Bodies) 
3.2.2.4  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร89 
The Value Added Tax Act 1994 ใน Section 3 ประกอบกับ Section 1 ก าหนดให้ผู้มี

หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ
ที่ได้จดทะเบียนภาษี หรือมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้นยังหมายความรวมถึง 

                                                                                 

 86  HM Revenue & Customs, Notice 700: The VAT Guide. 
 87  The Value Added Tax Act 1994, Section 31. 
 88  The Value Added Tax Act 1994, Schedule 9 – Exemptions. 

89  The Value Added Tax Act 1994, Section 3. 
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ผู้ประกอบการที่ได้รับสินค้าจากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และผู้ประกอบการที่ได้น าเข้า
สินค้าจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกในสหภาพยุโรป90 

3.2.2.5  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร91 
The Value Added Tax Act 1994 ใน Section 19 ก าหนดว่า  
(1) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้  มูลค่าการขายสินค้าหรือ

การให้บริการใด ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรานี้  และบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 6 เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น รวมถึงภายใต้ (2) ถึง (4) แห่งมาตรานี้ด้วย 

(2) ในกรณีที่ค่าตอบแทนการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นเงินทั้งหมด ให้มูลค่าฐาน
ภาษีเท่ากับค่าตอบแทนที่เป็นเงินดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่ค่าตอบแทนการขายสินค้าหรือให้บริการมิใช่เงินทั้งหมด ให้มูลค่าฐาน
ภาษีเท่ากับเฉพาะส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงิน 

(4) ในกรณีที่ค่าตอบแทนการขายสินค้าหรือให้บริการมิใช่เงินทั้งหมด ให้มูลค่าฐาน
ภาษีเท่ากับค่าตอบแทนจากการกระท าดังกล่าว 

(5) เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีสามารถน า
ราคาตลาดมาใช้ในการจัดเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการ แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดราคา
ตลาดนีไ้ม่รวมถึง (2) ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนโดยบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ฐานในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น  กรณี
ผู้ประกอบการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ จะต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากฐานค่าตอบแทนที่ เป็นเงินทั้งหมด นอกจากนี้ในกรณีการขายสินค้าหรือ
ให้บริการที่มิได้มีค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือมีค่าตอบแทนเป็นเงินเพียงบางส่วน หรืออาจไม่มี
ค่าตอบแทนเลย กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีสามารถถือเอาราคาตลาดมาใช้
ส าหรับการก าหนดราคาสินค้าหรือบริการในขณะนั้นเพื่อค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้  แต่ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงกรณีการขายสินค้าหรือให้บริการที่ต่ ากว่าราคาตลาดด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ
การค้า อย่างไรก็ตาม หากเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการที่ต่ ากว่าราคาตลาดกับบุคคลที่มี

                                                                                 
90  The Value Added Tax Act 1994, Section 1. 
91  The Value Added Tax Act 1994, Section 19. 
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ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีมีอ านาจที่จะประเมินมูลค่าการขาย
สินค้าหรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาดได้ตามกฎหมาย92 

ค าว่า “ค่าตอบแทน” (Consideration) หมายถึง ทุกสิ่งที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือ
จัดหาบริการ ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติ (เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง หรือประกันภัย 
เป็นต้น) ซึ่งไม่เฉพาะแต่เงินสดที่เรียกเก็บ แต่หมายรวมถึง มูลค่าของสินค้าที่ได้รับเป็นการ
แลกเปลี่ยน หรือในกรณีขายสินค้าหรือให้บริการให้แก่ภาครัฐ จะหมายถึงค่าตอบแทนที่ได้รับด้วย93 

3.2.2.6  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร 
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่สหราชอาณาจักรบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มี 3 อัตรา ดังนี ้
(1) อัตราปกติ (Standard Rate) คือ อัตราร้อยละ 17.5 ซึ่งใช้กับการขายสินค้าหรือ 

การให้บริการทั่วไป การได้รับสินค้ามาจากประเทสสมาชิกสหภาพยุโรป และการน าเข้าสินค้ามา
จากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกในสหภาพยุโรป เว้นแต่ จะเป็นกิจการที่ก าหนดให้เสียภาษีในอัตราอื่น94 

(2) อัตราลด (Reduce Rate) คือ อัตราร้อยละ 5 95ซึ่งได้แก่การขายสินค้าและการ
ให้บริการดังต่อไปนี้96  

Group 1 เชื้อเพลิงหรือพลังงานที่ใช้ในครัวเรือน (Supplies of Domestic Fuel or Power) 
 Group 2 การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Installation of Energy-Saving Materials) 

Group 3 การให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่การติดตั้งเคร่ืองท าความร้อนหรือสินค้าที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการติดต่อให้บริการเชื้อเพลิง  (Grant-Funded Installation of Heating 
Equipment or Security Goods or Connection of Gas Supply)  

Group 4 สินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของสตรี (Women’s Sanitary Product) 
Group 5 ที่นั่งบนรถส าหรับเด็ก (Children’s Car Seats) 
Group 6 การปรับให้เป็นที่อยู่อาศัย (Residential Conversions) 
Group 7 ก า รซ่ อมแซมห รือป รับป รุ งที่ อ ยู่ อ าศั ย  (Residential Renovations and 

Alterations) 

                                                                                 
92  From VAT and Property, ZLondon: Sweet & Maxwell (p.27-28.), David Goy and John Walters 

1989, (อ้างถึงใน ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนสิทธิ เรียกร้อง Vat Problems 
Related to Transfer of Claims (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 108-109). เล่มเดิม). 

93  The EC 2nd Vat Directive Annex A13. 
94  The Value Added Tax Act 1994, Section 2. 
95  The Value Added Tax Act 1994, Section 29 A. 
96  The Value Added Tax Act 1994, Schedule 7 - Charge at Reduced Rate 
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(3) อัตราศูนย์ (Zero Rate) คือ อัตราร้อยละ 0 เป็นกรณีที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อ แต่ยังคงมีสิทธิขอคืนภาษีซื้ออันเกิดจากขายสินค้าหรือให้บริการ
ดังกล่าวได้97 ซึ่งได้แก่การประกอบกิจการดังต่อไปนี้98  

Group 1 อาหาร (Food) เช่น อาหารส าหรับการบริโภคของมนุษย์  อาหารสัตว์ หรือ 
สัตว์มีชีวิตที่น ามาใช้เป็นอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีอาหารบางประเภทที่ไม่ได้รับยกเว้นให้เสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ เช่น ไอศครีม โยเกิร์ตแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์แช่แข็งอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
ขนมหวาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงขนมเค้ก หรือขนมปังกรอบ เคร่ืองดื่มที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต เช่น 
สุรา เบียร ์หรือไวน์ เป็นต้น   

Group 2 การให้บริการบ าบัดสิ่งปฏิกูลและน้ า (Sewerage Services and Water) 
Group 3 หนังสือหรือที่มีลักษณะดียวกับหนังสือ (Books, etc.) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ 

วารสาร เป็นต้น  
Group 4 หนังสือหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือไร้สายส าหรับผู้พิการทางสายตา  (Talking 

Books for the Blind and Handicapped and Wireless Sets for the Blind ) 
Group 5 การก่อสร้างอาคารหรือการประกอบการที่มีลักษณะเดียวกับการสร้างอาคาร 

(Construction of Buildings, etc.) 
Group 6 อาคารที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง (Protected Buidings) เช่น อาคารที่อยู่อาศัย 

หรือเพื่อการกุศล การสาธารณะ หรือที่มีความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้าน
ประวัติศาสตร์ หรือ อนุสาวรีย์ เป็นต้น 

Group 7 การให้บริการระหว่างประเทศ (International Services) 
Group 8 การขนส่ง (Transport) 
Group 9 รถคาราวาน บ้านบนรถ หรือบ้านบนเรือ (Caravans and Houseboats) 
Group 10 ทองค า (Gold) 
Group 11 ธนบัตร (Bank Notes) 
Group 12 ยารักษาโรค อุปกรณ์ช่วยเหลือส าหรับคนพิการ (Drugs, Medicines, Aids for 

the Handicapped, etc.) 
Group 13 การน าเข้าและการส่งออก (Imports, Exports, etc.) 
Group 14 ร้านค้าปลอดภาษี (Tax – Free Shops) 
Group 15 องค์กรการกุศล (Charities, etc.) 

                                                                                 

 97  The Value Added Tax Act 1994, Section 30. 
 98  The Value Added Tax Act 1994, Schedule 8 – Zero – Rating. 
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Group 16 เคร่ืองแต่งกายและรองเท้า (Clothing and Footwear) 
3.2.2.7  วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร 
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพจะต้องจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีดังต่อไปนี้99 
(1) ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า  £82,000 

(82,000 ปอนด์) ต่อช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือผู้ประกอบการที่คาดว่าจะมีรายรับจากการขาย
สินค้าหรือให้บริการเกินกว่า £82,000 (82,000 ปอนด์) ภายในอีก 30 วันข้างหน้า โดยจะต้องแจ้ง
และยื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ถึงเกณฑ์ 

(2) ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ในบางกรณี แต่มีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส าหรับขั้นตอนการจดทะเบียน ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถ
ยื่นค าขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปที่  HMRC เวบไซต์ เมื่อ HMRC (Her Majesty’s 
Revenue and Costoms) ได้พิจารณาแล้วจะออกหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  และใบรับรองความ
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบการ หลังจากนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนจะมีสิทธิ
และหน้าที่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม100 

หลังจากที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค านวณจากภาษีขายหักออกด้วยภาษีซื้อ  

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการที่ผู้ประกอบการได้ขายสินค้าหรือได้ให้บริการ 
รวมถึงการที่ผู้ประกอบการได้รับสินค้าจากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการถูกเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ 
รวมถึงจากการได้รับสินค้าจากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป หรือจากการน าเข้าสินค้าจาก
ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกในสหภาพยุโรป  

หากค านวณแล้วปรากฎว่า ภาษีขายมีมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ช าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากปรากฎว่า ภาษีซื้อมีมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการสามารถขอคืนภาษี หรือ
น าไปเป็นเครดิตภาษีส าหรับเดือนถัดไปได้101 
  

                                                                                 
99  HM Revenue & Customs, Notice 700/1: Should I be registered for VAT? 
100  Ibid. 
101  Ibid. 
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3.2.2.8  ใบก ากับภาษีของสหราชอาณาจักร102 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่บันทึกและจัดท าบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนับแต่วันที่ได้มี

การยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยออกใบก ากับภาษีให้แก่ผู้บริโภค ในช่วง
ที่ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก  HMRC ผู้ประกอบการอาจจะเพิ่มราคาสินค้าที่รวมกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วย แต่การออกใบก ากับภาษีไม่ต้องแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายการแยก
ต่างหากจากราคาสินค้าจนกว่าจะได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และใบรับรองความเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ใบก ากับภาษีนี้ถือเป็นหลักฐานส าคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้อง
เก็บทั้งในกรณีที่ซื้อและในกรณีที่ขายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงบัญชีและขอคืนภาษี 

3.2.2.9  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร 
(1)  ความรับผิดในกรณีทั่วไป103 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ

ขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีทั่วไป เกิดขึ้นตามส่วนของการกระท าดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่า
การกระท าใดได้เกิดขึ้นก่อน 

(1.1) เมื่อมีการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าพร้อมส าหรับการใช้งาน หรือ
เมื่อได้มีการใช้บริการ 

(1.2) เมื่อได้รับช าระราคาสินค้า หรือราคาค่าใช้บริการ 
(1.3) เมื่อมีการออกใบก ากับภาษี 

เว้นแต่ เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบก ากับภาษีภายใน 14 วัน หลังจากที่มี
การส่งมอบสินค้า หรือการใช้บริการ ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้มีการ
ออกใบก ากับภาษี 

(2)  ความรับผิดในกรณีที่สินค้าอยู่ในระหว่างการขาย และสามารถคืนสินค้า
ได้ 104 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่สินค้าอยู่ในระหว่างการขาย ให้ความรับผิด
เกิดขึ้นตามส่วนตามส่วนของการกระท าดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าการกระท าใดได้เกิดขึ้นก่อน 

(2.1)  เมื่อลูกค้าพอใจในสินค้าและมีการตกลงซื้อขายสินค้า 
(2.2)  หลังจากที่มีการส่งมอบสินค้า 12 เดือน 
(2.3) เมื่อมีการออกใบก ากับภาษี 

เว้นแต่ เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบก ากับภาษีภายใน 14 วัน หลังจากที่
ลูกค้าพอใจในสินค้าและมีการตกลงซื้อขายสินค้า หรือหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้า 12 เดือนขึ้นอยู่

                                                                                 
102  Ibid. 
103  The Value Added Tax Act 1994, Section 26 (2) (A) (B). 
104  The Value Added Tax Act 1994, Section 6 (2) (C). 
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กับว่าการกระท าใดได้เกิดขึ้นก่อน ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้มีการออก
ใบก ากับภาษี 

3.2.2.10  แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของ 
สหราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการทางดิจิตอล (ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ไม่ว่าจะ
เป็นการแพร่ภาพ การสื่อสารผ่านโทรคมนาคม หรือการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โดยให้บริการกับผู้บริโภครายเอกชนที่อยู่ในสหราชอาณาจักร (และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน) ผู้ประกอบการนั้นจะต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในเร่ืองของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558105 

กฎระเบียบที่บังคับใช้ภายในสหราชอาณาจักรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงค าสั่งฉบับที่  6 
แห่งสหภาพยุโรปตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อน ซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับการให้บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปที่ได้ให้บริการผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้บริโภคซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าในสถานที่ที่มี
การบริโภค ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดเก็บปลายทาง 106 หมายความว่า กฎระเบียบนี้ใช้เฉพาะ 
ในกรณีที่  

(1) เฉพาะที่มีการใช้บริการในรูปแบบดิจิตัล (ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) จาก
ผู้บริโภคที่อยู่ในสหราชอาณาจักร กับผู้ประกอบการที่มิได้เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
แต่ไม่รวมถึงการซื้อขายสินค้า หรือการให้บริการที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิตัล 

(2) ผู้บริโภคที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นผู้บริโภครายบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 

ส าหรับการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎระเบียบนี้  มีความหมายว่า  
เป็นการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถูกส่งไปยังผู้บริโภคได้โดยอัตโนมัติ  หรือ
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ไม่มีคน หรือแทบจะไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลย107  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บตามหลักปลายทาง  กล่าวคือ 
สถานทีที่มีการบริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาและก าหนดว่า  

                                                                                 
105  HM Revenue & Customs, Notice 700: The VAT Guide. 
106  HM Revenue & Customs, Notice 700: Section 4 VAT: businesses supplying digital services to 

private consumers. 
107  Ibid. 
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(1) การให้บริการของตนนั้นเป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิตัล  (ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์)  

(2) ก าหนดสถานะของผู้บริโภค ว่าเป็นผู้บริโภครายบุคคล หรือเป็นผู้บริโภคที่ 
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเช่นกัน 

(3) ก าหนดสถานที่ที่มีการบริโภค  
(4) ก าหนดว่าการให้บริการในรูปแบบดิจิตัล (ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) นั้น อยู่ใน

ข่ายที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรามาตรฐาน หรืออัตราลด หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคเป็นคนสัญชาติอเมริกัน แต่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสหราช
อาณาจักร การใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกคร้ังเกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักร ดังนั้นจึงถือ
ว่าการบริโภคเกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักร การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบภายในประเทศที่มีการบริโภคเกิดขึ้นนั่นคือ  สหราชอาณาจักรไม่ใช่สหรัฐอเมริกา  
เป็นต้น 

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสหราชอาณาจักร
สามารถจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับ VAT Mini one Stop Shop (VAT MOSS) ซึ่งใช้ส าหรับการ
ประกอบกิจการดังกล่าวภายในสหราชอาณาจักร รวมทั้งสามารถตรวจดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนได้ที่ UK Micro-Business นอกจากนั้นยังมีการให้บริการการเรียนรู้และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการจัดอบรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  

ส าหรับอัตราภาษีมูลค่ า เพิ่ ม  ซึ่ ง เป็นข้อผูกพันระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรป
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกในสหภาพ
ยุโรปเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจดทะเบียนได้โดยดูตารางอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งประกาศไว้อยู่
ใน European Commission’s EU VAT Web Portal ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดจะต้องพิจารณาว่า
ผู้บริโภคได้ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศใดภายในประเทศสมาชิกในนสหภาพ
ยุโรป จากนั้นก็น าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ก าหนดภายในประเทสนั้นมาค านวณรวมกับราคาค่าบริการ
ดิจตัลของตน ก็จะท าให้ทราบราคาของบริการที่ตนจะมีสิทธิเรียกเก็บ108   

                                                                                 
108  Ibid. 
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อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อสอบถามไปยัง HM Revenue & Customs ซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบคอยให้
ข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง109 

3.2.3  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส โดย

แบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ (1)วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส (2) กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส (3) กิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส (4) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
(5) ฐานภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส (6) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
(7) วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส (8)ใบก ากับภาษีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
(9) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส และ (10) แนวทางการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

3.2.3.1  วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สาธารณรัฐฝร่ังเศสได้เร่ิมมีการจัดเก็บภาษีทางอ้อมตั้งแต่ พ.ศ. 2479 โดยการเก็บภาษี

ส าหรับการผลิต หรือการเก็บภาษีจากการผลิต โดยเก็บภาษีจากสินค้าที่ได้ผลิตส าเร็จในอัตรา 
ร้อยละ 6 และยังมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มส าหรับสินค้าบางชนิดในอัตราร้อยละ 2 อีกด้วย  
ส่วนการยกเว้นการจัดเก็บภาษีได้แก่การขายอะไหล่ หรือ อุปกรณ์และสินค้าที่ยังผลิตไม่เสร็จให้กับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน รวมทั้งการขายสินค้านั้นโดยผู้ค้าส่งหรือค้าปลีกด้วย110 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เร่ิมมีการน าเอาระบบการลงโทษส าหรับผู้หลบเลี่ยงภาษีมาใช้ 
ท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสาธารณรัฐฝร่ังเศสประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2483 ถึงปี พ.ศ. 2491 การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีกับผู้ผลิตงานฝีมือ 
เนื่องจากชนิดของสินค้าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้น สินค้าฟุ่มเฟือยจะถูกเก็บภาษีในอัตรา
สูง และได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น ามาใช้ในการผลิตและถูกท า ให้สูญเสียไปใน

                                                                                 
109  Ibid. 
110  From Sales Tax: France Tax protests and appeals ( pp.131-135), Carls Shoup 1968. (อ้างถึงใน 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีผลกระทบของการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 
80 และมาตรา 80/1 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 112), โดย ทวีศักดิ์ ด าคลองตัน, 2557, กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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กระบวนการผลิตและไม่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และในการนี้ พ.ศ. 2497 ภาษีการผลิตถูก
น ามาใช้เป็นแนวทางในการวางกฎเกณฑ์หรือก าหนดในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม111 

ลักษณะของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีขอบเขตค่อนข้างกว้าง 
การจัดเก็บภาษีจะจัดเก็บจาก ทุก ๆ การกระท าทางเศรษฐกิจ (Economic activities) การท าธุรกรรม
ใด ๆ โดยเฉพาะ จะถูกก าหนดให้ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย และมีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจได้รับการ
ยกเว้น โดยปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีการประเมินเมื่อราคารวมค่าสินค้าและบริการที่เสียภาษี  
ในช่วงเวลาของการส่งมอบหรือช าระราคา และจ่ายเงินในเดือนต่อไปเมื่อการท าธุรกรรมเกิดขึ้น112  

3.2.3.2  กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส113 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะจัดเก็บเมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการใด ๆ ที่ได้กระท าใน

สาธารณรัฐฝร่ังเศส ที่ซึ่งมีการขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีที่กระท าโดยบุคคลที่มีหน้าที่
ต้องเสียภาษีในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ค าว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจ” ไม่ได้หมายความถึง
แต่เพียงอุตสาหกรรม กิจกรรมเชิงพาณิชย์และเกษตรกรรมในกรอบกฎหมาย เท่านั้น แต่ยัง
หมายความรวมถึงการบริการระดับมืออาชีพและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ถูกจัดหมวดหมู่ไว้ตามกฎหมาย 

3.2.3.3  กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส114 ได้แก่ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่าง บริการไปรษณีย์บางอย่าง การศึกษา องค์กรการกุศล 

การท าธุรกรรมทางการเงินบางอย่าง การประกันภัย และการพนันการเล่นเกมส์และสลากกินแบ่ง 
3.2.3.4  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส115 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบในภาษีมูลค่าเพิ่ม คือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วยการผลิตสินค้า 
การตลาด การจัดหาบริการทุกชนิด การเพาะปลูก อาชีพอิสระ ส่วนค านิยามของ “ผู้ต้องรับผิดชอบ
ในภาษีมูลค่าเพิ่ม” นั้น คือ บุคคลที่ถูกคาดหมายว่ามีรายได้ที่ได้รับจากค่าสินค้าและบริการตาม
ความสามารถของตน เช่น เมื่อได้รับเงินเดือนส าหรับการจ้างงานหรือเมื่อขายสินค้าส่วนตัว  

                                                                                 
111  Ibid. 
112  From Legal and Tax Guide (p. 276), Francis Lefebvre, 1992. (อ้างถึงใน การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีผลกระทบของการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 และมาตรา 80/1  
(น. 113-114). เล่มเดิม. 

113  France: VAT Essential. Retrieved July 3, 2015, from 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/vat-gst-essentials/pages/france.aspx#1 

114  Ibid. 
115  Ibid.  
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3.2.3.5  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส116 
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ 

รวมถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะการขาย
สินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อในงานวิจัย  

ฐานภาษีส าหรับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าครอบคลุมค่าตอบแทนทั้งหมดในรูป
ของเงินสดหรือสิ่งของที่ได้รับจากผู้ขาย ราคาที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดที่จ่ายนั้นถือเป็นฐานภาษี ซึ่ง
หมายความว่าผู้ขายไม่สามารถลดฐานภาษีโดยการผลักดันสิ่งที่จะเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของเขาเอง
ไปยังผู้บริโภคได้  

3.2.3.6  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละช่วงเวลา  โดยในปัจจุบันนั้นอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มของฝร่ังเศสมีอัตราดังนี้117 

(1)  อัตรามาตรฐาน (Standard Rate) คือ ร้อยละ 20 ใช้จัดเก็บจากสินค้าและบริการ
ทั่วไป ที่ไม่อยู่ในกลุ่มจ าพวกที่กฎหมายก าหนดไว้ (เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557) 

(2)  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรากลาง คือ ร้อยละ 7 ซึ่งน ามาใช้กับสินค้าและบริการ
ประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา การขนส่งผู้โดยสาร การเข้าชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรม
ความบันเทิง โรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร 

(3)  อัตราต่ า (Reduce Rate) คือ ร้อยละ 5.5 น ามาใช้เฉพาะส าหรับรายการของสินค้า
และบริการที่เกี่ยวกับน้ าและเคร่ืองดื่ม (ยกเว้นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์) อาหารส าหรับบริโภค  
การให้บริการในโรงอาหารโรงเรียน อุปกรณ์พิเศษและบริการส าหรับคนพิการ อุปกรณ์ส าหรับการ
ใช้งานทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้พิการ และอุปกรณ์บางอย่างของการผลิต
ไฟฟ้า การผลิตพลังงานความร้อนและก๊าซธรรมชาติ หนังสือขายและเช่ารวมทั้งหนังสือดิจิตอล  

(4)  อัตราต่ ามาก (Special Rate) คือ ร้อยละ 2.1 ซึ่งใช้กับ หนังสือพิมพ์ ค่าเข้าชมการ
แสดงและยารักษาสุขภาพของมนุษย์ 

3.2.3.7  วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ใบก ากับภาษีเป็นหลักฐานส าคัญ วิธีการค านวณภาษีคือน า

ภาษีซื้อหักกับภาษีขาย ผลต่างที่ได้จะเป็นจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับเงินคืน 

                                                                                 
116  Ibid.. 
117  French VAT Rate. Retrieved July 3, 2015, from http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-

rates/eu-vat-rates 
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นอกจากนั้นใบก ากับภาษียังถือเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการยืนยันความถูกต้องหรือตรวจสอบการ
ท าบัญชีต่าง ๆ เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม118 

3.2.3.8  ใบก ากับภาษีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส119 
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ออกใบก ากับภาษี ซึ่งรายละเอียดต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่

สาธารณรัฐฝร่ังเศสก าหนดรวมถึงในเชิงพาณิชย์ด้วย เช่น วันที่ออกใบก ากับภาษี หมายเลขใบแจ้ง
หนี้ที่เรียงตามล าดับตัวเลข หมายเลขทะเบียนของผู้ประกอบการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใบก ากับ
ภาษีสามารถออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (EDI) หรือกรณีที่มีลายมือชื่อดิจิตัลที่มีความทันสมัยและมีความถูกต้อง และ
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบของใบก ากับภาษีทั่ว ๆ 
ไปด้วยเช่นกัน 

3.2.3.9  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสาธารณรัฐฝร่ังเศส120 
ส าหรับกรณีการขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการ

ดอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือส่งมอบสินค้า 
3.2.3.10  แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ มจากการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแพร่ภาพออกอากาศ หรือบริการ

โทรคมนาคมแก่ผู้บริโภคที่อยู่ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่ง  ภายใต้โครงการ MOSS ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการแห่งสหภาพยุโรป การยื่นแบบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ครอบคลุมทั้ง 28 ประเทศสมาชิกแห่ง
สหภาพยุโรป121 

ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างชาติ ที่มีรายรับหรือคาดว่าจะมีรายรับเกินกว่า €100,000 
(100,000 ยูโร) ต่อปี จากการให้บริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องยื่นจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภายในสาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยมีข้อมูลที่ต้องใช้ในการ 

                                                                                 
118  http://e-fpo.fpo.go.th/e-tax/Tax_0verview/Data/France.pdf (อ้ า งถึ ง ใน  การน าภาษีมู ลค่ า เพิ่ ม 

หลายอัตรามาใช้จัดเก็บในประเทศไทย: ศึกษากรณีความเหมาะสมและปัญหาทางกฎหมาย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) (น. 76). เล่มเดิม). 

119  France: VAT Essential. Op.cit. 
120  French VAT Compliance and Rates. Retrieved July 3, 2015, from http://www.vatlive.com/eu-vat-

rules/french-vat-compliance-and-rates/ 
121  French VAT, Retrieved July 3, 2015, from http://www.vatlive.com/country-guides/france/french-vat/ 
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จดทะเบียนได้แก่ ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะพิสูจน์ว่าธุรกิจที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่  
อ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรปตามความเหมาะสม ข้อบังคับของบริษัท และ หนังสือรับรองทะเบียนการค้า
ที่ออกภายใต้กฎหมายของประเทศที่บริษัทนั้นมีที่ตั้งอยู่122 

ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่  Service des Impôts des Entreprises ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ในการพิจารณาและอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อได้เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของสาธารณรัฐฝร่ังเศสแล้ว  
ผู้ประกอบการจะได้รับหมายเลขทะเบียนเพื่อให้แก่บริษัท มีผลบังคับใช้ได้ครอบคลุมทั้ง 28 ประเทศ
สมาชิกแห่งสหภาพยุโรป123 

เมื่อได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่สาธารณรัฐฝร่ังเศสเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าภายในสาธารณรัฐฝร่ังเศสได้ โดยใช้อัตราภาษี
และวิธีการด าเนินการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งหมดของสาธารณรัฐฝร่ังเศส124 ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจะต้องท ารายงานทางธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยยื่นแบบ CA 3 มีการจัดท าบัญชี มีการออกใบส่งของหรือใบก ากับภาษี
ส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกคร้ังโดยต้องมีการท าส าเนาเก็บไว้ด้วย  

เมื่อได้ศึกษาท าความเข้าใจหลักกฎหมายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากรของไทย รวมถึงของต่างประเทศซึ่งได้แก่ สหภาพยุโรป สหราช
อาณาจักร และสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท าให้ทราบถึงระบบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้วิจัย 
จะได้หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ในบทที่ 4 ต่อไป 

                                                                                 
122  French VAT Registration. Retrieved July 3, 2015, from http://www.vatlive.com/country-

guides/france/french-vat-registration/ 
123  Ibid. 
124  Ibid. 
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บทที ่4 
วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ในปัจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ช่องทางการค้าขายไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่เพียง

การซื้อขายผ่านร้านค้าทั่วไป แต่ทุกคนสามารถซื้อขายสินค้าได้ผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ง
เป็นร้านค้าออนไลน์ที่ปรากฏอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หน้าจอโน๊ตบุค หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ
ของตน เมื่อกระบวนการซื้อขายมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ท าให้มีช่องทางหลากหลายมาก
ขึ้น ดังนั้น ระบบการจัดเก็บภาษีก็ควรที่จะมีการจัดเก็บได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
ด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายได้จะต้องยื่นแบบในการเสียภาษีเงินได้ 
และเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) หรือ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรณีที่
เป็นนิติบุคคล) ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร และจะต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ท าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงและวิเคราะห์ถึงปัญหา
เฉพาะในเร่ืองปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่างของผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนภายในราชอาณาจักร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อในงานวิจัยฉบับนี้ 
 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี  แนวคิดและหลักการของ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในบทที่  2 ในหัวข้อที่  2.2 และ 2.3 และได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากรของไทย กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ในบทที่ 3 ในหัวข้อที่ 3.1 และ 3.2.1, 3.2.2 และ 3.2.3 ตามล าดับมาแล้ว ในบทนี้
ผู้วิจัยจะไดน้ าหลักการและหลักกฎหมายต่าง ๆ น ามาวิเคราะห ์เปรียบเทียบ โดยจะวิเคราะห์ในเร่ือง
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
ซึ่งยังแบ่งออกเป็นหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการจ่าย และ
หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักความมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นจะวิเคราะห์ในเร่ือง
หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการออกใบก ากับภาษีจาก
การพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  นอกจากนั้นผู้วิจัยจะน าบทบัญญัติกฎหมายของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในส่วนที่ผู้วิจัยเห็นว่ามี
ประสิทธภาพและจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเร่ืองการจัดเก็บ
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ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต่อไป โดยประเด็นในการวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยจะขอแยกพิจารณาเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง วิเคราะหป์ัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการจ่าย และเปรียบเทียบกับของ
สหภาพยุโรป และของสหราชอาณาจักร 

ประเด็นที่สอง วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และเปรียบเทียบกับของสหภาพยุโรป และของ 
สหราชอาณาจักร 

ประเด็นที่สาม วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับของสหภาพยุโรป และของ 
สหราชอาณาจักร 
 ประเด็นที่สี่ วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการออกใบก ากับภาษีจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และเปรียบเทียบกับแนวทางการออกใบก ากับภาษีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  

 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักความ 
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการจ่ายและเปรียบเทียบกับของสหภาพยุโรป 
และของสหราชอาณาจักร 

ในเบื้องต้นผู้วิจัยจะขอพิจารณาหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไปกับหลักความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีก่อน ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ในเร่ืองหลักการจัดเก็บภาษี
อากรที่ดี ว่าหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีนั้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของหลักการจัดเก็บภาษี
อากรที่ดี หากปราศจากความเป็นธรรมแล้ว ความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจก็คงเกิดขึ้นได้ยาก1

โดยหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจะต้องไม่ท าให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ าหรือถูกเลือก
ปฏิบัติ ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ในเร่ืองหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น 
เป็นภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะคิดค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไว้กับ
สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อยู่แล้ว ผู้บริโภคจึงไม่รู้สึกต่อต้านกับการจ่ายภาษี แต่กลับมีความสมัครใจ
ในการเสียภาษีเนื่องจากเป็นสินค้าหรือบริการที่ตนพอใจที่จะเลือกบริโภคอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็ควรตั้งอยู่บนหลักความเป็นธรรม กล่าวคือ ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการที่มี
หน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและบริโภค และในแง่ของผู้บริโภคที่จะต้อง
รับภาระในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการบริโภคขั้นตอนสุดท้าย  
                                                           

 1  จาก ภาษีอากรธุรกิจ (น.17), โดย สมคิด บางโม, 2537, กรุงเทพฯ: น าอักษรการพิมพ.์  
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เมื่อพิจารณาหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 แล้ว จะเห็น
ได้ว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น จะจัดเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการในทุก ๆ 
ขั้นตอนของการขายสินค้าหรือบริการ เฉพาะในส่วนที่ยังไม่เคยผ่านการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อน 
ดังนั้น โดยหลักการพื้นฐานของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงถือว่าเป็นการจัดเก็บภาษีที่ไม่ซ้ าซ้อน
และมีความเป็นธรรมอยู่แล้วในตัว  

ตัวอย่างเช่น  
ผู้ประกอบการได้ลงทุนซื้อผ้า กระดุม ด้าย (ราคารวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ในการ

ผลิตเสื้อผ้า ต่อมาได้ขายเสื้อผ้าที่ตนผลิตให้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้านั้น จะถูกคิด
ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะในส่วนที่มีขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้นเท่านั้น  กล่าวคือเฉพาะขั้นตอนที่มีการ 
ตัดเย็บ และค่าจ้างแรงงาน แต่ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของวัตถุดิบ คือผ้า กระดุม และด้าย  
ที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปแล้วในขั้นตอนแรก เป็นต้น 

4.1.1  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการจ่าย  

ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค 
คือ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าและการให้บริการ2 ซึ่งค าว่า “ขาย” ตามประมวลรัษฎากร 
หมายถึง การเปลี่ยนมือสินค้าจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง ไม่ว่าการเปลี่ยนมือของสินค้าจะเป็นไปใน
ลักษณะใดก็ตาม ดังนั้น การขายสินค้าจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงถือว่าเป็นการขายตาม
ประมวลรัษฎากร และเข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันกับการซื้อขายสินค้าใน
รูปแบบทั่วไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า  การขายสินค้าจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศหรือการขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต มีผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากที่ขายสินค้าและมีรายรับหรือรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ไม่ได้
อยู่ในข่ายที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมายก าหนด 3 จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
แต่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่ได้เข้ามาสู่ระบบการจัดเก็บภาษี กล่าวคือไม่ได้
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง ในขณะที่
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าจากร้านค้าทั่วไปที่ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างถูกต้อง ประเด็นปัญหาจึงมีว่า การกระท าดังกล่าวถือว่าขัดต่อหลักความเป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษีหรือไม่อย่างไร 

                                                           
2  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 77/2. 
3  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 81/1. 
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หากพิจารณาถึงหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการ
จ่าย ตามแนวความคิดของ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ จะต้องพิจารณาทั้งความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวนอน และความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้ง ส าหรับ
กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงมีประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับหลัก
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวนอน (Horizontal Equity of Taxation)  

หลักความเป็นธรรมในแนวนอนมีหลักว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันควรถูก
จัดเก็บภาษีเท่ากัน หรือคนที่มีรายได้เท่ากันจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่เท่ากัน 4ประเด็น
ปัญหามีว่าระหว่างผู้ประกอบการที่ขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไป กับผู้ประกอบการที่ท าการค้าทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ขายสินค้าชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกันและมีรายรับอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน 
แต่ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไปซึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและถูกจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ท าการค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้  
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบจาก
ภาครัฐได้ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน และรวมถึงผู้บริโภคด้วย 
กล่าวคือ ผู้ประกอบการจากการขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไป จะถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและมีสิทธิ
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภค  ซึ่งอาจท าให้สินค้าชนิดเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกันนั้นมีราคาสูงกว่าราคาที่อยู่ในตลาดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากต้องคิด
ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเข้าไปกับตัวสินค้าด้วย เมื่อผู้ประกอบการที่ขายสินค้าชนิดเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกันและมีรายรับอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกลับถูกจัดเก็บภาษีอย่างไม่เท่าเทียมกัน  และ
ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าชนิดเดียวกันลักษณะเดียวกัน  โดยผู้ซื้อที่ซื้อผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องรับภาระช าระภาษี จึงถือได้ว่าขัดกับหลักความเป็นธรรมแนวนอน  

ผู้วิจัยยังมีความเห็นอีกว่า นอกจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องถูกจัดเก็บภาษีอย่าง
เท่าเทียมกันแล้ว การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับกิจการที่ได้รับการยกเว้น  ก็ควรเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เดียวกันด้วย  

ตัวอย่างเช่น 
กรณีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่า เพิ่มจากการพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ของ

กรมสรรพากร ที่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีโดยกรมสรรพากรได้ประกาศ
ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อี-บุ๊ค) กับหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต  โดยกรมสรรพากร 
                                                           

4  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 29). เล่มเดิม. 
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ให้เหตุผลว่า เนื่องจากมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร5 ก าหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ในกิจการที่เกี่ยวกับการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนซึ่งเป็นในรูปแบบของกระดาษ 
ดังนั้น การให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเพียงแต่อยู่ใน
รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์  จึงควรได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกัน 6 การยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรในกรณีนี้  จึงสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
ในแนวนอน 

(2) พิจารณาหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับหลัก
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of Taxation)  

หลักความเป็นธรรมในแนวตั้งมีหลักว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันควร
แบกรับภาระภาษีที่แตกต่างกัน หรือคนที่มีรายได้มากจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่าง
จากคนที่มีรายได้ต่ า หรือ คนรวยจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนจน7 เมื่อพิจารณาตามประมวล
รัษฎากรมาตรา 80 ได้ก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ 2 อัตรา คือ 1. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10  
ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการประกอบกิจการขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้านั้น 
กฎหมายก าหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 10 ในการค านวณภาษี ซึ่งกฎหมายก็ได้เปิดช่องให้ลดอัตรา
ภาษีลงได้โดยวิธีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่มีเงื่อนไขว่าต้องก าหนดอัตราภาษีให้เป็นอัตรา
เดียวกันส าหรับการขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้าทุกกรณี8 ปัจจุบันก าหนดให้คิดเพียง  
ร้อยละ 7 เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนมีก าลังในการใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคอันจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  และ 
2. อัตราร้อยละ 0 ส าหรับการขายสินค้าบางกรณี ซึ่งบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในเร่ืองอัตรา
ภาษีนี้ ก็หมายความรวมถึงกรณีการซื้อขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ประเด็นปัญหามีว่า การที่ประมวลรัษฎากรก าหนดให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณี
ประกอบกิจการขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้าทุกกรณีนั้นจะต้องก าหนดอัตราภาษีให้เป็น
อัตราเดียว ขัดกับหลักความสามารถในการจ่ายในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้งหรือไม่  เนื่องจาก 
หลักความสามารถในการจ่ายในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้ง  มีหลักว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันควรแบกรับภาระภาษีที่แตกต่างกัน หรือคนที่มีรายได้มากจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีใน

                                                           
5  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 81(1)(ฉ). 
6  กรมสรรพากร. (2558, มกราคม 2558). ยกเว้นแวต อ-ีบุ๊ค หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ 

http://www.dailynews.co.th/economic/292064  
7  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 29). เล่มเดิม. 
8  ประมวลรัษฎากร มาตรา 80. 
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จ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ต่ า  หรือ คนรวยจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนจน ดังนั้น  
เมื่อประมวลรัษฎากรก าหนดให้อัตราภาษีส าหรับประกอบกิจการขายสินค้า ไม่ว่าจะขายสินค้าตาม
ร้านค้าทั่วไป หรือขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริการ และการน าเข้าทุกกรณีก็ต้องใช้
อัตราภาษีได้เพียงอัตราเดียว ก็เท่ากับว่าไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้มากน้อยเพียงใด หรือซื้อสินค้า 
ต่างชนิดกันก็ยังคงต้องเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดียวกันคือร้อยละ 7 ซึ่งไม่ได้คิดตาม
ความสามารถในการจ่ายในแนวตั้ง กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายรับมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายรับน้อย 
ยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เพียงอัตราเดียว หรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าต่างชนิดกัน 
ก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เพียงอัตราเดียว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การที่ประมวลรัษฎากร
ก าหนดให้มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการประกอบกิจการขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้า
ทุกกรณ ีมีอัตราภาษีได้เพียงอัตราเดียวนั้นขัดกับหลักความเป็นธรรมในแนวต้ัง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประมวลรัษฎากรก าหนดให้มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีประกอบ
กิจการขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้าทุกกรณีนั้นจะต้องก าหนดอัตราภาษีให้เป็นอัตราเดียว 
จะขัดกับหลักความเป็นธรรมในแนวตั้งก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้เปิดช่องเอาไว้ โดยตามประมวล
รัษฎากร 81(1)9 ให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าบางชนิดที่เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพ 
ในการประกอบวิชาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย หรือในเร่ืองของสวัสดิการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการศึกษา หรือการรักษาพยาบาล เป็นต้น ท าให้เห็นว่าสินค้าต่างชนิดกันในบาง
ประเภทถ้าหากเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพ หรือสวัสดิการต่าง ๆ กฎหมายก็ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้ แต่หากเป็นสินค้าบางชนิดที่เป็นลักษณะสินค้าฟุ่มเฟือย  กฎหมายก็ก าหนดให้ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต ส่วนบทบัญญัติกฎหมายอีกเร่ืองก็คือ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81/110 ก าหนดให้
กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาท ก็ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในแนวตั้งว่า ผู้ที่มีรายรับหรือรายได้น้อยก็ควร
ที่จะต้องเสียภาษีน้อยหรือไม่ต้องเสียภาษีเลย ซึ่งการขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยู่
ในขอบเขตการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติตามประมวล
รัษฎากรทั้งสองมาตรา สามารถลดความเหลื่อมล้ าในเร่ืองอัตราภาษีที่ขัดกับหลักความเป็นธรรม  
ในแนวต้ังไปได้ 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า หากมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยก าหนดให้มี
อัตราภาษีหลายอัตรา อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและเป็นการเพิ่มภาระในการค านวณให้แก่
ผู้ประกอบการที่จะต้องพิจารณาว่าสินค้าและบริการของตนอยู่ในลักษณะที่ต้องคิดค านวณจาก  
                                                           

9  ประมวลรัษฎากร มาตรา 81(1). 
10  ประมวลรัษฎากร มาตรา 81/1. 
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อัตราภาษีใด และวิธีการค านวณภาษีซื้อ ภาษีขายก็จะมีความยากในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีก ซึ่ง
จะขัดกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ทั้งในเร่ืองของหลักความ
เรียบง่าย ซึ่งมีหลักการว่า ภาษีที่ดีจะต้องจัดเก็บได้ง่าย และง่ายต่อการที่ผู้เสียภาษีจะปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษี และขัดกับหลักความแน่นอนในเร่ืองความรับผิดในจ านวนภาษี  หากจะต้องค านวณ
ภาษีจากอัตราภาษีที่มีหลายอัตราตามชนิดของสินค้าแต่ละชนิด  และสุดท้ายขัดกับหลักความมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพราะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเพิ่มมากขึ้น 
เช่น ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหลากหลายชนิดอาจจะต้องว่าจ้างบุคลากร หรือนักบัญชีเพื่อจัดท า
บัญชีสินค้าแต่ละชนิดแยกต่างหากจากกัน เป็นต้น ดังนั้นในความคิดเห็นของผู้วิจัยจึงเห็นว่า หาก
พิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างข้อดีและข้อเสียดังกล่าวแล้ว  การก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากรที่ให้จัดเก็บจากการประกอบกิจการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าตามร้านค้า
ทั่วไป หรือการขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการและการน าเข้าทุกกรณีนั้น
จะต้องก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็นอัตราเดียว จึงเป็นเร่ืองที่เหมาะสมแล้ว 

ดังนั้น จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า  ยังมีผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อีกเป็นจ านวนมากที่ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบการจัดเก็บภาษี กล่าวคือไม่ได้จดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการตามร้านค้าทั่วไปรวมถึงผู้บริโภค 
ซึ่งขัดกับหลักความเป็นธรรมตามความสามารถในการจ่ายในแนวนอน หากพิจารณาถึงที่มาของ
ปัญหาที่แท้จริงจะเห็นได้ว่า เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ยังไม่มีความแน่นอนชัดเจน กล่าวคือ 
ประมวลรัษฎากรไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการ ให้รวมถึงผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย จึงท าให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางรายไม่ทราบถึงหน้าที่ตาม
กฎหมายของตน หรือบางรายอาจอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในส่วนนี้ตีความเพื่อจะหลีกเลี่ยงใน
การเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง ดังนั้น ทางแก้ปัญหาส าหรับกรณีนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมี
บทบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า  ผู้ประกอบการที่ท าการขายสินค้าผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้านั้นเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีมูลค่ าเพิ่มตามบทบัญญัติของประมวล
รัษฎากรและไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็มีหน้าที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายละเอียดผู้วิจัยจะได้น าเสนอในบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ในบทที่ 5 ต่อไป   
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 4.1.2  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพ
ยุโรป และสหราชอาณาจักร ต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถใน
การจ่าย 

ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้มีการบังคับใช้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศสมาชิก โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งฉบับที่ 6 กล่าวคือ ประเทศที่มี
หน้าที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  คือ ประเทศที่มีการใช้บริการ 
อันเป็นการยึดหลักการจัดเก็บภาษีปลายทาง โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรป  
ที่ให้บริการแก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายและอยู่ในสหภาพยุโรปต้องท าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากผู้บริโภคเสมือนว่าผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในประเทศของตน11 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งฉบับที่  6 ก็คือ ต้องการให้
กิจกรรมทางการค้าที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกน ามาคิดค านวณเป็นฐานภาษี  ให้มีการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อให้ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปที่ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กับผู้บริโภคที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (B2C) เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกับที่
ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพ
ยุโรป (B2B) กล่าวคือ หากผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปท าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
ผู้บริโภคที่อยู่ในสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วยกัน หรือจะเป็นผู้บริโภคที่ไม่ได้จดทะเบียน ก็จะถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกัน อีกทั้ง 
ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปและผู้ประกอบการนอก
สหภาพยุโรปที่หากท าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้บริโภคที่อยู่ในสหภาพยุโรป ก็จะถูกจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกัน กรณีนี้สามารถขจัดความไม่เป็นธรรมได้ทั้งระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน และ
ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 

การแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งฉบับที่  6 แห่งสหภาพยุโรป ส่งผลให้มีการออกกฎระเบียบ
ภายในสหราชอาณาจักร ในเร่ืองการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการที่สหภาพยุโรปได้วางไว้ โดยได้ก าหนดไว้อยู่ใน The Notice 700: Section 4 
ในหัวข้อ VAT: businesses supplying digital services to private consumers12 ซึ่งก่อให้เกิดความ
เป็นธรรมทั้งระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน และระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไป
แล้ว นอกจากนั้นยังก าหนดด้วยว่า ใช้เฉพาะกรณีที่มีการให้บริการในรูปแบบดิจิตัล  หมายถึง 

                                                           
11  เปิดตัวกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของโลก (น. 37 ). เล่มเดิม. 
12  HM Revenue & Customs,Notice 700: Section 4 VAT: businesses supplying digital services to 

private consumers. 
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การให้บริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุอย่างชัดเจนว่า ผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้บริโภค
ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ และอยู่ในสหราชอาณาจักร ส่วนผู้ประกอบการก็จะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กฎระเบียบดังกล่าว
ของสหราชอาณาจักรได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการและผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน นอกจาก
กฎระเบียบดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีในเร่ืองของหลักความเป็นธรรมใน
การจัดเก็บภาษีแล้ว ยังมีความแน่นอนและชัดเจนในเร่ืองของการก าหนดสถานะของผู้มีหน้าที่  
เสียภาษีมูลค่า เพิ่มด้วย  ดังนั้น  จึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบัญญัติบทกฎหมาย
ภายในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต 

 
4.2  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักความ 
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และเปรียบเทียบกับของสหภาพยุโรป และของสหราชอาณาจักร 
 4.2.1 วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักความมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่  2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมีหลักว่า 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้เสียภาษีควรต้องต่ าที่สุดการที่จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต่ า ต้องท าให้
ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีต่ า ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีประกอบด้วย เงิน และเวลา  
ที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ไปในการจัดเก็บภาษี และการที่จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีต่ า ก็คือต้องท าให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายของ 
ผู้เสียภาษีต่ าหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งก็คือ เงิน และเวลาที่ผู้เสียภาษีจะต้องเสียไปในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 13 

สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีสูงรวมถึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้เสียภาษีสูงและไม่มีประสิทธิภาพนั้นมีสาเหตุหลักอยู่ 2 ประการ คือ 14 

1. ความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและในวิธีปฏิบัติในการบริหาร และ 
2. การหนีภาษี  
ส าหรับประเทศไทยประมวลรัษฎากรมาตรา 82 ได้ก าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น มี 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการ และผู้น าเข้า15โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการที่มี

                                                           
13  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 33) . เล่มเดิม. 
14  แหล่งเดิม. 
15  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 82. 
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รายรับเกินกว่า 1,800,000 บาท มีหน้าที่ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนผู้ประกอบการที่มี
รายรับไม่ถึงแต่ประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนก็สามารถท าได้ตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนด  
แต่ในปัจจุบันจะพบว่า การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ประกอบการจ านวนมาก
เข้าข่ายตามกฎหมายที่จะต้องถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มิได้เข้ามาอยู่ในระบบการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามความเห็นของผู้วิจัยนั้นเห็นว่า สาเหตุนั้นมาจากหลายประการ เช่น ผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทราบมาก่อนว่ากิจการทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของตนเข้าข่ายตาม
กฎหมายที่จะต้องถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกับการค้าขายตามร้านค้าทั่วไป ซึ่งวิธีการแก้ไข
เป็นเร่ืองของการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 4.1 ส่วนสาเหตุอ่ืน ๆ 
ตามความเห็นของผู้วิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการที่
จะปฏิบัติตาม หรือ จงใจที่จะหนีภาษีเนื่องจากการซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การ
ตรวจสอบนั้นเป็นไปได้ยาก  

แม้ว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าตามร้านทั่วไป กับการขายสินค้าผ่าน
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เหมือนกัน  
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถท าให้มีการจัดเก็บอย่างเท่าเทียมกันได้หรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หากพิจารณาถึงที่มาของปัญหาที่แท้จริงจะเห็นได้ว่า ปัญหานั้นเกิดจากเกิดจากความซับซ้อนของ
กฎหมายภาษีและวิธีปฏิบัติในการบริหารภาษี ซึ่งระบบการจัดเก็บและการตรวจสอบของภาครัฐที่
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่สามารถบังคับให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใน
ข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

เมื่อผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการที่จะปฏิบัติตาม 
เนื่องจากกฎหมายภาษีมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้การตีความตัวบทกฎหมาย เช่น การขายสินค้า 
ตามประมวลรัษฎากร ต้องตีความว่าหมายความรวมถึงการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่ เป็นต้น ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงหน้าที่ของตนในการเสียภาษี
ให้กับรัฐ หรือตัวบทกฎหมายใช้ข้อความที่เป็นศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย เป็นการยากที่ประชาชน 
จะท าความเข้าใจได้เอง และที่เป็นปัญหาประการส าคัญนั่นก็คือ ไม่รู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาการกระจายข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบนั้นยังไม่ครอบคลุมได้ทั่วถึงเพียงพอ 

 ส่วนสาเหตุในเร่ืองการหนีภาษี วิธีการแก้ไขก็คือ จะต้องท าให้แรงจูงใจในการหนีภาษี
ลดลง โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยป้องกันการหนีภาษี
ในรูปแบบใหม่ ๆ16 
                                                           

 16  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 37-39). เล่มเดิม. 
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ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาในเร่ืองนี้ คือจะต้องใช้กฎหมายภาษีที่มีโครงสร้างภาษี
ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน17 โดยเฉพาะวิธีในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เมื่อผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบกิจการที่มีลักษณะเข้าข่ายจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย  
ก็ควรจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยอาจมีการระบุไว้เพิ่มเติมว่าเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้เลขทะเบียนดังกล่าวในการ
อ้างอิงทุกคร้ังที่มีการติดต่อซื้อขาย เพื่อที่จะเป็นการง่ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ติดตาม ช่วยให้กระบวนการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการลด
แรงจูงใจในการหนีภาษีได้อีกด้วย  

ตัวอย่างเช่น การที่รัฐจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าตามร้านค้า
ทั่วไป โดยไม่ได้จัดเก็บจากการขายสินค้าชนิดเดียวกันจากการขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่
รัฐไม่สามารถตรวจสอบการหนีภาษีของผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่งผลให้ผู้ซื้อ
หรือผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ได้สินค้าในราคาที่ต่ ากว่า และ 
ไม่ต้องรับภาระการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากรัฐสามารถน าเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตเข้ามา
ตรวจสอบการหนีภาษีได้อย่างถูกต้อง ก็เท่ากับเป็นการลดแรงจูงใจในการหนีภาษี ท าให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

นอกจากนั้นการยื่นแบบต่าง ๆ ก็ควรจัดท าแบบฟอร์มด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ขั้นตอนใน
การกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน และให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษีของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดตั้งหน่วยงานย่อยรองลงมาจากกรมสรรพากร
ที่จะดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกิจการที่เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะคอยดูแลคอย
ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง  โดย
รายละเอียดผู้วิจัยจะได้น าเสนอในบทสรุปและข้อเสนอแนะ ในบทที่ 5 ต่อไป 
 4.2.2  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป 
และสหราชอาณาจักร ต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

ดังจะเห็นได้จากกรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
สหภาพยุโรป ตามที่มีการแก้ไขค าสั่งฉบับที่ 6 ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ตามที่ผู้วิจัยได้
กล่าวมาแล้วในบทที่ 3ถึงวิธีการที่ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปสามารถยื่นแบบแสดงรายการ
เสียมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปได้นั้น ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปสามารถยื่นแบบแสดง
                                                           

 17  แหล่งเดิม. 
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รายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Means) ต่อประเทศสมาชิกใน
สหภาพยุโรปที่ตนจดทะเบียนได้ 18 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการที่สหภาพยุโรปก าหนดให้มีการยื่น
แบบจดทะเบียนหรือแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น  เป็นการ
น าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความทันสมัยก้าวทันต่อโลกที่การค้าไร้พรมแดน 

ผลจากการแก้ไขค าสั่งฉบับที่  6 แห่งสหภาพยุโรป ท าให้สหราชอาณาจักรก าหนด
กฎระเบียบภายในประเทศไว้อยู่ ใน  The Notice 700: Section 4 ในหัวข้อ  VAT: businesses 
supplying digital services to private consumers19 โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์
จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับ VAT Mini one Stop Shop (VAT 
MOSS) ซึ่งใช้ส าหรับการประกอบกิจการดังกล่าวภายในสหราชอาณาจักร  ได้ที่  UK Micro-
Business ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการการเรียนรู้และข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการจัด
อบรมสัมนาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเห็นได้ว่าการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมทั่วถึงของสหราชอาณาจักร จะท าให้
ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในเร่ืองการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นผู้ประกอบการตามที่สหราชอาณาจักร
ก าหนดได้ การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมาช่วยในเร่ืองการด าเนินการต่าง ๆ ก่อให้เกิดความ
สะดวกกับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษี เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ลดแรงจูงใจในการหนีภาษีได้ 

นอกจากนั้นในกรณีที่ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อสอบถามไปยัง  HM Revenue & Customs ซึ่งเปรียบเสมือนกรมสรรพากรของ
ประเทศไทย โดยทาง HM Revenue & Customs จะมีหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบคอยให้ข้อมูลแก่
ผู้ประกอบการไว้โดยเฉพาะในเร่ืองนี้อีกด้วย จะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ซึ่งได้แก่  HM Revenue & Customs ได้แบ่งความรับผิดชอบออกเป็นสัดส่วนโดยการจัดตั้ง
หน่วยงานย่อย เพื่อกระจายความรับผิดชอบออกไปส่งผลให้สามารถดูแลและให้ข้อมูลแก่
ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าระบบการจัดเก็บภาษี
ของสหราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ประยุกต์ใช้ส าหรับประเทศไทยได้ต่อไป 

 
 

                                                           
18  Article 26 (5)of the Sixth Council Directive. 
19  HM Revenue & Customs,Notice 700: Section 4 VAT: businesses supplying digital services to 

private consumers. 
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4.3  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักความ  
มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับของสหภาพยุโรป 
 4.3.1  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักความมี
ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ 

ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ เสียภาษีที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าแล้ว  ยังต้องอาศัยหลักความ 
มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งมีหลักการว่า ภาษีต้องก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจให้เกิด
แก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุด (Minimum Unintended Effect) หรือก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจ
ในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอันน ามาซึ่งผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อย
ที่สุด (The Disincentive Effect)20ดังนั้น การตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน 
จึงขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในเร่ืองต้นทุนและผลประโยชน์21 

ประเด็นปัญหามีว่า การบังคับใช้กฎหมาย วิธีการปฏิบัติหรือการตรวจสอบการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากจะท าให้เกิด
แรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษีของผู้ประกอบการแล้วตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อน 
ยังอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุนของผู้ประกอบการ กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่ก าลัง
ต้องการที่จะขายสินค้าชนิดหนึ่ง  แต่อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกขายตามร้านค้าทั่วไป  
กับเลือกขายแบบร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ประกอบการพิจารณาว่า
การค้าขายของตนเป็นกิจการที่เข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเห็นว่าการค้าขายทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการตรวจสอบในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยุ่งยากและซับซ้อนกว่าการขายตาม
ร้านค้าทั่วไป เป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะไม่ เข้าสู่ระบบการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อที่จะไม่ต้องน าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไปรวมกับราคาสินค้าด้วย ท าให้สินค้าที่ขายมี
ต้นทุนที่มีราคาถูกลง และสามารถขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าราคาสินค้าที่ขายตามร้านค้าทั่วไป 
ผู้ประกอบการจึงเลือกตัดสินใจที่จะประกอบกิจการค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะประกอบ
กิจการค้าขายตามร้านค้าทั่วไป หรือในทางกลับกันในแง่ของผู้บริโภค ก็อาจเลือกซื้อสินค้าตาม
ร้านค้าออนไลน์ที่มีช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้บริโภคเองไม่ต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากสินค้าที่ตนมีความต้องการจะซื้อ ผู้บริโภคจึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะตัดสินใจซื้อจากร้านค้าทั่วไป จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างมานี้  

                                                           
20  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 40) . เล่มเดิม. 
21  แหล่งเดิม. 
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ถือว่าระบบภาษีได้เข้ามาส่งผลกระทบโดยบิดเบือนต่อการตัดสินใจท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

นอกจากนั้น การบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ถูกเรียกว่า “ภาระส่วนเกิน” (Excess Burden) หรือ “ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ” (Deadweight 
Loss)22หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจของภาษีจึงต้องการให้เกิดความสูญเปล่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ผู้ เสียภาษีท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดับที่ต่ าหรือน้อยที่สุด จากตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ยกมา การที่ผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะ
ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะประกอบการตามร้านค้าทั่วไป อาจก่อให้เกิดให้
เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจได้ เพราะการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบ
ต่อไปยังผู้เป็นเจ้าของร้านค้าหรือเจ้าของพื้นที่แผงลอยที่จะให้เช่า กล่าวคือไม่เกิดการท าสัญญาซื้อ
ขายร้านค้า หรือเช่าพื้นที่  ส่งผลกระทบไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยหน้าร้าน  
เป็นต้น  

ดังนั้น เพื่อที่จะต่อต้านการแทรกแซงหรือบิดเบือนของภาษีต่อการตัดสินใจในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อแรงจูงใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี  ซึ่งได้แก่
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้รับภาระภาษีซึ่งได้แก่ผู้บริโภค สามารถท าได้โดยการ
บัญญัติบทกฎหมายและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้วิธีการจัดเก็บ
ภาษีและวิธีการตรวจสอบเป็นไปมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การจดทะเบียน การยื่นแบบหรือเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานย่อยที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ
โดยเฉพาะส าหรับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดผู้วิจัยจะได้น าเสนอในบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ ในบทที่ 5 ต่อไปผลที่จะตามมาก็คือ การลดลงของผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและลดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจในกระบวนการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้รัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  และเป็นการกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศให้ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ  

4.3.2  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพ
ยุโรปต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ 

ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.1.2 ว่า จุดมุ่งหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งฉบับ
ที่ 6 ก็คือ ต้องการให้กิจกรรมทางการค้าที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกน ามาคิดค านวณเป็นฐาน
ภาษี ให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรมตามหลักการจัดเก็บภาษี แต่อย่างไร
ก็ตาม กฎหมายดังกล่าวของสหภาพยุโรปได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากประเทศต่าง ๆ ว่า เนื่องจาก
                                                           

22  เงินไดบุ้คคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 42). เล่มเดิม. 
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ประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปใช้อัตราภาษีแบบหลายอัตรา และมีอัตราแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ เช่น บางประเทศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ซึ่งมีการส่งมอบทาง
กายภาพ (หรือ Physical Goods) เช่น นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ในอัตราลดลง 
(Reduced Rate) ขณะที่บางประเทศจัดเก็บในอัตรศูนย์ (Zero Rate) ส าหรับสินค้าประเภทและชนิด
เดียวกัน แต่ส าหรับการให้บริการข้อมูลดิจิตัล เช่น การดาวน์โหลดหนังสือทางอินเทอร์เน็ต มีการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราทั่วไป (Standard Rate) ของประเทศผู้ซื้อ23 

ประเด็นปัญหามีว่า  ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาจเลือกจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับประเทศในสหภาพยุโรปที่มี อัตราภาษีที่ต่ ากว่า  และไม่เลือกจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับประเทศในสหภาพยุโรปที่มีอัตราภาษีที่สูง  ขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไร  

หลักการของหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีก็คือ ระบบภาษีจะต้องไม่เข้า
มาส่งผลกระทบโดยบิดเบือนต่อการตัดสินใจท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ  
เมื่อกฎหมายของสหภาพยุโรปเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือก  
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป ดังนั้น ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ อาจเลือกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับประเทศในสหภาพยุโรปที่มีอัตราภาษีที่ต่ า
กว่าประเทศที่มีอัตราภาษีที่สูงได้ หมายความว่าได้เกิดการบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกิดผลไม่จูงใจ
ให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เสียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า ค าสั่งของสหภาพ
ยุโรปในส่วนนี้ยังขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ และเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นอกสหภาพยุโรปสามารถเลือกปฏิบัติได้  ท าให้เกิดความ 
ไม่เท่าเทียมกันในระบบภาษี  
 
4.4  วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการออกใบก ากับภาษีจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และเปรียบเทียบกับ
แนวทางการออกใบก ากับภาษีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 4.4.1  วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการออกใบก ากับภาษีจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่  3 เมื่อผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ 
จดทะเบียนได้ขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภค  และมีการเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภค ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีหน้าที่ที่จะต้อง
ออกใบก ากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภคดังกล่าว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 86 24  
                                                           

23  เปิดตัวกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของโลก (น. 38 ). เล่มเดิม. 
24  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 86. 
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สิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาคือ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด ประมวล
รัษฎากร มาตรา 78 ก าหนดไว้ว่าในกรณีการขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ผู้ขายหรือประกอบการเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยมีข้อยกเว้นอยู่ 3 ประการ คือ 
เว้นแต่ผู้ขายหรือผู้ประกอบการจะได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือได้รับช าระราคาสินค้า หรือได้ออก
ใบก ากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อก่อนที่จะมีการส่งมอบ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้ถือว่า
เกิดขึ้นตามส่วนของการกระท าที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการขายในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการซื้อขายกัน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ขายและผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องพบเห็นหน้ากันมาก่อน และวิธีการช าระเงิน
โดยส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ซื้อจะใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของตนลงในระบบคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม  Pay 
(จ่าย) เมื่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับข้อมูลของผู้ซื้อ  ก็จะโทรศัพท์ไปยัง
ธนาคารหรือบัตรเครดิตการ์ดเพื่อขออนุมัติวงเงิน หลังจากนั้นจึงมีการโอนเงินจากบัญชีเครดิตนั้นสู่
บัญชีธนาคารของผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์25 ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้ขายหรือ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับช าระราคาสินค้าจากผู้ซื้อแล้ว ดังนั้น ความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าวของผู้ขายหรือผู้ประกอบการก็จะเกิดขึ้นทันที ที่ผู้ขายหรือ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับช าระเงิน และมีหน้าที่ในการออกใบก ากับภาษีให้กับ 
ผู้ซื้อตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยหลักทั่วไปผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถออกใบก ากับภาษีและส่งไปพร้อมกับการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อทางไปรษณีย์ได้ 

แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ ผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ออก
ใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อแต่อย่างใด เมื่อเอกสารใบก ากับภาษีเป็นเอกสารส าคัญที่สุดในระบบการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากเป็นหลักฐานที่ใช้ในการค านวณภาษีซื้อ และภาษีขาย มีผลต่อจ านวน
เงินที่ผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องช าระภาษี  หรือได้รับคืนเครดิตภาษี 
ดังนั้น ปัญหาเร่ืองการออกใบก ากับภาษีจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณา  

ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างกรณีข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2558 โดยเป็นกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเอกสารหลักฐานในการซื้อขาย ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามข่าวก็คือ เจ้าของร้านทอง
แห่งหนึ่งได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อว่าต้องการขอซื้อทองแท่ง  10 บาท ทั้งหมดจ านวน 12 แท่ง  
มีมูลค่า 2 ล้านกว่าบาท โดยในกรณีนี้ผู้ซื้อได้ช าระราคาให้แก่เจ้าของร้านทองด้วยวิธีการออกเช็ค
เงินสด ซึ่งทางธนาคารเจ้าของบัญชีก็ได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามียอดเงินเข้าบัญชี
เจ้าของร้านทองผู้ขายแล้ว เมื่อเจ้าของร้านทองน าสมุดบัญชีไปตรวจสอบก็พบว่ามียอดเงินเข้าบัญชี
จริง เจ้าของร้านทองจึงได้ส่งมอบทองให้กับตัวแทนของผู้ซื้อไป แต่ในวันต่อมาปรากฏว่าธนาคาร
                                                           

25  ภาษีอากรกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (น. 41). เล่มเดิม. 
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เจ้าของบัญชีกลับแจ้งว่า เช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (เช็คเด้ง) เจ้าของร้านทองจึงได้รู้ว่า
ถูกมิจฉาชีพหลอกลวง และเกิดความสูญเสียเป็นเงินจ านวนมหาศาล จากตัวอย่างดังกล่าวที่ผู้วิจัย 
ยกมาพิจารณานั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น ในกรณีนี้เป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์  
ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่มีหลักฐานการซื้อขายอย่างใด ๆ เลย การติดต่อช าระเงินก็มีเพียงการส่ง
ข้อความทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารที่แจ้งเตือน หรือแม้แต่สมุดบัญชีเงินฝากที่ก่อนหน้าแจ้ง
ยอดเงินเข้าแต่วันถัดมากลับกลายเป็นไม่มียอดเงินดังกล่าว 26แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในเร่ือง
ของเอกสารหลักฐานแห่งการซื้อขาย ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาและ
ความส าคัญของระบบเอกสารหลักฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณากับการซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือการซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยทางอินเทอร์เน็ตนั้น การซื้อขายก็ไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จะใช้ในการยืนยันระหว่าง
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ขายและผู้ซื้อ ทั้งในเร่ืองของการตกลงซื้อขาย หรือในเร่ือง
เอกสารการช าระเงิน จึงอาจเกิดปัญหาในภายหลังดังเช่นข่าวที่ผู้วิจัยได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เมื่อการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการแทบทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุค อีกทั้งโดยส่วนใหญ่ผู้ขาย
หรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มักจะได้รับช าระเงินจากผู้ซื้อก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า
หรือส่งมอบสินค้า ดังนั้นความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าวของผู้ขายหรือ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเกิดขึ้นทันทีและผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ในการออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อทันทีด้วยเช่นกัน  ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า  
จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือมาตรการบังคับให้ผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้จัดท าใบก ากับภาษีอย่างเต็มรูปแบบผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ
และหลักเกณฑ์เหมือนเช่นกรณีการออกใบก ากับภาษีจากการขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไป โดยให้
ผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออกให้ทันทีที่ได้รับช าระราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานการตกลงซื้อขาย หรือการช าระเงิน ป้องกันในกรณีที่หากมีปัญหาเกิดขึ้นใน
ภายหลัง และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับทั้งฝ่ายผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และ 
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภคอีกด้วย โดยรายละเอียดผู้วิจัยจะได้น าเสนอในบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ในบทที่ 5 ต่อไป 
  

                                                           
26  ข่าวไทยรัฐออนไลน์. สืบค้น 2 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.thairath.co.th/content/498020  
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4.4.2  วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการออกใบก ากับภาษีจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และ
เปรียบเทียบกับแนวทางการออกใบก ากับภาษีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเร่ืองการออกใบก ากับภาษีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
จะเห็นได้ว่า กฎหมายภายในสาธารณฝร่ังเศสก าหนดให้สามารถมีการออกใบก ากับภาษีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (EDI) หรือกรณีที่มีลายมือชื่อดิจิตัลที่มีความทันสมัยและมีความถูกต้อง และ
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบของใบก ากับภาษีทั่ว ๆ 
ไปด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า หากประเทศไทยสามารถน าเอารูปแบบ หลักเกณฑ์ และ
เงือ่นไขต่าง ๆ ของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมาปรับใช้กับการออกใบก ากับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จากการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ก็จะสามารถใช้ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานในการซื้อขาย และยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดท าบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย 

จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้จัดท าบทสรุปและ
รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งจะสามารถน าเอาไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไทยต่อไป รายละเอียดผู้วิจัยจะได้
น าเสนอต่อไปในบทที่ 5 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ตามที่ผู้ วิจั ยได้ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎี  หลักกฎหมาย  และวิธีการจัด เก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งของราชอาณาจักรไทยและของต่างประเทศดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 และบทที่ 3 และตามที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาในเร่ืองบทบัญญัติ
กฎหมาย และปัญหาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มาแล้วในบทที่ 4 
ผู้วิจัยขอสรุปผลของการศึกษาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  บทสรุป 

ผู้วิจัยขอสรุปหลักการแนวความคิด ทฤษฎี  หลักกฎหมาย และวิธีการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ตามประมวลรัษฎากรของไทยและตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และปัญหาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น
หัวข้อ ดังนี ้

5.1.1  หลักการ แนวคิด และหลักกฎหมายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร 

5.1.1.1 ภาษีมูลค่า เพิ่มเป็นภาษีที่มุ่ ง เก็บจากการบริโภค  (Consumtion  Tax ) 
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะถูกก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค า
ว่า “ขาย” ตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การเปลี่ยนมือสินค้าจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง ไม่ว่าการ
เปลี่ยนมือของสินค้าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม  ดังนั้น การขายสินค้าจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จึงถือว่าเป็นการขายตามประมวลรัษฎากร ส่วนค าว่า “ผู้ประกอบการ” หมายถึง 
บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ  ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
ดังนั้น ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็มีหน้าที่จดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในทางปฏิบัติจะเห็นได้ว่า ยังมีผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมระหว่างผู้ประกอบการจากการค้าขายโดยทั่วไปกับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
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หลักการว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันควรถูกจัดเก็บภาษีเท่ากัน หรือคนที่มีรายได้เท่ากัน
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่เท่ากัน ตามหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวนอน 
(Horizontal Equity)  

5.1.1.2 อัตราภาษีมูลค่ า เพิ่ มตามประมวล รัษฎากร  ก าหนดไว้มี  2 อัตราคือ  
อัตรามาตรฐาน (Standard Rate) และอัตราร้อยละ 0 (Zero Rate) ปัจจุบันคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 92/2557 เร่ืองการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ส าหรับการขายสินค้า การให้บริการและการน าเข้าทุกประเภท ให้ลดลงเป็นอัตราร้อยละ 7 ดังนั้น 
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็อยู่ภายใต้บังคับในอัตรา
ภาษีร้อยละ 7 ในทุกกรณ ีกล่าวคือ ไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายรับมากน้อยต่างกันเพียงใดก็ยังคงต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เพียงอัตราเดียว หรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าต่างชนิดกัน ก็ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เพียงอัตราเดียว ซึ่งหลักดังกล่าว ขัดกับหลักความเป็นธรรมใน
แนวตั้ง (Vertical Equity) ซึ่งมีหลักว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันควรรับภาระภาษีที่
แตกต่างกัน หรือคนที่มีรายได้มากควรจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้
น้อย อย่างไรก็ตาม ประมวลรัษฎากร 81(1) ให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าบางชนิดที่
เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพ ในการประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม หรือในเร่ืองของสวัสดิการต่าง ๆ 
และตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81/1 ก าหนดให้กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายรับ 
ไม่เกิน 1,800,000 บาท ก็ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อยกเว้นใน 2 มาตราดังกล่าว  
จึงสามารถลดความเหลื่อมล้ าในเร่ืองอัตราภาษีที่ขัดกับหลักความเป็นธรรมในแนวต้ังไปได้  

ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตรา อาจก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นการเพิ่มภาระในการค านวณภาษีให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะขัดกับหลักการ
จัดเก็บภาษีอากรที่ดี ทั้งในเร่ืองของหลักความเรียบง่าย ซึ่งมีหลักการว่า ภาษีที่ดีจะต้องจัดเก็บได้ง่าย 
และง่ายต่อการที่ผู้เสียภาษีจะปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และขัดกับหลักความแน่นอนในเร่ืองความรับ
ผิดในจ านวนภาษี และสุดท้ายขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  เพราะก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย การก าหนด
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นอัตราเดียว ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเร่ืองที่
เหมาะสมแล้ว 

5.1.1.3  ผู้ประกอบการจะมีสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการ
นั้นได้ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” รวมถึงผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ในการยื่นแบบและช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
นอกจากนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนยังมีหน้าที่ออกใบก ากับภาษีซึ่งถือเป็นเอกสารหลักฐานที่
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ส าคัญในระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากที่ไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการที่จะปฏิบัติตาม หรือ บางส่วนก็จงใจที่จะ
หนีภาษีเนื่องจากการซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบนั้นเป็นไปได้ยาก  ดังนั้น
เพื่อให้วิธีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปตามหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
ซึ่งมีหลักการว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีควรต้องต่ าที่สุด  วิธีการก็คือจะต้องลดความ
ซับซ้อนของกฎหมายภาษีและวิธีปฏิบัติในการบริหาร และจะต้องลดแรงจูงใจในการหลบหลีกและ
หนีภาษี กล่าวคือจะต้อง มีบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้าใจ
ง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการตรวจสอบการหนีภาษี 
เป็นต้น 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีประสิทธิภาพ  จะท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีไม่มี
ผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุนของผู้ประกอบการ ว่าจะ
เลือกลงทุนเป็นผู้ประกอบการตามร้านค้าทั่วไปหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นไป
ตามหลัก ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลักการว่า ภาษีต้องก่อให้เกิดผลกระทบที่ 
ไม่ตั้งใจให้เกิดแก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุด (Minimum Unintended Effect) หรือก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อ
การตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอันน ามาซึ่งผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจน้อยที่สุด (The Disincentive Effect) 

5.1.1.4 วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเร่ิมต้นที่ผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร  การยื่นแบบจัดท ารายงานภาษีซื้อ 
ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบก็ให้ยื่นกับกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่เข้ามาอยู่ในระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  
กรมสรรพากรจึงจัดให้มีการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจใน
การจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องรวมถึงบทลงโทษ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีทั้งหมด 
ไม่เฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม มีเพียงหน่วยงานหลักเพียงหน่วยงานเดียว มีบุคลากรที่จ ากัด อาจท าให้การ
กระจายข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง และการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วย
ความล่าช้าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในจ านวนที่ไม่เพียงพอ  

5.1.1.5  ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้ความส าคัญต่อระบบเอกสารหลักฐานที่ไว้ใช้ค านวณ
ภาษีและก าหนดจ านวนเงินที่จะต้องช าระราคาภาษี  ซึ่งก็คือใบก ากับภาษี และเมื่อมีการออก
ใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคแล้ว ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ 
ก็เกิดขึ้นตามส่วนทันที อย่างไรก็ตามปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ ผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อแต่อย่างใด เมื่อการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการแทบทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุค อีกทั้งโดย
ส่วนใหญ่ผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มักจะได้รับช าระเงินจากผู้ซื้อก่อนที่จะมี
การจัดส่งสินค้าหรือส่งมอบสินค้า ดังนั้นความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าวของ
ผู้ขายหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเกิดขึ้นทันทีและผู้ขายหรือผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ในการออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อทันทีด้วยเช่นกัน  

5.1.2  หลักการ แนวคิด และหลักกฎหมายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศ 

5.1.2.1 สหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินค้าและ

การให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Delivery) มีสาระส าคัญ คือ สินค้าดิจิตัลซึ่ง
ส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือการให้บริการออนไลน์ถือเป็นการให้บริการ และประเทศที่มีหน้าที่
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คือ ประเทศที่มีการใช้บริการ อันเป็น
การยึดหลักการจัดเก็บภาษีปลายทาง นอกจากนั้นยังก าหนดให้ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปที่
ท าการขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริโภค(ที่ไม่ได้จดทะเบียน)และอยู่ในประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป ต้องจดทะเบียนต่อประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปประเทศสมาชิกใด 
ก็ได้ และจะต้องจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้บริโภคที่มีการใช้บริการ โดยสามารถยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) ต่อประเทศสมาชิกใน
สหภาพยุโรปที่ตนจดทะเบียนได้ 

5.1.2.2  สหราชอาณาจักร 
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นอกสหภาพยุโรปที่ได้ให้บริการผ่านช่องทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้บริโภคซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร และมีรายรับเกินกว่า £82,000 (82,000 
ปอนด์) ต่อช่วงระยะเวลา 12 เดือน จะต้องแจ้งและยื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้น
เดือนของเดือนที่ถึงเกณฑ์ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 
สหราชอาณาจักรสามารถจดทะเบียนได้ที่  UK Micro-Business เพื่อให้ได้รับ VAT Mini one Stop 
Shop (VAT MOSS) ซึ่งใช้ส าหรับการประกอบกิจการดังกล่าวภายในสหราชอาณาจักร  หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานย่อยภายใน  HM Revenue & Customs และต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเท่าไรขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น อัตราปกติ
(Standard Rate) คือ ร้อยละ 17.5 อัตราลด (Reduce Rate) คือร้อยละ 5 และอัตราศูนย์ (Zero Rate) 
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คือ ร้อยละ 0 นอกจากนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ออกใบก ากับภาษี และจะต้องเก็บทั้งใน
กรณีที่ซื้อและในกรณีที่ขายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงบัญชีและขอคืนภาษี 

5.1.2.3  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแพร่ภาพออกอากาศ หรือบริการ

โทรคมนาคมแก่ผู้บริโภคที่อยู่ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะต้องอยู่ภายใต้โครงการ  MOSS กล่าวคือ  
ถ้ามีรายรับเกินกว่ า  €100,000 (100,000 ยู โร) ต่อปี  จากการให้บริการผ่ านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภายในสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่  Service des Impôts des Entreprises และจะได้รับหมายเลข
ทะเบียนซึ่งมีผลบังคับใช้ได้ครอบคลุมทั้ง 28 ประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป หลังจากจดทะเบียน
ได้รับเลขทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าภายในสาธารณรัฐฝร่ังเศส
ได้ และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเท่าไรขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 
อัตรามาตรฐาน 

(Standard Rate) คือ ร้อยละ 20 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรากลาง คือ ร้อยละ7 อัตราต่ า 
(Reduce Rate) คือ ร้อยละ 5.5 อัตราต่ ามาก (Special Rate) คือ ร้อยละ 2.1 และจะต้องท ารายงานทาง
ที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยยื่นแบบ CA 3 จัดท าบัญชี ใบส่งของหรือใบก ากับภาษีส าหรับการขาย
สินค้าหรือการให้บริการทุกคร้ังโดยต้องท าส าเนาเก็บไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ใบก ากับภาษีสามารถออก
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบของใบก ากับภาษี
ทั่ว ๆ ไป 

จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปทั้งหมด สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่าย
จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ในการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนและมีหน้าที่ในการช าระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์เล็กทรอนิกส์  แต่ในปัจจุบันยังมี
ผู้ประกอบการพาณิชย์เล็กทรอนิกส์อีกเป็นจ านวนมากไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษี  สาเหตุหลัก 
ๆ ส าคัญมีอยู่  2 ประการ คือ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจถึง
หน้าที่ของตน ไม่ทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และรวมถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งได้แก่กรมสรรพากรยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
รวมถึงปัญหาการตรวจสอบการหลบหลีกและหนีภาษียังไม่มีวิธีการที่เป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยจะได้
เสนอแนะแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้อยู่ในหัวข้อถัดไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
เมื่อได้ศึกษาวิ เคราะห์ปัญหาในเร่ืองการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว พบว่า การจัดเก็บภาษีดังกล่าวยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ
อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งวิธีการในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงาน
ในการให้การดูและรับผิดชอบยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ด้วยข้อสรุปดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเร่ืองการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้ 

5.2.1  บทบัญญัติกฎหมายและวิธีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ยังคงใช้บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร แต่ประมวลรัษฎากรไม่ได้มีการบัญญัติถึงการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าใจหรือเกิดความสับสนว่ากิจการของตนนั้นเข้า
ข่ายที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรในเร่ืองของค านิยาม ในมาตรา 77/1(5) ค าว่า “ผู้ประกอบการ” โดยให้ค านิยาม
เพิ่มเติมว่า หมายความรวมถึงผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และในมาตรา 77/1(8) ค าว่า 
“ขาย” โดยให้ค านิยามเพิ่มเติมว่า หมายความรวมถึงการขายสินค้าหรือให้บริการผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เมื่อบทบัญญัติของกฎหมายมีความชัดเจน ไม่ต้องเกิดการตีความ
กฎหมาย ก็จะท าให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รู้และเข้าใจหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ขจัดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการทั่ว ๆ ไปกับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ในเร่ืองความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 

5.2.2  บทบัญญัติกฎหมายตามประมวลรัษฎากรไม่ได้มีการบัญญัติถึง วิธีการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ขั้นตอนและวิธีการที่จะต้องปฏิบัติ 
จึงต้องเป็นไปตามประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจ านวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง และบาง
รายจงใจที่จะหนีภาษีเนื่องจากเห็นว่าการซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นการตรวจสอบ
ในเร่ืองเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก แต่เมื่อโลกเรามีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย 
จึงควรน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองวิธีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยขอแบ่งออกเป็น 2 เร่ืองดังนี ้
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5.2.2.1  บทบัญญัติในเร่ืองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเพิ่มเติม (3) โดยบัญญัติเป็น มาตรา 85/1 (3) ส าหรับ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และภายหลังจากที่ได้ รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว  จะได้รับเลขทะเบียนในลักษณะที่ เป็นของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ และทุกคร้ังที่มีการซื้อขายผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้เลขทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอ้างอิงโดยระบุไว้ในใบก ากับภาษีทุกคร้ังที่มีการซื้อขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบการซื้อขาย และการค านวณภาษีได้  

5.2.2.2  บทบัญญัติในเร่ืองการออกใบก ากับภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัย
เห็นว่าควรมีการเพิ่มเติม บทบัญญัติมาตรา 86 โดยเพิ่มเติมข้อความว่า ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถออกใบก ากับภาษีอย่างเต็มรูปแบบ โดยออกให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังจากที่ได้รับช าระราคาสินค้าจากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคแล้ว รูปแบบและหลักเกณฑ์เหมือนเช่น
กรณีการออกใบก ากับภาษีจากการขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไป และผู้บริโภคสามารถน าใบก ากับ
ภาษีอย่างเต็มรูปแบบที่ออกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการค านวณภาษีของตนได้
เช่นเดียวกับใบก ากับภาษีทั่วไป 

แม้ว่าการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายอาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแก้ไข แต่เนื่องจากประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทได้วางหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไว้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงแต่
อย่างใด เพียงแต่ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเร่ืองค านิยาม และวิธีการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไป ก็จะท าให้การด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่าง
ครบถ้วน ลดแรงจูงใจในการหนีภาษี ส่วนในแง่ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นผู้
เสียภาษีก็ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นไปตามหลักการ
จัดเก็บภาษีอากรที่ดีในเร่ืองความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  อีกทั้งระบบภาษีที่มี
ประสิทธิภาพจะไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 
ผู้เสียภาษีอีกด้วย 

5.2.3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไทย ได้แก่ 
กรมสรรพากร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็น
จ านวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง เน่ืองจากผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่รู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
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และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นยังไม่ครอบคลุมได้ทั่วถึงเพียงพอตามที่
ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วนั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า ควรจะมีการจัดตั้งหน่วยงานที่แยกย่อย
ออกมาจากกรมสรรพากรโดยกรมสรรพากรอาจจะออกเป็นหนังสือภายในเพื่อจัดตั้งหน่วยงานและ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่ต่าง ๆ ที่บังคับใช้ภายในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวดูแล
รับผิดชอบเฉพาะในกรณีของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสาร 
หรือการติดต่อประสานงานจากผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง โดยจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองกฎหมายภาษี  และขั้นตอนวิธีปฏิบัติใน
การยื่นแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีสัมมนาอบรมอยู่เสมอเพื่อท าความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับในกรณีที่มีการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ใบก ากับภาษีจะเป็นหลักฐานในการซื้อขายที่ชัดเจนท าให้ทราบถึงต้นทุนและ
ผลประกอบการที่ได้รับอย่างแท้จริง หรือในการซื้อขายบางกรณีอาจได้รับเงินคืนภาษีได้ เป็นต้น 
นอกจากนั้นควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบความ
ถูกต้องภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

 ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจน รวมถึงแนววิธีปฏิบัติในการ
จัดเก็บภาษีสามารถน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  อีกทั้งมี
หน่วยงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ดูและและตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง  ผู้วิจัยเห็นว่า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยขจัดปัญหาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้ ท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รัฐ
ได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
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