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กิตติกรรมประกาศ

กอนอื่นผูวิจัยขอขอบคุณสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีสนับสนุนชุดการวิจัย
เรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจสวนรวมของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอประเทศไทย”  ซ่ึงเปนท่ีมา
ของการวิจัยเรื่อง “การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี” น้ี

ผูวิจัยยังขอขอบคุณตอ ดร. วิโรจน ณ ระนองซ่ึงใหคํ าแนะนํ าในการประเมินผลกระทบใน
เชิงปริมาณตอการยกเวนการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาที่จับตองไมได   ผูวิจัยยังขอขอบคุณ Mr.
Joseph Guttentag, International Tax Counsel แหงกระทรวงการคลงัสหรัฐ (Department of the
Treasury) และ Mr. Robin MacKnight  ผูอํ านวยการของ Canadian Tax Foundation ที่ไดใหความ
รูแกผูวิจัยตอปญหาในการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในมุมมองของสหรัฐ
และแคนาดาตามลํ าดับ

ทายที่สุดผูวิจัยขอขอบคุณ คุณเสาวลักษณ ชีวสิทธิยานนท ที่ชวยเก็บรวบรวมขอมูลและ
เตรียมการในการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยน้ี
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บทสรุปสํ าหรับผูบริหาร

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกอใหเกิดปญหาเฉพาะหลายประการซ่ึงจะสงผลกระทบตอการ
จัดเก็บภาษีโดยรวม ไมวาจะเปนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีศุลกากร  ปญหาเฉพาะดัง
กลาวไดแกปญหาการระบุตัวบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวของ การระบุธุรกรรมท่ีตองเสียภาษี  การลด
จุดในการจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ  รายงานการวิจัยฉบับนี้จะวิเคราะหถึง
ผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยจะศึกษาผลกระทบ
ตอการจัดเก็บภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีศุลกากร

ภาษีเงินได

ปญหาในการจัดเก็บภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีหลายประการ
เชน การไมแจงชํ าระภาษี การแขงขันดานภาษี การจัดเก็บภาษีซํ้ าซอน การตัง้ราคาโอน และปญหา
ในการจํ าแนกประเภทของรายไดเปนตน

ปญหาการไมแจงชํ าระภาษีเกิดจากการท่ีผูประกอบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมจด
ทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจหรือใชวิธีการอื่นๆ ท่ีทํ าใหตรวจสอบไดยาก    สวนปญหาการแขงขัน
ดานภาษีนั้นเกิดจากการที่บางประเทศมีนโยบายการจัดเก็บภาษีเงินไดในอัตราที่ตํ่ ากวาประเทศอื่น
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ  ซ่ึงอาจทํ าใหเกิดปญหา “ดินแดนปลอดภาษ”ี (tax haven)
ตามมา   การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะทํ าใหดินแดนปลอดภาษีเหลาน้ีสามารถเขาถึงไดงายข้ึนจาก
บุคคลตางๆ ท่ีตองการหลบเล่ียงภาษีเชน บริษัทตางๆ จะสามารถเปดสํ านักงานในดินแดนปลอด
ภาษีไดโดยใชคนนอยลง

ปญหาท่ีสํ าคัญอีกประการหน่ึงคือการจัดเก็บภาษีซ้ํ าซอน ปญหาดังกลาวเกิดจากการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดโดยทั่วไปจะยึดการจัดเก็บตาม “หลักแหลงเงินได” (source rule) และ “หลักถิ่นที่อยู”
(residence rule) ซ่ึงทํ าใหเงินไดจ ํานวนเดียวกันอาจตองเสียภาษีเงินไดตามหลักแหลงเงินไดใน
ประเทศหน่ึง และเสียภาษีเงินไดตามหลักถิ่นที่อยูในอีกประเทศหนึ่ง   แนวทางแกไขท่ีผานมาก็คือ
การทํ าอนุสัญญาเพื่อเวนการเก็บภาษีซอน ซ่ึงมักกํ าหนดใหรัฐของประเทศหน่ึงสามารถจัดเก็บภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากธุรกิจท่ีมีสถานประกอบการถาวร (permanent establishment) ในประเทศน้ัน
เทาน้ัน  ปญหาการเก็บภาษีซ้ํ าซอนที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็คือ การท่ีธุรกิจแหง
หน่ึงมีเว็บไซต (web site) ท่ีสามารถเขาถงึไดจากประเทศตางๆ หรือการมีไฟลเซิรฟเวอรในประเทศ
น้ันจะทํ าใหธุรกิจนั้นม ี“สถานท่ีประกอบการถาวร” ในประเทศเหลาน้ันหรือไม
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นอกจากน้ีการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะเพิ่มความยุงยากในการจัดการกับปญหาการตั้ง
ราคาโอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทขามชาติต้ังราคาสินคาและบริการท่ีเปนธุรกรรม
ระหวางกันใหแตกตางจากราคาตลาดเพ่ือลดภาระภาษีโดยรวม เน่ืองจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทํ าใหบริษัทขามชาติสามารถผลติสินคาและบริการตางๆ จากท่ีต้ังในหลายประเทศไดงายข้ึน โดย
การแบงงานกันทํ าระหวางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจะทํ าใหเกิดโอกาสในการต้ังราคาโอนมากข้ึน  โดย
เฉพาะจากการทํ าธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสินคาที่จับตองไมได

สวนปญหาการจํ าแนกรายไดจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นเกี่ยวของกับธุรกรรมของสิน
คาท่ีจับตองไมได จากการไมสามารถระบุวาธุรกรรมน้ันเปนการจํ าหนายสินคาสารสนเทศ การให
บริการ หรือการอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงแตละกรณีจะมีภาระทางภาษีท่ีแตกตาง
กัน  ความยากลํ าบากในการตรวจสอบและความแตกตางในการจํ าแนกประเภทของรายไดดังกลาว
เปดโอกาสใหเกิดการหลบเลี่ยงหรือหนีภาษีไดงาย

จากประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีกลาวมา   ปญหาการไมแจงชํ าระภาษน้ัีนนาจะเปนปญหาสํ าคัญที่สุด  รัฐบาลไทย
อาจใชแนวทางเชนเดียวกันกับแนวทางที่ตางประเทศด ําเนินการอยูคือ การตรวจสอบเวบ็ไซตตางๆ
ของผูประกอบการไทยวาไดยื่นเสียภาษีเงินไดอยางถูกตองหรือไม   สวนปญหาการแขงขันทางภาษี
และการตั้งราคาโอนนั้นจํ าเปนจะตองอาศยัความรวมมือกบัประเทศตางๆ อยางใกลชิด    ในขณะท่ี
ปญหาการจํ าแนกประเภทของรายไดนั้น กระทรวงการคลงัควรออกประกาศกฎเกณฑในการจํ าแนก
ประเภทของรายไดท่ีชัดเจนเพ่ือรองรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

สวนประเด็นปญหาการเก็บภาษีซํ ้าซอนน้ัน ผูวิจัยมีความเห็นวาไมมีเหตุผลท่ีควรจะตีความ
วาการมีเว็บไซตท่ีสามารถเขาถงึไดจากประเทศตางๆ หรือการมีไฟลเซิรฟเวอรในประเทศน้ันเปน
การมีสถานท่ีประกอบการถาวรในประเทศน้ัน  นอกจากน้ีการตีความดังกลาวจะไมทํ าใหรัฐบาลไทย
จัดเก็บภาษีไดมากขึ้น เน่ืองจากธุรกิจจะยายท่ีต้ังไฟลเซิรฟเวอรไปยังประเทศอ่ืน

ภาษีบริโภค

จากมุมมองทางดานการจัดเก็บภาษีบริโภค เราสามารถแบงธุรกรรมในการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสออกเปน 3 กลุมคือ การจํ าหนายสินคาท่ีจับตองไดใหแกผูซ้ือธุรกิจและผูบริโภคท่ัวไป
การจํ าหนายสินคาที่จับตองไมไดหรือการใหบริการแกผูซื้อธุรกิจ และ การจํ าหนายสินคาท่ีจับตอง
ไมไดหรือการใหบริการแกผูบริโภคท่ัวไป     การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน 2 รูปแบบแรกไมไดสราง
ปญหาใหมตอการจัดเก็บภาษีบริโภคแตอยางใด แมวาอาจจะเพ่ิมภาระในการปองกันการหลบเล่ียง
หรือหนีภาษีเพิ่มข้ึนบาง     สวนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบท่ี 3 น้ันจะเปนรูปแบบท่ีสราง
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ปญหาในการจัดเก็บภาษีบริโภคมากที่สุด เพราะผูซ้ือซ่ึงเปนผูรับภาระภาษีจะมีแรงจูงใจในการหลบ
เลี่ยงหรือหนีภาษีในขณะที่การตรวจสอบก็ยังเปนสิ่งที่ทํ าไดยาก  ปญหาดังกลาวจะมีความซับซอน
มากท่ีสุดในการซ้ือขายระหวางประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูขายเปนผูท่ีไมไดจดทะเบียนเปนผูเสีย
ภาษีบริโภคในประเทศของผูซื้อ ในรายงานฉบับน้ีผูวิจัยจึงจะใหความสํ าคัญเปนพิเศษตอปญหา
ดังกลาวเปนพิเศษ

ปญหาในการจัดเก็บภาษีบริโภคตอสินคาที่จับตองไมไดเกิดจากความยากล ําบาก 3 ประการ
คือ การกํ าหนดสถานท่ีในการใหบริการ การจํ าแนกชนิดของสินคาท่ีมีการบริโภค และการกํ าหนด
ผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีและนํ าสงใหแกรัฐ   ปญหาดังกลาวทํ าใหในระยะส้ัน อาจไมมีความ
คุมทุนในการจัดเก็บภาษีบริโภคตอสินคาที่จับตองไมได อยางไรก็ตามในระยะยาว รัฐบาลไทยอาจ
พิจารณาใหแรงจูงใจแกบริษัทตางประเทศในการจัดเก็บภาษีดังกลาว

ภาษีศุลกากร

ท่ีประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกไดมีถอยแถลงวาดวยการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโลก ซ่ึงกํ าหนดใหประเทศสมาชิกท้ังหลายยังคงรักษาแนวทางการปฏิบัติ
ในปจจุบันซ่ึงไมมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอการสงผานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวาการประชุมคร้ัง
ตอไปซ่ึงจะมีการทบทวนทาทีดังกลาวหรือยืดเวลาในการไมจัดเก็บภาษีดังกลาวออกไปอีก     

ผูวิจัยไดประมาณการรายไดท่ีรัฐบาลไทยจะตองสูญเสียไปจากการยกเวนการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรตอสินคาสารสนเทศตามความตกลงดังกลาว  จากการประมาณการโดยใชขอมูลในระหวาง
ป 1991-1998   ผูวิจัยพบวา รายไดจากการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาสารสนเทศสูงข้ึนเร่ือยๆ 
จาก 37 ลานบาทในป 1991 เปน 269 ลานบาทในป 1998    ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 0.03-0.44 
ของรายไดจากการจัดเก็บภาษีศุลกากรของรัฐบาลไทยท้ังหมด

แมวาการประมาณการดังกลาวจะใชขอมูลจากอดตี ในอนาคตเมื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แพรหลายมากขึ้น รายไดของรัฐท่ีจะสูญเสียไปจากการยกเวนการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาสาร
สนเทศก็จะไมสูงข้ึนมากนัก ท้ังน้ีเน่ืองจากหากยังมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาดังกลาวในรูป 
ดิจิตัลแลว ผูนํ าเขาก็จะนํ าเขาสินคาดังกลาวเพียงชุดเดียวแลวนํ ามาผลิตซ้ํ าในประเทศไทยเพื่อหลีก
เลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีศุลกากรหลายชุด  ความสูญเสียดังกลาวจึงสามารถถือเปนความสูญเสียสูง
สุดในระยะยาวไดดวย ความตกลงในองคการการคาโลกในประเด็นดังกลาวจึงไมควรจะสรางความ
วิตกกังวลตอรัฐบาลไทยมาก   อยางไรก็ตามในขณะน้ีแนวคิดในการเจรจาในองคการการคาโลกท่ี
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังมีความไมชัดเจนหลายประการ  ทาทีของรัฐบาลไทยท่ี
สนับสนุนการระงับการเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาสารสนเทศท่ีสงผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตเปน
การช่ัวคราวจึงเปนทาทีท่ีสมเหตุสมผล
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บทคัดยอ

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกอใหเกิดความยากลํ าบากในการจัดเก็บภาษีไมวาจะเปนภาษี
เงินได ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีศุลกากร   ปญหาดังกลาวเกิดจากขอจํ ากัดในการระบุตัวบุคคลและ
สถานท่ีท่ีเก่ียวของ การระบุธุรกรรมที่ตองเสียภาษ ี  การลดตัวกลางที่เคยมีสวนชวยเหลือในการจัด
เก็บภาษี และความยากลํ าบากในการตรวจสอบ   การจัดเก็บภาษีตาง ๆ จะยากล ําบากเปนพิเศษใน
การคา “สินคาท่ีจับตองไมได” (intangible goods) ตางๆ เชน ซอฟตแวร ภาพยนตร เพลง ขอมูล
ตลอดจนการคาบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ผูวิจัยไดศึกษาผลกระทบจากการยกเวนการการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอ “สินคาท่ีจับตองไม
ได” ตามขอเสนอของสหรัฐอเมริกาในองคการการคาโลก โดยประมาณการรายไดท่ีรัฐบาลไทยอาจ
สูญเสียพบวาอยูในระดับท่ีไมสูงนักคือประมาณรอยละ 0.03-0.44 ของรายไดจากการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรทั้งหมด   ผลกระทบของนโยบายดังกลาวจึงมีไมมากนัก    อยางไรก็ตามในอนาคตปญหา
ในการสูญเสียรายไดของรัฐอาจเกิดจากการไมสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดและภาษีบริโภค   ผูวิจัย
เสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจับตามองพัฒนาการของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางใกลชิด และ
เสนอใหรัฐบาลหารายไดเพ่ิมเตมิจากการปรับปรุงนโยบายสงเสริมการลงทุน การชักจูงใหธุรกิจนอก
ระบบเขาสูระบบมากข้ึน และดํ าเนินการปราบปรามการหนีภาษีตางๆ



การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี viii

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

Abstract

The spread of E-Commerce will pose serious problems for income tax,

consumption tax and tariff collection. This is due to the difficulties in identifying the

parties involved in the transaction, the tax jurisdiction and the content of the transaction

itself. Disintermediation and monitoring costs also impose a greater burden on revenue

authorities. Transactions that are most problematic in terms of tax collection are those that

involve trade in intangible goods, i.e., software, music, movie and online services.

In this report, we assess the impact of exempting tariffs on digital goods delivered

online, as proposed in a WTO meeting, on government revenue collection. We found that

tariffs collected from these goods -- i.e., imported books, CD-ROMs, diskettes, video

tapes and movie films -- constitute only 0.03 per cent of the total government revenue in

1998. Thus, tariffs exemption seems to have a negligible impact on government revenue.

For income and consumption taxes collected from trade in digital goods, however, the

potential loss is significantly greater. To compensate for the forgone revenue, the

government would need to widen the tax base by being more frugal in handing out tax

privileges for the promotion of investment, cracking down on tax evasion and making the

informal sector taxable.
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บทที่ 1 บทนํ า

รายงานการวิจัยฉบับน้ีจะวิเคราะหถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัด
เก็บภาษีของประเทศไทยโดยจะศึกษาผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษี
ศุลกากร   โดยในบทน้ีผูวิจัยจะกลาวถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษี
โดยรวมกอน และจะกลาวถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีแตละชนิด
ในบทตอๆ ไป

1.1 ลักษณะเฉพาะของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกอใหเกิดปญหาเฉพาะหลายประการซ่ึงสงผลกระทบตอการจัด
เก็บภาษีโดยรวม ไมวาจะเปนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีศุลกากร   ปญหาเฉพาะดังกลาว
ไดแกปญหาการระบุตัวบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวของ การระบุธุรกรรมท่ีตองเสียภาษี  การลดจุดใน
การจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ

การระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวของ

โดยท่ัวไปการระบุตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งท่ีมีความยาก
ลํ าบากทั้งการระบุตัวผูประกอบการเว็บไซตที่ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการระบุผูซ้ือ
สินคาทางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   เน่ืองจากช่ือในเครือขายอินเทอรเน็ตอาจไมมีความสัมพันธ
กับช่ือของบุคคลนั้นเชนชื่อโดเมน (domain name) หน่ึงอาจไมเกี่ยวของกับชื่อของธุรกิจที่ซํ้ ากัน
ในกรณีของผูประกอบการ การกํ าหนดใหธุรกิจตองจดทะเบียนกับรัฐจะเปนส่ิงท่ีไมสามารถแกปญหา
ได เน่ืองจากรัฐจะไมสามารถตรวจสอบวาผูประกอบการใดท่ีไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดดังกลาว  สวน
การระบุตัวผูบริโภคน้ันก็ย่ิงเปนสิ่งที่ทํ าไดยากเพราะผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมี
นโยบายในการรักษาความลับของผูบริโภค

ปญหาดังกลาวทํ าใหหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของไมสามารถระบุตัวผูประกอบการที่มีหนาที่ตอง
เสียภาษีเงินได และผูประกอบการท่ีจะตองจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมและนํ าสงใหแกรัฐ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงเม่ือสินคาดังกลาวเปนสินคาท่ีจับตองไมได (intangible goods) เชน ซอฟตแวรสํ าหรับ
คอมพิวเตอร หนังสือ เพลงและภาพยนตรท่ีสามารถดาวนโหลดจากเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดย
ตรง
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รัฐบาลของบางประเทศเชนแคนาดากํ าลังศึกษาหาแนวทางในการตรวจสอบผูประกอบการ
ท่ีไมจดทะเบียนประกอบการ โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรพิเศษที่เรียกวา Webcrawler ซ่ึงจะ
สํ ารวจเว็บไซตทั่วโลกเพื่อระบุเว็บไซตที่นาสงสัยวาหลบเลี่ยงภาษี1   อยางไรก็ตามความพยายาม
ดังกลาวคงจะไมประสบความสํ าเร็จโดยงายนัก

การระบุสถานที่ที่เกี่ยวของ

เชนเดียวกับการระบุตัวบุคคลการระบุสถานท่ีท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน
สิ่งท่ีมีความยากลํ าบาก เน่ืองจากท่ีต้ังในเครือขายอินเทอรเน็ตไมมีความสัมพันธท่ีชัดเจนกับท่ีต้ัง
ทางกายภาพเชนการทราบหมายเลขอินเทอรเน็ต (IP address) ของเครื่องคอมพิวเตอรอาจไมได
ชวยใหเราทราบตํ าแหนงทางกายภาพท่ีแทจริงของเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ัน  นอกจากน้ีธุรกิจยัง
สามารถยายการเคร่ืองแมขาย (server) ของตนไปยังประเทศใดก็ได   ในทํ านองเดียวกันการระบุท่ี
ต้ังของผูบริโภคก็เปนส่ิงท่ีมีความยากลํ าบากเพราะหมายเลขไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (e-mail
address) ก็เปนส่ิงท่ีอาจไมมีความสัมพันธกับสังกัดจริงของผูบริโภคดวยเชนกัน

การไมสามารถระบุสถานท่ีของผูประกอบการและผูบริโภคจะมีผลทํ าใหรัฐบาลของประเทศ
ตางๆ ไมสามารถกํ าหนดขอบเขตอ ํานาจ (jurisdiction) ในการจัดเก็บภาษีไดโดยงาย เชน จะไม
สามารถระบุแหลงรายไดในการจัดเก็บภาษเีงินไดตามหลักแหลงรายได (ดูบทท่ี 2)  และไมสามารถ
ระบุสถานท่ีตั้งของผูบริโภคซ่ึงมักใชในการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจในการจัดก็บภาษีบริโภคในหลาย
กรณีได (ดูบทท่ี 3)   ปญหาดังกลาวจะทํ าใหเกิดการเก็บภาษีซ้ํ าซอน และการหลบเล่ียงหรือหนี
ภาษีไดโดยงาย

การระบุธุรกรรมท่ีตองเสียภาษี

สินคาที่จับตองไมได (intangible goods) ไดสรางปญหาใหมในการจัดเก็บภาษหีลาย
ประการ  การที่สินคาดังกลาวอยูในรูปของขอมูลแบบเลขฐานสอง (binary data) และสามารถเขา
รหัสโดยเทคโนโลยีการเขารหัส (encryption) ทํ าใหเราไมสามารถระบุไดวา ขอมูลท่ีสงผานทางเครือ
ขายอินเทอรเน็ตเปนขอมูลที่ประชาชนติดตอสื่อสารกันโดยทั่วไปหรือเปนธุรกรรมซึ่งอยูในขายที่ตอง
เสียภาษี   นอกจากน้ีแมเราจะสามารถระบุไดวาขอมูลดังกลาวเปนธุรกรรมซ่ึงตองเสียภาษีก็ตาม
เราก็ยังประสบปญหาในการระบุวาธุรกรรมดังกลาวเปนสินคาสารสนเทศ เชน ซอฟตแวร เพลง หรือ
บริการตางๆ เชน คํ าปรึกษาทางธุรกิจ เปนตน

                                                          
1 Advisory Committee on Electronic Commerce, “Electronic Commerce and Canada’s Tax Administration”, A Report to the
Minister of National Revenue from the Minister’s Advisory Committee on Electronic Commerce, April 1998
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การไมสามารถระบุธุรกรรมที่เกี่ยวของท ําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษตีางๆ เชน ทํ าให
เราไมสามารถจัดเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาดังกลาว (ดูบทท่ี 4)   หรือไมสามารถจัดเก็บภาษีได
อยางถูกตอง เชน  ในการจัดเก็บภาษีบริโภค สินคาและบริการประเภทตางๆ มักถูกจัดเก็บภาษีใน
อัตราท่ีแตกตางกันและมีกฎเกณฑในการพิจารณาขอบเขตอํ านาจในการจัดเก็บภาษีท่ีแตกตางกัน 
(ดูบทท่ี 2)

การลดจุดในการจัดเก็บภาษี

ในหลายกรณี การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทํ าใหเกิดการลดจุดในการจัดเก็บภาษี (taxing
point) ตางๆ  เชน การคาปลีกอิเล็กทรอนิกสอาจทํ าใหเกิดการลดคนกลาง (disintermediation) ซ่ึง
เปนผูจัดเก็บภาษีบริโภคใหแกรัฐในปจจุบัน (ดูบทท่ี 3)   นอกจากน้ีการขยายตัวของการทํ างาน
อิสระผานเครือขายยังทํ าใหหนวยงานตางๆซ่ึงเคยเปนผู จัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
พนักงานแบบหัก ณ ท่ีจายใหรัฐลดบทบาทดังกลาวลง (ดูบทท่ี 4)  การลดจุดในการจัดเก็บภาษีจึง
ทํ าใหรัฐมีความยากลํ าบากในการจัดเก็บภาษีมากข้ึน และอาจทํ าใหเกิดการหลบเลี่ยงหรือหนีภาษี
ในวงกวางขึ้น

เปนไปไดวาในอนาคตอาจมีจุดในการจัดเก็บภาษใีหมๆ  จากตัวกลางท่ีเกิดข้ึนจากการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชน บริษัทท่ีใหบริการระบบการชํ าระเงิน (payment system) อยางไรก็ตาม
ยังไมเปนท่ีแนชัดวาตัวกลางเหลาน้ันจะสามารถมีบทบาทในการจัดเก็บภาษีใหแกรัฐไดมากเพียงใด

ปญหาในการตรวจสอบหลักฐาน

ในยุคของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือจัดเก็บภาษีอาจทํ าไดยาก
ข้ึน  เน่ืองจากการส่ือสารในเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการส่ือสารโดยใชขอมูลในรูปเลขฐานสอง ซ่ึง
สามารถเขารหัสขอมูลเพื่อรักษาความลับไดดังที่กลาวมาแลว   นอกจากน้ีบันทึก (record) ตางๆ
อาจถูกจัดเก็บในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีตั้งอยูในตางประเทศซ่ึงอยูนอก
เขตอํ านาจในการตรวจคนของรัฐบาลที่เกี่ยวของ   การหลบเล่ียงภาษีตางๆ จึงเปนส่ิงท่ีอาจทํ าได
งายข้ึน
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1.2 โครงสรางรายไดของรัฐบาลไทย

กอนที่จะกลาวถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ 
ในรายละเอียดในบทตอๆ ไป  ผูวิจัยจะวิเคราะหโครงสรางทางรายไดของรัฐบาลไทยในปจจุบันกอน
เพื่อใหทราบวารายไดในปจจุบันของรัฐบาลไทยข้ึนอยูกับภาษีมากนอยเพียงใด ภาษีชนิดใดท่ีมี
ความสํ าคัญสูง และมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงอยางไร

กลาวโดยสรุป  รายไดท่ีเขาสูระบบการคลังของรัฐบาลไทยแบงออกเปน 2 แหลงใหญๆ คือ
รายไดจากภาษีอากรและรายไดอื่นๆ ท่ีไมใชภาษีอากรซ่ึงไมรวมรายไดจากเงินกู เชนรายไดจากรัฐ
วิสาหกิจ คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับเปนตน   โดยรายไดทางการคลังของรัฐบาลไทยสวน
ใหญคือประมาณรอยละ 89 มาจากภาษอีากร ท่ีเหลือประมาณรอยละ 11 จะมาจากรายไดอ่ืนท่ีไมใช
ภาษีอากร

รายไดภาษีอากรแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ ภาษีทางตรง (direct tax) ซ่ึงหมายถึง
ภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานรายไดหรือทรัพยสินจากผูมีรายไดหรือเจาของทรัพยสินน้ันโดยตรง  สวนภาษี
ทางออม (indirect tax) หมายถึงภาษีท่ีจัดเก็บจากสินคาหรือบริการในขั้นตอนการผลิต การจํ าหนาย
หรือการนํ าเขา ซ่ึงหนวยธุรกิจสามารถผลักภาระภาษีตอไปแกผูบริโภคในรูปของราคาสินคา   

ตารางท่ี 1.1 แสดงองคประกอบของรายไดทางการคลังของรัฐบาลไทยในระหวางป 2531-
2541 โดยแสดงเฉพาะรายไดของรัฐบาลกลาง (ไมรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ) จากตาราง
จะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางของรายไดของรัฐบาลไทยที่สํ าคัญคือ ภาษีทางตรงมี
ความสํ าคัญในฐานะเปนแหลงรายไดมากขึ้น โดยเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 21 เปนรอยละ 27  ในขณะท่ี
ภาษีทางออมมีสัดสวนลดลงเร่ือยๆ จากรอยละ 69 ในป 2531 เปนรอยละ 61 ในป 2541  สาหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคธุรกิจท่ีเปนทางการ (formal sector) ในขณะที่สัดสวนของ
รายไดที่ไมใชภาษีอากรมีสัดสวนคอนขางคงที่ประมาณรอยละ 10-11 ของรายไดท้ังหมด

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวารายไดจากอากรการสงออกและนํ าเขาหรือที่เรียก
กันวาภาษีศุลกากรไดลดลงอยางตอเนื่อง โดยอากรสงออกไดถูกลดลงเพื่อสงเสริมการสงออกจน
แทบหมดไปในปจจุบัน  สวนอากรนํ าเขาก็ลดลงจากรอยละ 22 ในป 2531 เหลือเพียงประมาณรอย
ละ 8 ในป 2541 ซ่ึงเปนผลมาจากการปรับโครงสรางอากรนํ าเขาหลายคร้ังเพ่ือเตรียมการในการเปด
เสรีตามความตกลงระหวางประเทศตางๆ  และการเกิดวิกฤติของเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีผลทํ าให
การนํ าเขาสินคาจากตางประเทศหดตัวอยางรุนแรง   ในเวลาเดียวกันภาษีการคาทั่วไปก็มีสัดสวน
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เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 20 ในป 2531 เปนรอยละ 33 ในป 2542 โดยในป 2535 มีการนํ า
ภาษีมูลคาเพ่ิมมาใชแทนภาษีการคา

1.3 หลักการในการจัดเก็บภาษี

หลักการท่ีประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยยึดถือในการจัดเก็บภาษีท่ัวไปซ่ึงสามารถนํ า
มาประยุกตใชในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก2

1. ภาระของภาษีจะตองกระจายแกประชาชนผูเสียภาษอียางยุติธรรม กลาวคือประชาชน
แตละคนควรจะแบกรับภาระทางภาษีอยางเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตน

2. การเลือกเก็บภาษีแตละชนิดจะตองพยายามใหมีผลกระทบหรือผลเสียหายตอการ 
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจหรือการทํ างานของกลไกตลาดนอยที่สุด

3. โครงสรางของภาษีควรจะเอื้ออํ านวยตอการใชนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และชวยสงเสริมการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวย

4. ระบบในการจัดเก็บภาษีจะตองเปนท่ีชัดแจงตอผูเสียภาษีและการบริหารการจัดเก็บจะ
ตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5. คาใชจายในการจัดเก็บ (administrative cost) และภาระของผูเสียภาษี  (compliance
cost) ควรอยูในระดับท่ีตํ่ าเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายในการจัดเก็บภาษีน้ัน

นอกจากน้ี ในการจัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เราอาจกํ าหนดหลกั
การบางประการเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจนดวย

6. การจัดเก็บภาษีควรไมกอใหเกิดการเก็บภาษีซํ้ าซอน (multiple taxation) กลาวคือฐาน
ภาษีเดียวกันไมควรถูกจัดเก็บภาษีซํ ้าซอนหลายคร้ัง ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจากหลกัการท่ี
1 ท่ีวาภาระของภาษีจะตองกระจายแกประชาชนผูเสียภาษีอยางยุติธรรม

7. การจัดเก็บภาษีควรยึดหลักความเปนกลาง (neutrality)  โดยจัดเก็บภาษีตอรายไดจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คลายคลึงกันในระดับที่เทากัน ไมวารายไดน้ันจะเกิดจากการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือการพาณิชยตามปรกติ  ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจากหลักการท่ี 2
ที่วาการจัดเก็บภาษีไมควรกระทบกระเทือนตอตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

8. ระบบการจัดเก็บภาษีควรจะมีความยืดหยุนและมีพลวัตรเพียงพอตอพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีและการพาณิชยในรูปแบบตางๆ

ภาคผนวกท่ี 2 แสดงหลักการในการจัดเก็บภาษีในลักษณะเดียวกันขององคการความรวม
มือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซ่ึงไดรับการยอมรับในระดับสากล
                                                          
2 อางจาก เกริกเกียรต ิพิพัฒนเสรีธรรม, “การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย (ฉบับพิมพครั้งที่ 5 แกไขเพิ่มเติม)”, สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538
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1.4 โครงสรางของรายงานการวิจัย

ในบทน้ีผูวิจัยไดกลาวถึงปญหาของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีโดยท่ัวไป   
ในบทตอๆ ไปผูวิจัยจะกลาวถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีประเภท
ตางๆ โดยบทท่ี 2 จะกลาวถึงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีเงินได   บทท่ี 3  และบทท่ี 4 จะกลาวถึง
ผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบริโภคและภาษีศุลกากรตามลํ าดับ  ในบทท่ี 5 ซ่ึงเปนบทสุดทายผูวิจัย
จะสรุปและนํ าเสนอขอเสนอแนะทางนโยบาย

ตารางที่ 1.1 (ก) โครงสรางรายไดทางการคลังของรัฐบาลไทย (หนวย: ลานบาท)
ท่ีมาของรายได 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541

1.รายไดจากภาษีอากร 224,999 279,415 359,115 425,740 452,671 535,921 625,372 731,500 808,587 808,145 731,029
   1.1 ภาษีทางตรง 51,616 67,446 100,586 127,313 143,101 164,322 204,151 246,098 284,244 283,348 227,741
      - เงินไดบุคคลธรรมดา 24,005 28,228 39,338 48,913 52,944 56,836 67,276 85,754 109,097 115,005 122,945
      - เงินไดนิติบุคล 27,154 38,123 58,900 75,032 87,273 104,038 133,272 157,148 171,717 162,708 99,480
      - เงินไดปโตรเลียม 29 624 1,794 2,870 2,884 3,448 3,603 3,196 3,430 5,635 5,316
      - ภาษีเดินทาง 428 471 554 498 0 0 0 0 0 0 0
1.2 ภาษีทางออม 173,383 211,969 258,529 298,427 309,570 371,599 421,221 485,402 524,343 524,797 503,288
      1.2.1 การคาท่ัวไป 49,959 67,545 91,815 109,874 117,807 135,962 162,212 197,800 223,485 235,020 270,962
      - การคา 48,065 65,046 88,035 106,183 37,783 2,739 1,441 1,082 530 266 342
      - มลูคาเพิ่ม 0 0 0 0 66,614 112,583 134,791 163,122 184,266 195,730 232,387
      - ธรุกิจเฉพาะ 0 0 0 0 9,629 16,764 21,228 28,312 33,410 34,286 35,241
      - อากรแสตมป 1,894 2,499 3,780 3,691 3,781 3,876 4,752 5,284 5,279 4,738 2,992
      1.2.2 ภาษีสรรพสามิต 63,666 71,427 72,984 92,177 101,968 125,716 138,592 155,200 167,074 180,025 155,425
      - ยาสูบ 10,687 12,116 13,636 15,904 15,490 15,638 19,708 20,717 24,057 29,816 28,560
      - น้ํ ามันและปโตรเลียม 33,179 37,208 32,014 44,415 41,346 43,711 46,131 53,501 57,888 63,983 65,373
      - สุรา 11,956 12,015 13,754 15,734 15,247 16,679 19,272 19,759 21,548 22,763 20,257
      - เบียร 3,374 4,559 6,625 7,973 7,818 9,478 12,262 15,131 17,360 21,383 23,191
      - เครื่องดื่ม 3,331 4,065 5,142 6,224 5,125 5,158 5,636 6,598 6,844 7,519 7,023
      - รถยนต 0 0 0 0 15,713 34,350 34,515 38,147 37,495 32,295 8,557
      - อ่ืนๆ 1,139 1,464 1,813 1,927 1,229 702 1,068 1,347 1,882 2,266 2,464
      1.2.3 อากร 56,473 69,428 89,923 92,011 85,093 104,662 115,554 127,132 128,218 102,712 67,125
      - อากรขาเขา 55,401 68,916 89,869 91,998 85,082 104,651 115,540 127,124 128,212 102,704 67,108
      - อากรขาออก 1,072 512 54 13 11 11 14 8 6 8 17
      1.2.4 ภาษีอ่ืนๆ 3,285 3,569 3,807 4,365 4,702 5,259 4,863 5,270 5,566 7,040 9,776
      - ทรพัยากรธรรมชาติ 2,587 2,853 2,951 3,369 3,622 3,957 3,859 4,248 4,559 5,866 8,503
      - อ่ืนๆ 698 716 856 996 1,080 1,302 1,004 1,022 1,007 1,174 1,273
2. รายไดที่ไมไชภาษีอากร 25,181 36,190 45,828 51,234 72,696 71,848 81,803 85,109 87,440 100,691 84,327
    2.1 รายไดรัฐวิสาหกิจ 10,227 13,585 18,620 23,752 33,152 38,902 43,253 45,525 49,106 68,000 49,295
    2.2 รายไดอ่ืนๆ 14,954 22,605 27,208 27,482 39,544 32,946 38,550 39,584 38,334 32,691 35,032
3. รวมท้ังส้ิน 250,180 315,605 404,943 476,974 525,367 607,769 707,175 816,609 896,027 908,836 815,356
4. สัดสวนตอ GDP (%) 14.93 15.73 16.45 16.99 16.14 16.91 17.22 17.48 17.55 17.11 15.88
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ตารางที่ 1.1 (ข) โครงสรางรายไดทางการคลังของรัฐบาลไทย (หนวย: รอยละ)
ท่ีมาของรายได 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541

1.รายไดจากภาษีอากร 89.93 88.53 88.68 89.26 86.16 88.18 88.43 89.58 90.24 88.92 89.66
   1.1 ภาษีทางตรง 20.63 21.37 24.84 26.69 27.24 27.04 28.87 30.14 31.72 31.18 27.93
      - เงินไดบุคคลธรรมดา 9.60 8.94 9.71 10.25 10.08 9.35 9.51 10.50 12.18 12.65 15.08
      - เงินไดนิติบุคล 10.85 12.08 14.55 15.73 16.61 17.12 18.85 19.24 19.16 17.90 12.20
      - เงินไดปโตรเลียม 0.01 0.20 0.44 0.60 0.55 0.57 0.51 0.39 0.38 0.62 0.65
      - ภาษีเดินทาง 0.17 0.15 0.14 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 ภาษีทางออม 69.30 67.16 63.84 62.57 58.92 61.14 59.56 59.44 58.52 57.74 61.73
      1.2.1 การคาท่ัวไป 19.97 21.40 22.67 23.04 22.42 22.37 22.94 24.22 24.94 25.86 33.23
      - การคา 19.21 20.61 21.74 22.26 7.19 0.45 0.20 0.13 0.06 0.03 0.04
      - มลูคาเพิ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 12.68 18.52 19.06 19.98 20.56 21.54 28.50
      - ธรุกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 2.76 3.00 3.47 3.73 3.77 4.32
      - อากรแสตมป 0.76 0.79 0.93 0.77 0.72 0.64 0.67 0.65 0.59 0.52 0.37
      1.2.2 ภาษีสรรพสามิต 25.45 22.63 18.02 19.33 19.41 20.68 19.60 19.01 18.65 19.81 19.06
      - ยาสูบ 4.27 3.84 3.37 3.33 2.95 2.57 2.79 2.54 2.68 3.28 3.50
      - น้ํ ามันและปโตรเลียม 13.26 11.79 7.91 9.31 7.87 7.19 6.52 6.55 6.46 7.04 8.02
      - สุรา 4.78 3.81 3.40 3.30 2.90 2.74 2.73 2.42 2.40 2.50 2.48
      - เบียร 1.35 1.44 1.64 1.67 1.49 1.56 1.73 1.85 1.94 2.35 2.84
      - เครื่องดื่ม 1.33 1.29 1.27 1.30 0.98 0.85 0.80 0.81 0.76 0.83 0.86
      - รถยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 5.65 4.88 4.67 4.18 3.55 1.05
      - อ่ืนๆ 0.46 0.46 0.45 0.40 0.23 0.12 0.15 0.16 0.21 0.25 0.30
      1.2.3 อากร 22.57 22.00 22.21 19.29 16.20 17.22 16.34 15.57 14.31 11.30 8.23
      - อากรขาเขา 22.14 21.84 22.19 19.29 16.19 17.22 16.34 15.57 14.31 11.30 8.23
      - อากรขาออก 0.43 0.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      1.2.4 ภาษีอ่ืนๆ 1.31 1.13 0.94 0.92 0.89 0.87 0.69 0.65 0.62 0.77 1.20
      - ทรพัยากรธรรมชาติ 1.03 0.90 0.73 0.71 0.69 0.65 0.55 0.52 0.51 0.65 1.04
      - อ่ืนๆ 0.28 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.14 0.13 0.11 0.13 0.16
2. รายไดที่ไมไชภาษีอากร 10.07 11.47 11.32 10.74 13.84 11.82 11.57 10.42 9.76 11.08 10.34
    2.1 รายไดรัฐวิสาหกิจ 4.09 4.30 4.60 4.98 6.31 6.40 6.12 5.57 5.48 7.48 6.05
    2.2 รายไดอ่ืนๆ 5.98 7.16 6.72 5.76 7.53 5.42 5.45 4.85 4.28 3.60 4.30
3. รวมท้ังส้ิน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา: สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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บทท่ี 2 ผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีเงินได

ในบทน้ีผูวิจัยจะกลาวถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีเงินได
ซ่ึงเปนรายไดสวนสํ าคัญท่ีสุดสวนหน่ึงของรัฐบาลหลายประเทศ

2.1 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดเปนภาษีท่ีจัดเก็บจากรายไดท้ังรายไดของบุคคลธรรมดา หางหุนสวนธรรมดาท่ี
ไมมีสภาพเปนนิติบุคคลและรายไดของนิติบุคคล ในกฎหมายของไทยรายไดท่ีบุคคลธรรมดาตอง
เสียภาษีเรียกวา “เงินไดพึงประเมินท่ีตองเสียภาษี” รายไดดังกลาวรวมถงึรายไดจากการรับจาง
ทํ างาน การลงทุน คาเชา คาสิทธิตางๆ และรายไดจากการประกอบธุรกิจการคาตางๆ เปนตน ใน
การจัดเก็บภาษีรายไดบุคคลธรรมดากฎหมายจะกํ าหนดใหสามารถหักคาใชจายและคาลดหยอนได
จากเงินไดที่ตองเสียภาษ ี   สวนฐานรายไดที่นิติบุคคลสวนใหญจะตองเสียภาษีคือกํ าไรสุทธิของนิติ
บุคคลนั้น

ปญหาท่ัวไปของการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็คือ เรามักไมทราบวาใครบางท่ีอยูใน
ขายตองเสียภาษี   แตในกรณีของภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น เราพอที่จะตรวจสอบไดวาธุรกิจใดอยูใน
ขายท่ีจะตองเสียภาษีโดยการตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนของธุรกิจเหลาน้ัน  แมกระน้ันก็ตาม
เปนท่ีทราบกันวา ในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลตางๆ มักมีการหลบเล่ียงภาษีกันมาก

ในบทน้ีผูวิจัยจะกลาวถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีเงินได
โดยจะไมแบงแยกการวิเคราะหผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาออกจากผล
กระทบตอการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลเน่ืองจากในหลายกรณีปญหาดังกลาวจะมีลักษณะที่คลาย
กัน   อยางไรก็ตามในบางกรณีการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดเฉพาะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเชน ปญหาการกํ าหนดราคาโอนจะเปนปญหาท่ีพบ
เฉพาะในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนปญหาการลดบทบาทของบริษัทในการจัดเก็บภาษี
เงินไดใหแกรัฐจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีแพรหลายข้ึนจะเปนปญหาเฉพาะในการจัดเก็บภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเทาน้ัน

2.2 ปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ปญหาในการจัดเก็บภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีหลายประการ
เชน การไมแจงชํ าระภาษี การจัดเก็บภาษีซ้ํ าซอน  การแขงขันทางภาษีและดินแดนปลอดภาษี การ
ตั้งราคาโอน และการจํ าแนกประเภทของรายได เปนตน



การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี 9

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

1. การไมแจงชํ าระภาษี

ปญหาท่ีสํ าคัญที่สุดในการจัดเก็บภาษีตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ การท่ีผูประกอบการ
ไมแจงชํ าระภาษีหรือแจงชํ าระภาษตีํ ่ากวาความเปนจริงซ่ึงอาจเกิดจาการจงใจหรือไมจงใจก็ตาม ใน
กรณีแรกผูประกอบอาจจงใจใชช่ือปลอมในการประกอบธุรกิจ ไมจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจ
หรือใชวิธีการอื่นๆ ท่ีทํ าใหตรวจสอบไดยาก  สวนในกรณีหลังอาจเกิดจากการท่ีผูประกอบการไม
ทราบวาตนมีภาระหนาที่ท่ีตองชํ าระภาษี  ปญหาการไมแจงชํ าระภาษีท่ีถูกตองดังกลาวจะมีผลทํ าให
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบไป

รัฐบาลของบางประเทศพยายามลดปญหาลงดังกลาวดวยมาตรการตางๆ เชนการตรวจสอบ
เว็บไซตตางๆ วามีเว็บไซตแหงใดท่ีเขาขายตองเสียภาษีแตยังไมไดแจงเสียภาษีหรือไม ดังขอเสนอ
ใหรัฐบาลแคนาดาใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา “โปรแกรมสํ ารวจเวบ็ไซต” (webcrawler) หรือ
ใชตรวจสอบฐานขอมูลชื่อโดเมน เพ่ือตรวจสอบดูวามีธุรกิจของแคนาดาซ่ึงยังไมไดแจงชํ าระภาษี
หรือไม เปนตน   นอกจากน้ีเพ่ือลดการไมแจงเสียภาษีของธุรกิจซ่ึงเกิดจากการไมทราบหนาท่ี
ดังกลาว รัฐบาลแคนาดาก็พิจารณาท่ีจะใชกลไกในการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

2. การจัดเกบ็ภาษีซ้ํ าซอน

การจัดเก็บภาษีเงินไดโดยท่ัวไปจะยึด “หลักแหลงเงินได” (source rule) และ “หลักถิ่นที่อยู”
(residence rule) หลักแหลงเงินไดหมายความวาผูใดมีเงินไดจากแหลงในประเทศใด ก็มีหนาท่ีตอง
เสียภาษีใหแกประเทศน้ัน โดยไมคํ านึงวาผูน้ันจะถือสัญชาติใดหรือมีถ่ินท่ีอยูในประเทศน้ันหรือไม
เหตุผลในการจัดเก็บภาษีตามหลักแหลงเงินไดก็คือ เมื่อบุคคลใดมีเงินไดจากแหลงในประเทศใดก็
แสดงวาไดรับประโยชนจากประเทศน้ันจึงควรท่ีจะเสียภาษีใหแกประเทศน้ัน

สวนหลักถ่ินท่ีอยูหมายความวา ผูใดมีถ่ินฐานอยูในประเทศใดตองเสียภาษีแกประเทศน้ัน
โดยไมคํ านึงวาผูน้ันจะมีเงินไดจากแหลงในประเทศใดหรือคนสัญชาติของประเทศน้ันหรือไม  เหตุ
ผลในการจัดเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่อยูก็คือ เมื่อบุคคลใดมีถิ่นที่อยูในประเทศใด บุคคลน้ันจะไดรับ
บริการสาธารณะจากการอาศัยอยูในประเทศน้ันจึงควรท่ีจะเสียภาษีใหแกประเทศน้ันเปนการตอบ
แทน

การจัดเก็บภาษีเงินไดทั้งการจัดเก็บตามหลักแหลงเงินได และการจัดเก็บตามหลักถ่ินท่ีอยู
เปนสิ่งท่ีขัดกัน และทํ าใหเกิดการจัดเก็บภาษีซ้ํ าซอน (multiple taxation) เน่ืองจากเงินไดจํ านวน
เดียวกันอาจตองเสียภาษีเงินไดตามหลักแหลงเงินไดในประเทศหนึ่ง และเสียภาษีเงินไดตามหลัก
ถ่ินท่ีอยูในอีกประเทศหน่ึง1  เน่ืองจากการเสียภาษีซํ ้าซอนเปนอปุสรรคตอการขยายการคาและการ
                                                          
1 ในบางกรณีการเก็บภาษีซ้ํ าซอนอาจเกิดจากการท่ีเงินไดจํ านวนเดียวกันอาจตองเสียภาษีเงินไดตามหลักแหลงเงินไดจากทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นไดในกรณีที่บุคคลมีเงินไดจากการดํ าเนินการในสองประเทศ  โดยเงินไดนั้นถูกเรียกเก็บภาษีเงินไดจากรัฐบาลของ
ทัง้สองประเทศ  หรือในกรณีบุคคลธรรมดา เงินไดจํ านวนเดียวกันอาจตองเสียภาษีเงินไดตามหลักถิ่นที่อยูในทั้งสองประเทศ ในกรณี
ทีบ่างคนไปมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ โดยไมไดละทิ้งถิ่นที่อยูเดิม
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ลงทุน  ประเทศตางๆ จึงพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยมีแนวทางในการขจัดภาษีซ้ํ าซอนกับ
ตางประเทศโดยการทํ า “อนุสัญญาเพื่อเวนการเก็บภาษีซอน”  โดยในปจจุบันรัฐบาลไทยไดทํ า
อนุสัญญาในลักษณะดังกลาวไวกับประเทศตางๆ  กวา 30 ประเทศ2

โดยท่ัวไปแลวอนุสัญญาดังกลาวจะกํ าหนดกฎเกณฑในการจัดเก็บภาษีเงินไดตามหลัก
แหลงเงินไดและการจัดเก็บตามหลักถ่ินท่ีอยูในแตละกรณีเชน   มาตรา 7 ของอนุสัญญาตนแบบวา
ดวยการจัดเก็บภาษีขององคการความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Model Tax
Treaty) กํ าหนดใหรัฐของประเทศหน่ึงสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากธุรกิจท่ีมีสถาน
ประกอบการถาวร (permanent establishment) ในประเทศน้ันเทาน้ัน ท้ังน้ีคํ าวา “สถานประกอบ
การถาวร” หมายถึงสถานที่ประจํ าซ่ึงธุรกิจใชประกอบกิจการท้ังหมดหรือเพียงแตบางสวน เชน
สถานจัดการ สาขา สํ านักงาน โรงงาน เปนตน   อยางไรก็ตามสถานประกอบการถาวรจะไมรวมถงึ
การมีสถานที่ประจํ าไวเพียงเพื่อเก็บรักษาหรือการจัดแสดงสิ่งของหรือสินคา  การจัดซ้ือส่ิงของหรือ
สินคาหรือเพื่อเก็บขอมูลเทานั้น

ปญหาที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็คือ

1. การที่ธุรกิจแหงหนึ่งมีเว็บไซต (web site) ท่ีสามารถเขาถงึไดจากประเทศตางๆ
ไดจะทํ าใหธุรกิจน้ันมี “สถานท่ีประกอบการถาวร” ในประเทศเหลาน้ันหรือไม
เชนการท่ีผู บริโภคในประเทศไทยสามารถเขาถึงและสั่งซ้ือสินคาจากบริษัท 
Amazon.Com ไดจะทํ าใหบริษัทดังกลาวมี “สถานท่ีประกอบการถาวร” ใน
ประเทศไทยหรือไม?

2. การที่ธุรกิจแหงหนึ่งนํ าไฟลเซิรฟเวอร (file server) ไปตั้งไวในตางประเทศจะ
ทํ าใหธุรกิจดังกลาวมี “สถานประกอบการถาวร” ในประเทศน้ันหรือไม เชนนอก
จากเปดเว็บไซตที่ท ําใหประชาชนในประเทศไทยเขาถึงไดแลว  หากบริษัท
Amazon.Com นํ าไฟลเซิรฟเวอรซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการดังกลาวมาตั้งใน
ประเทศไทยดวย บริษัทจะมี “สถานท่ีประกอบการถาวร” ในประเทศไทยหรือ
ไม?

การตอบคํ าถามดังกลาวจะมีผลกระทบในการจัดเก็บภาษีเงินไดของประเทศท่ีทํ าสัญญา
ภาษีซอนระหวางกันเชนในตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ หากการมีเว็บไซตท่ีสามารถเขาถึงไดหรือการมี
ไฟลเซิรฟเวอรในประเทศไทยถือเปนการมี “สถานท่ีประกอบการถาวร” ในประเทศไทยแลว รัฐบาล
ไทยจะสามารถอางสิทธิในการจัดเก็บภาษีเงินไดจาก Amazon.Com ไดเน่ืองจากประเทศไทยมี
ความตกลงดานภาษีซอนกับสหรัฐ
                                                          
2 ประเทศดังกลาวรวมถึง สวีเดน นอรเวย เดนมารก ฟนแลนด โปแลนด สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเย่ียม อิตาลี เนเธอรแลนด
เยอรมนี ออสเตรยี ฮังการี แคนาดา ญ่ีปุน เกาหลีใต จีน อินเดีย ปากีสถาน มาเลเซยี ฟลิบปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร ออสเตรเลยี
ศรีลังกา เวียดนามและสหรัฐอเมริกา
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3. การแขงขันทางภาษี และดินแดนปลอดภาษี

ปญหาการแขงขันทางภาษี (tax competition) เกิดจากการท่ีบางประเทศมีนโยบายการจัด
เก็บภาษีเงินไดในอัตราที่ตํ่ ากวาประเทศอ่ืนเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ  นอกจากจะทํ าให
รายไดทางภาษีของประเทศตางๆ ไดรับความกระทบกระเทือนแลว การแขงขันทางภาษียังทํ าให
เกิดความบิดเบือน (distortion) ในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเชน ทํ าใหมีการลงทุนในธุรกิจท่ี
ใชแรงงานมากในประเทศที่มีอัตราภาษีตํ่ าแทนท่ีจะเปนประเทศท่ีมีอัตราคาจางแรงงานต่ํ า เปนตน
นอกจากน้ีการแขงขันทางภาษีทํ าใหยังเกิดปญหาการต้ังราคาโอน (transfer pricing) ซ่ึงจะกลาวถึง
ในหัวขอตอไปอีกดวย3

การแขงขันทางภาษียังทํ าใหเกิด “ดินแดนปลอดภาษ”ี (tax haven) ซ่ึงหมายถึงประเทศหรือ
ดินแดนท่ีเปนศูนยกลางทางการเงินมีนโยบายจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราท่ีตํ่ ามากเพื่อดึง
ดูดการลงทุนจากตางประเทศ     ในทํ านองเดียวกันบางประเทศยังแสดงความตองการในการดึงดูด
แรงงานท่ีมีทักษะสูงไปทํ างานในประเทศตนโดยการจัดเก็บภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราท่ีตํ่ า

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทํ าใหดินแดนปลอดภาษีเหลาน้ี
สามารถเขาถึงไดงายขึ้นจากบุคคลตางๆ ที่ตองการหลบเลี่ยงภาษีเชน บริษัทตางๆ จะสามารถเปด
สํ านักงานในดินแดนปลอดภาษไีดโดยใชคนนอยลง   นอกจากน้ีการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังชวย
ใหสามารถใชบริการของสถาบันทางการเงินในดินแดนปลอดภาษีเพื่อปกปดขอมูลตอเจาหนาที่ผูจัด
เก็บภาษีไดงายขึ้นอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือสถาบันการเงินในดินแดนดังกลาวไมตองเปดเผย
ขอมูลลูกคาของตนใหแกรัฐ

ปญหาการแขงขันทางภาษีและดินแดนปลอดภาษีจะสามารถแกไขไดก็ตอเม่ือไดรับความ
รวมมือจากประเทศตางๆ ในวงกวางเทาน้ัน   ในปจจุบันองคการความรวมมือดานเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) และสหภาพยุโรปพยายามลดการแขงขันทางภาษีระหวางประเทศสมาชิกซ่ึงมี
ลักษณะที่เกินขอบเขต (harmful tax competition) เชนองคการความรวมมือดานเศรษฐกิจและการ
พัฒนากํ าลังหาแนวทางในการจํ าแนกการแขงขันทางภาษีซ่ึงมุงดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศท่ีไม
กอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแทจริง (substantial activity) เชน การจางงาน ออกจากการสง
เสริมการลงทุนท่ัวไป  อยางไรก็ตามแนวทางดังกลาวมีขอจํ ากัดท่ีสํ าคัญคือ การขาดบทลงโทษท่ีชัด
เจน นอกเหนือไปจากการประกาศช่ือประเทศท่ีมีเจตนาฝาฝนลงในบัญชีดํ า (black list) เพื่อประจาน
เทาน้ัน

                                                          
3 อยางไรก็ตาม นักวชิาการหลายคนมีความคิดเห็นวาการแขงขนัทางภาษรีะหวางประเทศตางๆ ไมเปนปญหา  ในทางตรงกันขาม
การแขงขันทางภาษีจะทํ าใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ตองมีประสิทธิภาพในดานการคลังมากยิ่งขึ้นซึ่งเปนสิ่งที่ดี
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4. ปญหาการตัง้ราคาโอน

ปญหาการตัง้ราคาโอน (transfer pricing) เปนปญหาสํ าคัญท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทขามชาติ
ต้ังราคาสินคาและบริการท่ีเปนธุรกรรมระหวางกันใหแตกตางจากราคาตลาด เพ่ือลดภาระภาษีโดย
รวมท่ีบริษัทดังกลาวจะตองจายใหแกรัฐบาลประเทศตางๆ  โดยการทํ าใหเกิดกํ าไรท่ีนอยลงใน
ประเทศท่ีมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับที่สูงจากการโยกยายกํ าไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษี
ในระดับที่ตํ่ าหรือดินแดนปลอดภาษี  การต้ังราคาโอนจึงเปนปญหาท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอการ
จัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลของรัฐบาลของประเทศตางๆ

หลักสากลในการปองกันปญหาราคาโอนคือการใชหลักการในการจัดเก็บภาษแีบบ “สุดแขน
เอื้อม” (arm’s length principle) ซ่ึงจะถือวาหนวยธุรกิจของบริษัทขามชาติสองแหงท่ีมีธุรกรรม
ระหวางกันตองคิดราคาสินคาและบริการระหวางกันในราคาตลาดเสมือนเปนหนวยธุรกิจท่ีไมเกี่ยว
ของกัน   อยางไรก็ตามปญหาสํ าคัญในการจัดเก็บภาษีตามหลักการดังกลาวคือการท่ีรัฐบาลจะตอง
ไดรับขอมูลดานราคาท่ีเช่ือถือได  ในทางปฏิบัติการตรวจสอบเพ่ือปองกันการต้ังราคาโอนโดยบริษัท
ขามชาติของบริษัทขามชาติท่ีมีหนวยธุรกิจอยูในประเทศตางๆ เกินกวา 2 แหงจึงเปนส่ิงท่ีมีความ
ยากลํ าบากเปนอยางย่ิง

ในประเทศไทยไมมีกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับการต้ังราคาโอนไวโดยเฉพาะ แตจะใชบท
บัญญัติท่ัวไปตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงยึดหลักการประเมินราคาโอนตามราคาตลาดท่ีมีเหตุผลอันสม
ควรยอมรับ (fair market value) เชน มาตรา 65 ทวิ ท่ีกํ าหนดใหการโอนทรัพยสิน การใหบริการ
การใหกูยืมเงิน ตองคิดราคาตามราคาตลาด

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะเพ่ิมความยุงยากในการจัดการกับปญหาการต้ังราคาโอน เนื่อง
จากทํ าใหบริษัทขามชาติสามารถผลติสินคาและบริการตางๆ จากท่ีต้ังในหลายประเทศไดงายข้ึน
โดยการแบงงานกันทํ าระหวางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจะทํ าใหเกิดโอกาสในการต้ังราคาโอนมากข้ึน   โดย
เฉพาะจากการทํ าธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีจับตองไมได

แนวทางหน่ึงซ่ึงไดรับการเสนอขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวคือ การจัดสรรภาษีท่ีไดจากการ
จัดเก็บท่ีเรียกวา unitary tax ซ่ึงจะนํ าเอากํ าไรของหนวยธุรกิจท้ังหมดของบริษัทมารวมกันแลวแบง
กํ าไรเหลาน้ันใหแตละประเทศจัดเก็บภาษีตามสัดสวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีบริษัทน้ันมีในแต
ละประเทศ   อยางไรก็ตามขอเสนอนี้จะปฏิบัติไดก็ตอเมื่อประเทศพัฒนาแลวสวนใหญเห็นดวย
ความเปนไปไดของแนวทางดังกลาวในระยะส้ันจึงอาจจํ ากัดอยูเฉพาะในกลุมสหภาพยุโรปเทาน้ัน
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5. การจํ าแนกประเภทของรายได

โดยท่ัวไปแลวประเทศตางๆ มักมีกฎเกณฑและอัตราภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินไดจากราย
ไดประเภทตางๆ ที่แตกตางกัน เชน การจํ าหนายรูปภาพอาจทํ าใหเกิดรายไดในรูปของการขาย
สินคาซ่ึงกอใหเกิดภาระทางภาษีแบบหน่ึง ในขณะท่ีการจํ าหนายรูปภาพเดียวกนัในบางสถานการณ
อาจทํ าใหเกิดรายไดจากเงินคาสิทธิ (royalty) ซ่ึงกอใหเกิดภาระทางภาษีอีกแบบหน่ึง   ปญหาใน
ลักษณะดังกลาวยังพบในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปซึ่งมักจะอนุญาตใหหักคาใช
จายตางๆ โดยรายไดคนละประเภทมักมีกฎเกณฑในการหักคาใชจายท่ีแตกตางกันเชน กฎหมาย
ไทยกํ าหนดหลักเกณฑในการหักคาใชจายท่ีแตกตางกันระหวางรายไดจากการประกอบวิชาชีพ
อิสระและรายไดจากเงินคาสิทธิ เปนตน

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะทํ าใหปญหาในการจํ าแนกรายไดดังกลาวมีความยุงยากและ
ซับซอนมากข้ึน โดยเฉพาะในธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับสินคาท่ีจับตองไมไดเพราะจะตองระบุวา 
ธุรกรรมน้ันเปนการจํ าหนายสินคาสารสนเทศ การใหบริการหรือการอนุญาตใหใชสิทธิ เชน การทํ า
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอาจเปนไดท้ังการจํ าหนายสินคา การโอนสิทธิในการ
ทํ าซ้ํ า การถายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาโปรแกรม หรือการใหบริการปรับปรุงโปรแกรมดังกลาว
แลวแตกรณี ซ่ึงแตละกรณีจะมีภาระทางภาษีท่ีแตกตางกัน  ความยากลํ าบากในการตรวจสอบและ
ความแตกตางในการจํ าแนกประเภทของรายไดดังกลาวเปดโอกาสใหเกิดการหลบเลี่ยงหรือหนีภาษี
ไดงาย

ปญหาดังกลาวทํ าใหเกิดความจํ าเปนท่ีหนวยงานจัดเก็บภาษีเงินไดของประเทศตางๆ ตอง
ปรับปรุงกฎเกณฑในการจํ าแนกประเภทรายไดท่ีใชอยูในปจจุบันใหมีความชัดเจนข้ึน เชน เมื่อเร็วๆ
น้ีรัฐบาลสหรัฐไดออกกฎเกณฑใหมในการจํ าแนกรายไดที่เกิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งก ําหนด
วา การจํ าหนายโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งเปนซอฟตแวรสํ าเร็จรูป (standardized software) ถือเปน
การจํ าหนายสินคาดิจิตัลซ่ึงรัฐบาลสหรัฐสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดจากผูประกอบการท่ีมีสถานท่ี
ประกอบการถาวรในสหรัฐ สวนการจํ าหนายซอฟตแวรท่ีออกแบบใหแกผู ใช เฉพาะราย 
(customized software) ถือเปนการใหบริการซึ่งจะตองจัดเก็บภาษ ีณ จุดท่ีมีการใหบริการ  ในขณะ
ท่ีรายไดจากการจํ าหนายซอฟตแวรท่ีใหสิทธิในการทํ าซ้ํ าจะถือเปนเงินคาสิทธิ ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐ
สามารถจัดเก็บไดโดยไมตองพิจารณาวาธุรกิจดังกลาวมีสถานท่ีประกอบการถาวรในสหรัฐหรือไม   
ในอนาคตกฎเกณฑดังกลาวอาจเปนบรรทัดฐานในการจํ าแนกประเภทรายไดของสินคาที่จับตองไม
ไดอื่นๆ
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2.3 ทางเลือกและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดเก็บภาษีเงินไดตอการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

จากประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีกลาวมา 5 ประการ  ปญหาแรกซ่ึงเก่ียวของกับการไมแจงชํ าระภาษน้ัีนนาจะเปน
ปญหาสํ าคัญท่ีสุด  รัฐบาลไทยอาจใชแนวทางเชนเดียวกันกับแนวทางท่ีตางประเทศดํ าเนินการอยู
คือการตรวจสอบเว็บไซตตางๆ   ของผูประกอบการไทยวาไดย่ืนเสียภาษีเงินไดอยางถูกตองหรือไม

สวนปญหาการแขงขันทางภาษีและการตั้งราคาโอนน้ันจํ าเปนจะตองอาศัยความรวมมือกับ
ประเทศตางๆ อยางใกลชิด  โดยรัฐบาลไทยคงดํ าเนินการเองโดยล ําพังไมไดมากนักและจํ าเปนตอง
ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกลาวในเวทีการประชุมระหวางประเทศอยางตอเนื่อง    ในขณะท่ี
ปญหาการจํ าแนกประเภทของรายไดนั้น กระทรวงการคลงัควรออกประกาศกฎเกณฑในการจํ าแนก
ประเภทของรายไดที่ชัดเจนเพื่อรองรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยอาจศึกษาแนวทางของ
ประเทศตางๆ เชนของสหรัฐอเมริกาท่ีกลาวมาแลว เปนตน

สวนประเด็นท่ีจํ าเปนตองไดรับการอภิปรายเพิ่มเติมคือการกํ าหนดสถานประกอบการถาวร
และการนํ าเอาหลักการจัดเก็บภาษีตามหลักถ่ินท่ีอยูมาใชเปนหลักการเดียวในการจัดเก็บภาษีเงินได

1. ปญหาการกํ าหนดสถานท่ีประกอบการถาวร

จากขอเสนอใหมีการขยายคํ าจํ ากัดความของการมี “สถานท่ีประกอบการถาวร” ในประเทศ
หน่ึงใหครอบคลุมถึงการมีเว็บไซตท่ีสามารถเขาถึงไดหรือการมีไฟลเซิรฟเวอรในประเทศน้ัน ผูวิจัย
มีความเห็นวาแมการตีความดังกลาวอาจทํ าใหประเทศไทยไดประโยชนจากขอบเขตในการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดท่ีกวางขึ้นบางก็ตาม  รัฐบาลไทยก็ไมควรจะดํ าเนินการออกกฎหมายเพ่ือขยายการตี
ความหมายดังกลาวเน่ืองจาก

• การกํ าหนดใหการมีเว็บไซตหรือไฟลเซิรฟเวอรเปน “สถานท่ีประกอบการ
ถาวร” จะไมทํ าใหประเทศไทยเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากธุรกิจจะยายท่ีต้ัง
ไฟลเซิรฟเวอรไปยังประเทศท่ีมีอัตราภาษีต่ํ าท่ีสุด

• ขอเสนอดังกลาวจะไมไดรับการสนับสนุนในวงกวางเน่ืองจากหลายประเทศใน
กลุมองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยเฉพาะสหรัฐจะไม
ใหการสนับสนุน เน่ืองจากประเทศเหลาน้ันเปนศูนยกลางของการประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การเปดชองวางใหมีการจัดเก็บภาษีตามหลักแหลงราย
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ไดโดยอางการมี “สถานประกอบการถาวร” ในตางประเทศดังกลาวจะทํ าให
ธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเหลานั้นไดรับผลกระทบกระเทือน

• ขอเสนอดังกลาวเปนขอเสนอที่ไมสมเหตุสมผล เนื่องจากการตีความใหเว็บไซต
และไฟลเซิรฟเวอรเปน “สถานประกอบการถาวร” จะกอใหเกิดความยุงยากตอ
การประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากธุรกิจท่ีเปดเว็บไซตจํ าหนาย
สินคาแกผูบริโภคและธุรกิจของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยจะมีภาระภาษี
เงินไดตอรัฐบาลของทุกประเทศในโลก

2. การจัดเก็บภาษีตามหลักแหลงที่อยู

จากตัวอยางความยุงยากในการตัดสินเรื่อง “สถานท่ีประกอบการถาวร” อันเปนแนวความ
คิดในการจัดเก็บภาษตีามหลกัแหลงรายได  ผูเช่ียวชาญดานภาษีหลายคนเช่ือวาในอนาคต การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะทํ าใหการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักแหลงที่อยูมีความสํ าคัญมากข้ึนในขณะท่ี
การจัดเก็บภาษีตามหลักแหลงรายไดจะมีความสํ าคัญลดลง เพราะเปนการยากท่ีจะระบุท่ีมาของ
แหลงรายไดจากการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีแนวโนมวารัฐบาลสหรัฐจะเห็นดวยกับ
แนวความคิดดังกลาว โดยไดเปรียบเทียบวาหลักในการจัดเก็บภาษีตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึง
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นใน “ไซเบอรสเปซ” น้ันนาจะคลายกับหลักในการจัดเก็บภาษีตอกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับอวกาศและมหาสมุทร ซ่ึงระบุแหลงรายไดยากเชนกัน4

ตอประเด็นน้ีผูวิจัยมีความเห็นวาประเทศไทยไมควรยอมตามขอเสนอดังกลาวเน่ืองจาก

• ขอเสนอดังกลาวจะทํ าใหรัฐบาลไทยสูญเสียโอกาสในการจัดเก็บภาษีเงินได 
จากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการถาวร ท้ังท่ีอาจมีแนวทางในการจัดเก็บท่ี
เหมาะสมกวาในอนาคตเชนมีแนวโนมวาอาจมีแนวทางในการประยุกตใชหลัก
การจัดเก็บภาษีตามแหลงรายไดในการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสได5

• หลักการของการจัดเก็บภาษีตามหลักแหลงรายไดยังคงเปนหลักการท่ีมีความ
สมเหตุสมผลเน่ืองจาก ธุรกิจตางประเทศท่ีไดรับประโยชนจากการประกอบ
กิจการในประเทศอื่น ควรมีหนาท่ีเสียภาษีใหแกประเทศน้ัน

                                                          
4 Office of Tax Policy, Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce, Department of the Treasury,
November 1996
5 เชนขอเสนอของ David Frost ใน David Frost, The Continuing Vitality of Source-Based in the Electronic Age, Tax Analysts,
97 TNI 212-17
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บทท่ี 3 ผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบริโภค

นอกจากเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษทีางตรงหรือภาษรีายได ซึ่งไดกลาวถึงในบทที่ 2 การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังสงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบริโภคซึ่งเปนภาษีทางออมอีกดวย

3.1 ภาษีบริโภค

การจัดเก็บภาษีบริโภคแตกตางกันไปในประเทศตางๆ เชนในสหรัฐมีการจัดเก็บภาษีการ
ขาย (sales tax) ซ่ึงเปนภาษีบริโภคซ่ึงมีการจัดเก็บเพียงทอดเดียว (single stage) ณ จุดขายปลกี
สวนในประเทศพัฒนาแลวสวนใหญการจัดเก็บภาษีบริโภคมักเปนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม (value-
added tax)  ในอดีตประเทศไทยเคยจัดเก็บภาษีการคา อยางไรก็ตามเม่ือป 2535 ประเทศไทยได
หันมาจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม

ในทางทฤษฎีภาษีมูลคาเพิ่มจะจัดเก็บจากผูบริโภคในประเทศท่ีมีการบริโภคสินคาและ
บริการน้ัน    อยางไรก็ตามเพ่ือความสะดวกในทางปฏิบัติรัฐมักกํ าหนดใหผูประกอบการซ่ึงรวมถึงผู
ผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก ผูนํ าเขา ผูขายบริการหรือตัวแทนของผูประกอบการเหลาน้ี เปนผูจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูบริโภคและนํ าสงใหแกรัฐ โดยรัฐมักกํ าหนดใหผูประกอบการเหลาน้ีจดทะเบียน
เปนผูเสียภาษีบริโภค   ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูประกอบการจะตองนํ าสงรัฐคือผลตางระหวาง “ภาษีขาย”
ซึ่งเปนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจัดเก็บจากผูรับบริการของตนหักออกดวย  “ภาษีซ้ือ” ซ่ึงเปน
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการถูกจัดก็บจากการซื้อวัตถุดิบและสินคาทุนตางๆ การหักภาษีดังกลาว
ทํ าใหผูประกอบการเหลาน้ีไมใชผูท่ีรับภาระของภาษีมูลคาเพ่ิม

ในกรณีของประเทศไทย ธุรกิจท้ังหลายท้ังธุรกิจไทยและธุรกิจตางประเทศท่ีประกอบกิจการ
ในประเทศไทยจะตองจดทะเบียนและเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 10 หากมีรายรับเกินปละ
1.2 ลานบาท  และจะมีสิทธิและหนาท่ีในการเรียกเก็บภาษีขายรอยละ 10 จากผูซ้ือสินคาและบริการ
และออกใบกํ ากับภาษี และมีสิทธิในการนํ าภาษีซ้ือรอยละ 10 ท่ีถูกผูประกอบการจดทะเบียนอ่ืน
เรียกไปมาหักออกจากภาษขีายหรือขอคืนได1

                                        
1 ในปจจุบันรัฐบาลไทยไดลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 10 เปนรอยละ 7 ชั่วคราวเปนเวลา 2 ปตามแผนการกระตุนเศรษฐกิจซึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542
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3.2 ปญหาในการจัดเก็บภาษีบริโภคจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

จากมุมมองทางดานการจัดเก็บภาษีบริโภคเราสามารถแบงธุรกรรมในการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสออกเปน 3 กลุมดังตอไปนี้

1. การจํ าหนายสินคาที่จับตองได (tangible goods) ใหแกผูซื้อธุรกิจและผูบริโภคทั่วไป

2. การจํ าหนายสินคาท่ีจับตองไมได (intangible goods) หรือการใหบริการ (services)
แกผูซื้อธุรกิจ (business consumer)

3. การจํ าหนายสินคาที่จับตองไมไดหรือการใหบริการแกผูบริโภคทั่วไป (private
consumer)

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน 2 รูปแบบแรกไมไดสรางปญหาใหมตอการจัดเก็บภาษีบริโภค
แตอยางใด กลาวคือ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบท่ี 1 จะมีกระบวนการจัดเก็บภาษีบริโภค
เหมือนกับการพาณิชยท่ัวไปในปจจุบัน แมวาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอาจจะเพ่ิมภาระในการจัด
เก็บภาษีท่ีมากข้ึนจากปริมาณการซื้อขายสินคาระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นก็ตาม  ในขณะท่ีการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบที่ 2 น้ันแมจะเปดชองใหมีการหลบเล่ียงหรือหนีภาษีเพ่ิมข้ึนบาง ก็
ไมกอใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีบริโภคท่ีแตกตางจากปจจุบันมากนักเพราะการจัดเก็บภาษี
บริโภคไมไดสรางภาระทางภาษีแกผูซ้ือธุรกิจซ่ึงสามารถผลักภาระดังกลาวใหแกผูบริโภคได  สวน
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบท่ี 3 น้ันจะเปนรูปแบบท่ีสรางปญหาในการจัดเก็บภาษีบริโภค
มากที่สุด เพราะผูซ้ือซ่ึงเปนผูรับภาระภาษีจะมีแรงจูงใจในการหลบเล่ียงหรือหนีภาษีในขณะท่ีการ
ตรวจสอบก็ยังเปนสิ่งท่ีทํ าไดยาก  ปญหาดังกลาวจะมีความซับซอนมากท่ีสุดในการซ้ือขายระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูขายเปนผูท่ีไมไดจดทะเบียนเปนผูเสียภาษีบริโภคในประเทศของ
ผูซ้ือ

จะเห็นวาปญหาในการจัดเก็บภาษีบริโภคสวนใหญจะเกิดข้ึนกับการบริโภคสินคาท่ีจับตอง
ไมได  ในบทน้ีผูวิจัยจึงจะใหความสํ าคัญเปนพิเศษตอปญหาดังกลาวเปนพิเศษ    กลาวโดยสรุป
แลวปญหาในการจัดเก็บภาษีบริโภคตอสินคาที่จับตองไมไดเกิดจากความยากล ําบาก 3 ประการคือ
การกํ าหนดสถานท่ีในการใหบริการ การจํ าแนกชนิดของสินคาท่ีมีการบริโภค และการกํ าหนดผูท่ีมี
หนาท่ีในการจัดเก็บภาษีและนํ าสงใหแกรัฐ

1. การกํ าหนดสถานที่ในการใหบริการ

การกํ าหนดสถานท่ีในการใหบริการเปนการกํ าหนดเขตอํ านาจ (jurisdiction) ในการจัดเก็บ
ภาษี โดยหลักการแลวภาษีบริโภคจะถูกจัดเก็บในสถานท่ีซ่ึงมีการบริโภคสินคาหรือบริการ (place
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of consumption)    อยางไรก็ตามในบางกรณีการระบุวาการบริโภคเกิดข้ึนท่ีใดน้ันอาจเปนส่ิงท่ีมี
ความซับซอน และตองอาศัยกฎเกณฑในการพิจารณาท่ีเรียกกันวา “กฎสถานท่ีใหบริการ” (place-
of-supply rules)  ในกรณีของการบริโภคสินคากฎสถานท่ีบริการมักกํ าหนดใหจุดต้ังตนของการขน
สงสินคาเปนจุดในการใหบริการ  สวนในกรณีของการบริโภคบริการ การระบุสถานท่ีใหบริการจะมี
ความแตกตางกันไปแลวแตชนิดของบริการ ในกรณีของสหภาพยุโรปการระบุสถานท่ีใหบริการจะ
พิจารณาทั้งที่ตั้งของผูประกอบการและผูบริโภคที่เกี่ยวของ (relevant establishment) หรือสถานที่
ซ่ึงเกิดกิจกรรมในการบริโภคบริการดังกลาว (place of performance or enjoyment) อาทิสถานท่ีให
บริการของบริการศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงคือสถานท่ีท่ีมีการแสดง สวนสถานท่ีใหบริการของ
บริการใหคํ าปรึกษาหรือโฆษณาคือท่ีต้ังของผูรับบริการ เปนตน

ในกรณีของประเทศไทย กฎหมายไทยกํ าหนดใหการขายสินคาหรือใหบริการโดยผูประกอบ
การและการนํ าเขาสินคาในประเทศเปนกิจกรรมท่ีตองเสียภาษีบริโภคใหแกรัฐบาลไทย แตยกเวนให
การสงออกเปนกิจกรรมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 0   ตามกฎหมายดังกลาวการใหบริการในประเทศ
มีความหมายรวมถึงการใหบริการที่ท ําในประเทศโดยไมคํ านึงวาการใชบริการน้ันอยูท่ีใด และการให
บริการท่ีทํ าในตางประเทศและมีการใชในประเทศ2

การกํ าหนดกฎสถานที่ใหบริการของประเทศตางๆ ในปจจุบันมักมีขอสมมตวิาในการให
บริการสวนใหญ ผูใหบริการและผูรับบริการมักอยูในประเทศเดียวกัน  อยางไรก็ตามการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทํ าใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงผูใหบริการและผูรับบริการไมจํ าเปนตองมีท่ี
ตั้งในท่ีเดียวกันแแพรหลายมากข้ึน ความแตกตางของกฎสถานท่ีใหบริการของประเทศตางๆ จะทํ า
ใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเสี่ยงตอถูกจัดเก็บภาษีซํ้ าซอนหรือไมถูกจัดเก็บภาษีเลยเชน หาก
บริษัทท่ีปรึกษากฎหมายของไทยใหคํ าปรึกษาดานกฎหมายแกผูรับบริการในยุโรป บริการน้ันจะถูก
เก็บภาษีบริโภคซ้ํ าซอนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศในยุโรป

นอกจากน้ีความยากลํ าบากในการระบุท่ีตั้งของผูประกอบการและผูบริโภคยังทํ าใหเกิด
ปญหาการหลบเลี่ยงภาษีไดงายอีกดวย กลาวคือ ผูประกอบการหรือผูบริโภคอาจแสดงตนวาเปนผูท่ี
อยูนอกเขตในการจัดเก็บภาษขีองประเทศตางๆ โดยอาจยายไปอยูประเทศท่ีมีการเก็บภาษีบริโภค
ในอัตราที่ตํ่ าได

                                        
2 ประมวลรัษฎากร (มาตราที่ 77/2)
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2. การจํ าแนกระหวางสินคาและบริการ

ในแงของการจัดเก็บภาษี สินคาที่จับตองได สินคาท่ีจับตองไมไดและบริการเปนส่ิงท่ีมีความ
แตกตางกัน กลาวคือสินคาท่ีจับตองไมไดและบริการสามารถสงผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตในรูป
ของขอมูลดจิิตัล และไมตองผานกระบวนการทางศุลกากร ในขณะที่สินคาที่จับตองไดตองสงผาน
ทางดานศุลกากรเทานั้น  ในหลายประเทศการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมตอการบริโภคสินคาท่ีจับตองได
สินคาที่จับตองไมไดและบริการจึงมีความแตกตางกัน ทั้งในแงของวิธีการจัดเก็บและอัตราภาษี

สินคัาที่จับตองไมไดเชนซอฟตแวรกอใหเกิดปญหาในการจํ าแนกวาเปนสินคา บริการหรือ
ทรัพยสินทางปญญา  ในยุโรปสินคาดังกลาวถูกจํ าแนกใหเปนบริการ สวนในสหรัฐซ่ึงยังไมมีหลัก
เกณฑท่ีแนนอนมีแนวโนมวา สินคาดังกลาวจะถูกจํ าแนกเปนสินคาหรือบริการก็แลวแตกรณี เชน
ซอฟตแวรส ําเร็จรูป (standardized software) ที่ซ้ือจากรานคาทั่วไปจะจ ําแนกเปนสินคา ในขณะท่ี
ซอฟตแวรซึ่งปรับแตงใหเขากับผูใชแตละราย (customized software) จะถูกจํ าแนกใหเปนบริการ
สวนการซ้ือขายซอฟตแวรท่ีสามารถนํ าไปทํ าซ้ํ าเพื่อจํ าหนายตอไดจะเปนการซื้อขายสิทธิในทรัพย
สินทางปญญา  ซ่ึงท้ังหมดน้ีมีอัตราการจัดเก็บภาษีท่ีแตกตางกัน

เม่ือจํ าแนกไดวาสินคาดังกลาวเปนบริการแลว ในบางกรณีเราอาจตองจํ าแนกตอไปวา
บริการดังกลาวเปนบริการประเภทใด เน่ืองจากหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีตอบริการแตละ
ประเภทยังอาจแตกตางกัน เชน ในกรณีของสหภาพยุโรป การจัดเก็บภาษีบริโภคตอบริการแตละ
ประเภทจะตองอาศัยกฎ สถานท่ีใหบริการท่ีแตกตางกันดังกลาวมาแลวขางตน

ในกรณีของประเทศไทย การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมตอการบริโภคสินคาและบริการไมมี
ความแตกตางกันมากนัก เน่ืองจากสินคาและบริการสวนใหญจะถูกจัดเก็บในอัตรารอยละ 10  อยาง
ไรก็ตามมีบริการบางรายการไดรับการยกเวนภาษ ี เชน การใหบริการการศึกษา การใหบริการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม การใหบริการประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี การวาความและการประกอบ
วิชาชีพอิสระอ่ืนๆ ตามท่ีกํ าหนด  เปนตน3

ปญหาก็คือในการบริโภคสินคาท่ีจับตองไมไดเปนการยากท่ีเราจะสามารถระบุไดวาสินคาดัง
กลาวซ่ึงเปนขอมูลในรูปเลขฐานสอง (binary number) เปนสินคาหรือบริการประเภทใด โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเม่ือมีการเขารหัส (encryption) ขอมูลดังกลาว   ความยากลํ าบากน้ีทํ าใหเกิดชองวางในการ
หลบเลี่ยงภาษีโดยผูประกอบการอาจอางวาบริการดังกลาวเปนบริการท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคา
เพิ่ม หรือถูกจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ตํ่ ากวาความเปนจริง

                                        
3 ประมวลรัษฎากร (มาตรา 81)
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3. ผูมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี

ดังที่กลาวมาแลววา โดยท่ัวไปรัฐมักกํ าหนดใหผูประกอบการท่ีจดทะเบียนเปนผูเสียภาษี
บริโภคเปนผูจัดเก็บภาษีบริโภคและนํ าสงใหรัฐ  ในกรณีท่ีผูประกอบการเปนผูประกอบการตาง
ประเทศ รัฐอาจกํ าหนดใหธุรกิจดังกลาวซ่ึงมีสถานประกอบการท่ีแนนอนในประเทศ (fixed place)
ตองจดทะเบียนเปนผูเสียภาษีบริโภคและมีหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีสงรัฐดวย

ในกรณีของประเทศไทย ธุรกิจท้ังหลายท้ังธุรกิจไทยและธุรกิจตางประเทศท่ีประกอบกิจการ
ในประเทศไทยจะตองจดทะเบียนและเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  นอกจากน้ีกฎหมายยังกํ าหนดใหธุรกิจ
ตางประเทศซ่ึงขายสินคาหรือใหบริการในประเทศไทยเปนปรกติโดยมีตวัแทนในประเทศไทยตองจด
ทะเบียนและมีหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีใหแกรัฐดวย4

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีผูขายไมไดเปนผูท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม การจัดเก็บภาษีในการ
บริโภคจะมีความยากลํ าบากมากข้ึน เพราะขาดตัวกลางในการจัดเก็บภาษีดังกลาว ในกรณีน้ีรัฐบาล
ของประเทศตางๆ มักกํ าหนดใหผูซ้ือสินคาหรือบริการน้ันแจงชํ าระภาษีดังกลาวใหแกรัฐโดยตรง
โดยการประเมินดวยตนเอง (self assessment) ในกรณีท่ีผูซ้ือสินคาเปนธุรกิจท่ีจดทะเบียนเสียภาษี
มูลคาเพิ่ม รัฐก็จะมีโอกาสไดรับภาษีดังกลาวบาง เน่ืองจากผูซ้ือธุรกิจจะสามารถผลักภาระจากภาษี
ดังกลาวใหแกผูบริโภคของตนได  อยางไรก็ตามในกรณีท่ีผูซ้ือเปนธุรกิจขนาดเล็กซ่ึงไมไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือเปนผูบริโภคทั่วไป โอกาสท่ีรัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกลาวไดก็คงจะ
ไมมากนัก เน่ืองจากผูซ้ือซ่ึงเปนผูรับภาระภาษีจะมีแรงจูงใจในการหลบเล่ียงหรือหนีภาษี  โดย
เฉพาะในกรณีการซื้อสินคาที่จับตองไมไดซึ่งมีความยากล ําบากในการตรวจสอบ   ความแพรหลาย
ของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการซ้ือขายสินคาท่ีจับตองไมไดจึงสรางความวิตกกังวลแกรัฐบาล
ของประเทศตางๆ

3.3 ทางเลือกในการจัดเก็บภาษีบริโภคในยุคการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

จากปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดมีผูเสนอวิธีการในการจัดเก็บภาษีบริโภคตอสินคาท่ีจับตองไมไดใน
ทางเลือกตางๆ  อยางนอย 6 ทางเลือก  ทางเลือกเหลานี้เกิดจากแนวความคิดที่แตกตางกันในการ
กํ าหนดสถานท่ีในการใหบริการ การจํ าแนกชนิดของสินคาท่ีมีการบริโภค และการกํ าหนดผูท่ีมีหนา
ท่ีในการจัดเก็บภาษีและนํ าสงใหแกรัฐดังกลาวขางตน  ทางเลือกดังกลาวมีดังตอไปนี้

1. การยกเลิกการเก็บภาษีบริโภคตอสินคาที่จับตองไมได
2. การยกเวนการเก็บภาษีบริโภคเปนการช่ัวคราว
3. การกํ าหนดใหผูบริโภคเปนผูจัดเก็บภาษีสงรัฐโดยตรง

                                        
4 ประมวลรัษฎากร (มาตราท่ี 82/1 (1) มาตรา 83/2 และมาตรา 85/2)
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4. การทํ าความตกลงระหวางประเทศ โดยกํ าหนดใหธุรกิจตางประเทศเปนผูจัดเก็บ
ภาษีบริโภคใหแกรัฐของประเทศผูบริโภค

5. การใหแรงจูงใจแกธุรกิจตางประเทศในการจัดเก็บภาษีบริโภคใหแกรัฐของประเทศ
ผูบริโภคเชน การแบงสวนหน่ึงของภาษีท่ีจัดเก็บไดใหแกธุรกิจน้ัน   

6. การเปลี่ยนมาใชหลักการเก็บภาษีบริโภคโดยยึดแหลงกํ าเนิด (origin-based
taxation) ตอสินคาที่จับตองไมได

1. การยกเลิกการเก็บภาษีบริโภคตอสินคาที่จับตองไมได

ตัวอยางของผูเสนอทางเลือกนี้ไดแก Aaron Lukas แหงสถาบัน Cato ของสหรัฐ5 ทางเลือก
น้ีจะทํ าใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับการสงเสริมมากท่ีสุด   อยางไรก็ตามทางเลือกนี้รัฐจะตอง
ยอมสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีดังกลาว  การใชทางเลือกน้ีจึงจะสมเหตุสมผลก็ตอเม่ือรัฐคาด
วารายไดจากการจัดเก็บภาษีบริโภคของสินคาท่ีจับตองไมไดจะมีมูลคาเปนสัดสวนท่ีไมสูงนักเม่ือ
เทียบกับรายไดท่ีรัฐจะจัดเก็บไดท้ังหมด หรือคาดวาจะสามารถหารายไดจากการจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ
เพิ่มมากข้ึนจากปจจุบันเชน ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการขยายตัวของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เหตุผลสนับสนุนทางเลือกนี้ไดแก

• การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตอสินคาที่จับตองไมไดเปนสิ่งที่แทบเปนไปไมไดเลย
ในทางปฏิบัติ    การพยายามจัดเก็บภาษีดังกลาวจะตองอาศัยขอมูลเก่ียวกับ
สถานที่ท่ีเกิดธุรกรรมเพื่อจะไดระบุอัตราภาษีที่เหมาะสมและการจํ าแนกวาส่ิงท่ี
บริโภคเปนสินคาหรือบริการดังที่กลาวมาแลว  อยางไรก็ตามการจะทราบขอ
มูลดังกลาวจะทํ าใหเกิดความเสี่ยงในการละเมิดขอมูลสวนบุคคล (privacy)
ของผูบริโภคสูงมาก    การใชทางเลือกน้ีจะทํ าใหหมดความยากลํ าบากในการ
ตอบปญหาตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน

• การไมจัดเก็บภาษีบริโภคตอสินคาท่ีจับตองไมไดแมจะมีตนทุนในดาน “การ
เสียโอกาส”  แตก็คงจะไมทํ าใหรัฐสูญเสียรายไดจากเดิมไปมากนัก ดังท่ีมีผล
การศึกษาเบ้ืองตนช้ีวาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยสรางใหเกิดการคาใหม 
(trade creation) มากกวาการเบ่ียงเบนการคา (trade diversion) จากรานคา
ปลีกทั่วไป

                                        
5 Aaron Lukas, “Tax Bytes: A Primer on the Taxation of Electronic Commerce”, Trade Policy Analysis, no. 9, CATO
Institute,  (December 17, 1999)
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สวนเหตุผลที่ทางเลือกนี้จะถูกคัดคานไดแก

• การไมเก็บภาษีสินคาท่ีจับตองไมไดอาจทํ าใหฐานะทางการคลังของรัฐออนแอลง 
ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถของรัฐในการใหบริการประชาชนในดานตางๆ

• การไมเก็บภาษีสินค าท่ีจับตองไมได อาจมีผลทํ าใหภาษีมีลักษณะถดถอย 
(regressive) และทํ าใหการกระจายรายไดแยลง เนื่องจากผูซื้อสินคาดังกลาวสวน
ใหญเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาประชาชนโดยท่ัวไป การไมจัดเก็บภาษีดัง
กลาวจึงเปนการยกผลประโยชน (transfer) ใหแกผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดี

2. การยกเวนการเก็บภาษีบริโภคเปนการช่ัวคราว

ทางเลือกน้ีคลายคลึงกับทางเลือกแรกแตจํ ากัดใหการยกเวนการจัดเก็บภาษีเปนเพียงมาตร
การช่ัวคราว ผูท่ีสนับสนุนทางเลือกนี้ไดแก  Goolsbee และ Zittrain ซึ่งไดศึกษาเบื้องตนถึงผล
กระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีการคาของสหรัฐโดยใชกรอบการวิเคราะห
ตนทุนและประโยชน (costs and benefit analysis)6  การศกึษาดังกลาวเสนอวาเราควรแยกผล
กระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษีในระยะส้ัน (short-term impact) และระยะ
ยาว (long-term impact) ออกจากกัน

การศึกษาดังกลาวช้ีวาในระยะส้ันการพยายามเก็บภาษีการคาตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จะไมชวยเพิ่มรายไดใหรัฐตางๆ มากนักแตจะสรางตนทุนในการจัดเก็บท้ังตนทุนของรัฐ
(administrative cost) และตนทุนของผูเสียภาษี (compliance cost) ท่ีคอนขางสูง และยังจะเปน
อุปสรรคขัดขวางมิใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแพรหลายอีกดวย การจัดเก็บภาษีในอนาคตอันใกล
จึงนาจะมีตนทุนสูงกวาประโยชนท่ีไดรับ  อยางไรก็ตามในระยะยาวแลวเม่ือการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแพรหลายเพิ่มขึ้น ผลประโยชนท่ีจะไดรับก็จะสูงเกินกวาตนทุนในการจัดเก็บ    การ
ยกเลิกการเก็บภาษีช่ัวคราวในชวงระยะเวลาหน่ึง (moratorium) จึงเปนทางออกท่ีสมเหตสุมผลใน
ปจจุบัน

เหตุผลท่ีอาจมีผูหยิบยกข้ึนมาเพ่ือคัดคานทางเลือกน้ีไดแก

• การปลอยใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแพรหลายไปกอนโดยไมมีการจัดเก็บภาษี
บริโภคจะทํ าใหเกิดปญหาภายหลงั การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอาจแพรหลายจน
ควบคุมไมไดแลวเม่ือรัฐตัดสินใจหันมาจัดเก็บภาษี รัฐจึงควรควบคุมการจัดเก็บ

                                        
6 Austan Goolsbee and Jonathan Zittrain, “Evaluating the Costs and Benefits of Taxing Internet Commerce”, Draft Article
for the National Tax Journal, May 1999
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ภาษีจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหไดกอนท่ีการพาณิชยในรูปแบบดังกลาวจะ
ขยายตัว

• ทางเลือกนี้เปนการหลีกเลี่ยงการตอบปญหาตางๆ ที่กลาวถึงขางตน และเปนเพียง
การผลักภาระการตัดสินใจไปยังอนาคตเทาน้ัน

3. การกํ าหนดใหผูบริโภคจัดเก็บภาษีบริโภคใหรัฐโดยตรง

ในทางเลือกนี้รัฐยังคงจัดเก็บภาษีบริโภคตอไป แตใชวิธีใหประชาชนชํ าระภาษบีริโภคแกรัฐ
โดยตรงโดยการประเมินดวยตนเอง (self assessment) อันที่จริงวิธีการนี้เปนวิธีที่รัฐบาลของหลาย
ประเทศใชอยูในปจจุบันในการจัดเก็บภาษบีริโภคท่ีไมผานตัวกลางเชน รัฐบาลสหรัฐกํ าหนดใหผู
บริโภคที่ไมถูกจัดเก็บเสียภาษีการคา (sales tax) ตองชํ าระ “ภาษีการใช” (use tax) แทน7    หรือ
การท่ีรัฐบาลแคนาดาซ่ึงจัดเก็บภาษีบริโภคท่ีเรียกวา “ภาษีสินคาและบริการ” (Goods and Services
Tax) ซ่ึงมีลักษณะคลายกับภาษีบริโภค กํ าหนดใหผูซ้ือสินคาท่ีส่ังซ้ือสินคาจากผูขายตางประเทศซ่ึง
ไมไดจดทะเบียนเปนผูชํ าระภาษสิีนคาและบริการในแคนาดาตองชํ าระภาษีดังกลาวแกรัฐโดยตรง8

ในทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหประชาชนเสียภาษีมากข้ึน รัฐอาจกํ าหนดอัตราภาษีท่ีไมสูงนัก
และประชาสัมพันธใหธุรกิจขนาดเล็กและประชาชนทราบถึงหนาท่ีในการชํ าระภาษขีองตน และให
ความรวมมือในการจายภาษีใหรัฐ   และใหสิทธิแกประชาชนในการจํ าแนกประเภทของสินคาท่ีจับ
ตองไมไดและอัตราภาษีที่เกี่ยวของ  อยางไรก็ตามทางเลือกน้ีมีจุดออนคือ

• การใหประชาชนเสียภาษีโดยสมัครใจไมนาจะชวยรัฐสามารถจัดเก็บภาษีบริโภคได
เพิ่มขึ้นมากนัก เน่ืองจากผูบริโภคซ่ึงตองแบกรับภาระภาษีดังกลาว จะไมมีแรงจูงใจ
ในการชํ าระภาษี

4. การทํ าความตกลงในการรวมมือกนัจัดเก็บภาษรีะหวางประเทศ

การดํ าเนินการตามทางเลอืกน้ีจะตองอาศยัความรวมมือของรัฐบาลประเทศตางๆ ใน
ลักษณะที่คลายคลึงกับการทํ าอนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีเงินไดระหวางประเทศ  ใน
ทางปฏิบัติรัฐจะตองกํ าหนดใหธุรกิจตางประเทศเปนผูจัดเก็บภาษีบริโภคใหแกรัฐของประเทศผู
บริโภค โดยอาจขยายแนวความคดิเร่ืองการมี “สถานประกอบการถาวร” (permanent

                                        
7 ตวัอยางของผูบริโภคในสหรัฐที่ไมถูกจัดเก็บเสียภาษีการคาคือผูสั่งซื้อสินคาจากผูประกอบการที่ไมมี “จุดเชื่อมตอ” (nexus) ในรัฐที่
มกีารบริโภคสินคานั้น ดูรายละเอียดของเรื่องดังกลาวในภาคผนวกที่ 1
8 Advisory Committee on Electronic Commerce, “Electronic Commerce and Canada’s Tax Administration”, A Report to the
Minister of National Revenue from the Minister’s Advisory Committee on Electronic Commerce, April 1998
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establishment) ในประเทศหน่ึงๆ ใหครอบคลุมถึงการมีเว็บไซตท่ีสามารถเขาถึงไดหรือการมีไฟล
เซิรฟเวอรท่ีต้ังอยูในประเทศน้ันดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 2 มาประยุกตใชในการจัดเก็บภาษีบริโภค
ดวย

ในปจจุบันคณะกรรมการการคลงั (Committee on Fiscal Affairs) ขององคกรความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กํ าลังพิจารณาถึงความเปนไปไดของทางเลือกนี้อยูโดยอาจ
พิจารณาเพิ่มบทบัญญัติบางมาตราลงในอนุสัญญาตนแบบ  (OECD Tax Treaty)  โดยไดรับความ
สนับสนุนจากกลุมประเทศในสหภาพยุโรป

อยางไรก็ตาม ในความเห็นของผูวิจัยทางเลือกน้ีไมนาจะนํ าไปสูการปฏิบัติจริงได เน่ืองจาก
เหตุผลคัดคานตางๆ ดังตอไปนี้

• การกํ าหนดใหธุรกิจจัดเก็บภาษีบริโภคใหแกรัฐบาลตางประเทศในประเทศท่ีตนไม
ไดประกอบธุรกิจอยูเปนประจํ าเปนการกอภาระมากมายใหแกธุรกิจเหลาน้ันโดย
เฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพราะจะตองทํ าความเขาใจกฎเกณฑตางๆ
ของประเทศน้ันเชนกฎเกณฑในการจํ าแนกวาสินคาท่ีจับตองไมไดท่ีเกี่ยวของเปน
สินคาหรือบริการประเถทใด และมีอัตราภาษีเทาไร   นอกจากประเทศตางๆ จะ
สามารถปรับกฎเกณฑตางๆ ใหสอดคลองกันและปรับลดอัตราในการจัดเก็บภาษีให
เหลือนอยอัตรา

• ธุรกิจไมควรมีภาระในการจัดเก็บภาษีใหแกรัฐบาลของประเทศท่ีตนไมไดต้ังอยูและ
แทบจะไมไดประโยชนจากบริการของรัฐบาลของประเทศน้ัน

นอกจากน้ี ยังมีผูวิเคราะหวาหากมีการเสนอทางเลือกน้ีข้ึนจริง ทางเลือกดังกลาวคงจะไมได
รับความยินยอมจากสหรัฐ เน่ืองจากสหรัฐเปนประเทศซ่ึงเปนผูสงออกสินคาท่ีจับตองไมไดมากท่ีสุด
ซ่ึงจะเสียประโยชนจากการจัดเก็บภาษีดังกลาว   นอกจากน้ีรัฐบาลกลางของสหรัฐยังไมมีแรงจูงใจ
ในการใหความรวมมือกับแนวทางดังกลาวดวย เน่ืองจากภาษีบริโภคในสหรัฐเปนแหลงรายไดของ
รัฐและองคกรปกครองทองถิ่นตางๆ ไมใชของรัฐบาลสหพันธรัฐ (federal government)

5. การใหแรงจูงใจแกธุรกิจตางประเทศในการจัดเก็บภาษีบริโภค

ทางเลือกอีกทางหน่ึงซ่ึงปรับปรุงข้ึนจากทางเลือกท่ีแลวคือ การใหแรงจูงใจแกธุรกิจตาง
ประเทศในการจัดเก็บภาษีบริโภคใหแกรัฐของประเทศผูบริโภคเชนการแบงสวนแบงของภาษีท่ีจัด
เก็บไดใหแกธุรกิจน้ันอยางสมัครใจ   ทางเลือกน้ีอาจเปนส่ิงท่ีรัฐบาลของประเทศตางๆ สามารถ
ดํ าเนินการไดเองโดยไมตองทํ าความตกลงระหวางประเทศ   ขอดีของทางเลือกน้ีไดแก
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• แมวาในทางเลือกน้ีธุรกิจจะยังคงมีภาระท่ีจะตองทํ าความเขาใจตอกฎเกณฑในการ
จํ าแนกประเภทของสินคาและบริการ และการกํ าหนดอัตราภาษท่ีีแตละประเทศ
กํ าหนดก็ตาม  แนวทางน้ีก็จะชวยลดการตอตานจากธุรกิจลงไดเน่ืองจากธุรกิจจะ
ไดรับผลประโยชนสวนหน่ึงเปนคาตอบแทนในการจัดเก็บภาษีดวย

• ไมตองอาศัยความตกลงระหวางประเทศ เน่ืองจากเปนการดํ าเนินการแบบเอกภาคี
(unilateral) ของรัฐบาลของประเทศตางๆ

6. การเปลี่ยนมาใชหลักการเก็บภาษีบริโภคโดยยึดหลักตนทาง

อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งไดรับการเสนอขึ้นคือ การเปล่ียนมาใชหลักการเก็บภาษีบริโภคตอสินคา
ท่ีจับตองไมไดโดยยึด “หลักตนทาง” (origin-based taxation) ซ่ึงรัฐของประเทศผูขายสินคาจะจัด
เก็บภาษีตอการสงออกสินคาดังกลาวโดยคิดฐานของภาษีเฉพาะสวนที่มีมูลคาเพิ่มในประเทศ แทน
การจัดเก็บภาษีบริโภคโดยยึด “หลักปลายทาง” (destination-based taxation) ซ่ึงจัดเก็บภาษี
บริโภค ณ จุดนํ าเขาสินคา   ในขณะท่ีการจัดเก็บภาษีบริโภคตอสินคาท่ีจับตองไดท่ัวไปจะยังคงใช
หลักการจัดเก็บภาษีบริโภคโดยยึดปลายทาง (destination-based taxation) ซ่ึงใชอยูในปจจุบันเชน
เดิม   

ผูท่ีสนับสนุนทางเลือกน้ีไดแกกระทรวงการคลังสหรัฐ9 และคณะกรรมการโครงสรางพ้ืนฐาน
โลก (Global Information Infrastructure Commission หรือ GIIC) ซ่ึงเปนหนวยงานรวมภาคธุรกิจ
ดานส่ือสารโทรคมนาคมจากประเทศตางๆ10   ขอดีของทางเลือกน้ีไดแก

• รัฐสามารถจัดเก็บไดโดยไมตองทราบที่อยูของผูบริโภค จึงไมกอใหเกิดปญหา
ในการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค

• ธุรกิจไมมีภาระในการจัดเก็บภาษีใหแกรัฐบาลของตางประเทศซ่ึงตนไมไดรับ
บริการใดๆ  นอกจากน้ีการจัดเก็บภาษจีะทํ าไดมากเน่ืองจากการตรวจสอบ
ธุรกิจสามารถทํ าไดงายกวาการตรวจสอบผูบริโภค  นอกจากน้ีธุรกิจยังไมมี
ความจํ าเปนตองทํ าความเขาใจตอกฎเกณฑดานภาษีท่ีแตกตางกันของประเทศ
ท่ีเก่ียวของท้ังหลาย

• การเก็บภาษีบริโภคโดยยึดแหลงกํ าเนิดจะชวยกระตุนใหเกิดการแขงขันทาง
ภาษี ซ่ึงจะชวยใหรัฐดํ าเนินนโยบายดานการคลังท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

                                        
9 Office of Tax Policy, “Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce”, Department of the Treasury,
November 1996
10 Global Information Infrastructure Commission, “E-Commerce Taxation Principles”
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สวนขอคัดคานในการจัดเก็บภาษีดังกลาว ไดแก

• การเก็บภาษีบริโภคโดยยึดแหลงกํ าเนิดขัดกับหลักการที่ใหสิทธิรัฐของประเทศ
ท่ีมีการบริโภคสินคาหรือบริการน้ันเปนผูมีสิทธิในการจัดเก็บภาษีตามหลักดิน
แดน (principle of territoriality)  ซ่ึงเปนหลักการท่ีไดรับการเสนอใหรักษาไว
ตอไปในการประชุมขององคการความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD)11

• การเก็บภาษีบริโภคโดยยึดแหลงกํ าเนิดอาจทํ าใหธุรกิจในประเทศสูญเสียความ
สามารถในการแขงขันกับตางประเทศ โดยเฉพาะเม่ือมีการจัดเก็บภาษีในอัตรา
สูง เน่ืองจากเปนการจัดเก็บภาษี ณ จุดสงออก

• การเก็บภาษีบริโภคโดยยึดแหลงกํ าเนิดจะเปนการโอนยายรายไดทางภาษีจาก
ประเทศผูบริโภคสินคาไปยังประเทศผูสงออก  ในกรณีของสินคาท่ีจับตองไมได
รายไดทางภาษีจะถูกโอนยายจากประเทศกํ าลังพัฒนาซ่ึงเปนผูบริโภคไปสู
ประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงเปนประเทศผูผลิต

3.4 ขอเสนอแนะทางนโยบาย

จากทางเลือกตางๆ ดังกลาว ผูวิจัยเชื่อวาทางเลือกที่จะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศไทย
คือ ในระยะส้ันรัฐอาจยกเวนการจัดเก็บภาษีบริโภคตอสินคาท่ีจับตองไมไดเปนการช่ัวคราว ซ่ึงจะ
ชวยสงเสริมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในระยะแรก สวนในระยะยาวรัฐบาลไทยนาจะ
ศึกษาความเปนไปไดของการใหแรงจูงใจแกธุรกิจตางประเทศในการจัดเก็บภาษีบริโภคใหแกรัฐ     
สวนทางเลือกท่ีประเทศไทยจะไดประโยชนนอยคือการการเก็บภาษีบริโภคโดยยึดแหลงกํ าเนิด ซ่ึง
นอกจากผูบริโภคในประเทศไทยจะตองแบกรับภาระของภาษแีลว รัฐบาลไทยก็แทบจะไมมีรายได
จากการจัดเก็บภาษีดังกลาวเลย

                                        
11 Organisation for Economic Co-operation and Development, “Electronic Commerce: A Discussion Paper on Taxation
Issues”, October 1998
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บทท่ี 4   ผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีศุลกากร

ในบทน้ีผู วิจัยจะกลาวถึงผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการจัดเก็บภาษี
ศุลกากร  โดยจะใหความสํ าคัญเปนพิเศษตอความตกลงขององคการการคาโลกวาดวยการประกาศ
ใหอินเทอรเน็ตเปนเขตปลอดภาษีศุลกากร ซ่ึงเปนประเด็นการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีเก่ียว
ของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยท่ีมีความเรงดวนมากท่ีสุด

4.1 ภาษีศุลกากร

ในทางทฤษฎีแลวเราอาจถือวาภาษีศุลกากรเปนสวนขยาย (extension) ของภาษีบริโภคซ่ึง
จัดเก็บจากสินคาสงออกหรือนํ าเขา  ในบทน้ีคํ าวาภาษีศุลกากรจะจํ ากัดอยูเฉพาะอากรท่ีจัดเก็บจาก
สินคาท่ีนํ าเขาเทานั้น   ภาษีศุลกากรอาจจัดเก็บเพ่ือจุดประสงคในการหารายไดเขารัฐหรือการคุม
ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือท้ังสองจุดประสงค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาภาษีศุลดังกลาวจัดเก็บ
จากสินคาท่ีมีการผลิตในประเทศหรือไมและมีอตัราสูงเพียงไร ในทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีศุลกากร
อาจเก็บตามมูลคาหรือเก็บตามปริมาณเชนในประเทศไทย สินคานํ าเขาสวนใหญจะถูกจัดเก็บภาษี
ศุลกากรตามมูลคา ในขณะท่ีมีสินคาสวนนอยบางรายการท่ีถูกจัดเก็บภาษีตามปริมาณเชน ฟลม
ภาพยนตรที่ลางแลวจะถูกจัดเก็บภาษีศุลกากรตอความยาว

ในประเทศพัฒนาแลวสวนใหญ ภาษีศุลกากรไดลดความสํ าคัญลงไปมากเน่ืองจากการปรับ
ลดอัตราภาษีศุลกากรลงอยางตอเน่ือง  ในขณะท่ีประเทศเหลาน้ันสามารถจัดเก็บภาษีจากแหลง
อื่นๆ ไดเพิ่มเติม  ในกรณีของประเทศไทยก็เชนเดียวกันความสํ าคัญของภาษีศุลกากรในฐานะท่ีเปน
รายไดทางการคลังของรัฐบาลไทยไดลดลงอยางตอเน่ืองจากการปรับปรุงโครงสรางภาษีศุลกากร
หลายคร้ังเพื่อใหสอดคลองกับการเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศ และการท่ีภาษีอ่ืนๆ โดย
เฉพาะภาษีเงินไดนิติบุคคลมีความสํ าคัญเพ่ิมข้ึน1

                                                          
1 ลาสุดกระทรวงการคลังไดออกมาตรการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรครั้งใหญเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 เพื่อลดราคาสินคาใหกับผู
บรโิภคในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย  โดยปรับลดอัตราภาษีศุลกากรรอยละ 85 ของสิน
คานํ าเขาหรือประมาณ 7,000 รายการใหเหลือรอยละ 0-5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 ตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน และ
ยกเวนภาษีศุลกากรสํ าหรับสินคา 153 รายการ ตามความตกลงวาดวยการคาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ตลอดจนปรับลด
ภาษศีุลกากรของวัตถุดิบและสินคาทุนลงอีกหลายรายการ
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4.2 ความตกลงในองคการการคาโลก

เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 1998 ท่ีประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกขององคการการคาโลก
(WTO) ไดมีถอยแถลงวาดวยการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโลก (Declaration on Global
Electronic Commerce) ซ่ึงมีสาระสํ าคัญกํ าหนดใหประเทศสมาชิกท้ังหลายยังคงรักษาแนวทางการ
ปฏิบัติในปจจุบันซ่ึงไมมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอการสงผานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวาการ
ประชุมคร้ังตอไปซ่ึงจะมีการทบทวนทาทีดังกลาวหรือยืดเวลาในการไมจัดเก็บภาษีดังกลาวออก 
ไปอีก2

ถอยแถลงดังกลาวขององคการการคาโลกสอดคลองกับทาทีของสหรัฐท่ีปรากฏในกรอบ
นโยบายดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโลกของประธานาธิบดีคลินตัน ซ่ึงแสดงออกอยางชัด
แจงวาตองการผลักดันใหอินเทอรเน็ตไดรับการประกาศใหเปนเขตปลอดภาษีศุลกากร (tariff-free)
ในการจํ าหนายสินคาและบริการท่ีมีการจัดสงผานอินเทอรเน็ต และเรียกรองใหประเทศตางๆ ไมจัด
เก็บภาษีใหมใดๆ เพ่ิมเติมจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานอินเทอรเน็ต ตลอดจนใหภาษีท่ีจะจัด
เก็บจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสอดคลองกับระบบภาษีระหวางประเทศท่ีมีอยูและงายตอการ
บริหาร3   

ในหัวขอตอไปผูวิจัยจะวิเคราะหถึงผลกระทบตอประเทศไทยจากการท่ีอินเทอรเน็ตเปนเขต
ปลอดภาษีศุลกากรทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ

4.3 ผลกระทบตอการยกเวนภาษีศุลกากรของสินคาสารสนเทศ

ดังท่ีกลาวมาแลววาภาษีศุลกากรอาจถือเปนภาษีบริโภคประเภทหน่ึง  ปญหาในการจัดเก็บ
ภาษีศุลกากรจึงคลายกับปญหาการจัดเก็บภาษีบริโภคคือ จะมีความยากล ําบากในการจัดเก็บภาษี
โดยเฉพาะภาษีที่เกิดจากการนํ าเขาสินคาท่ีจับตองไมได เน่ืองจากปญหาในการระบุสถานท่ีในการ
นํ าเขาสินคาและการระบุประเภทของสินคาเพื่อก ําหนดอัตราภาษท่ีีเหมาะสม   อยางไรก็ตามการจัด
เก็บภาษีศุลกากรจะแตกตางจากการจัดเก็บภาษีบริโภคตรงท่ีรัฐจะตองเปนผูดํ าเนินการจัดเก็บภาษี
ดังกลาวเอง โดยไมมีผูประกอบการเปนตัวกลางในการจัดเก็บภาษีให

จากปญหาในการจัดเก็บดังกลาว ขอเสนอของสหรัฐและทาทีขององคการการคาโลกที่ให
ประเทศตางๆ ยกเวนภาษีศุลกากรแกสินคาท่ีจับตองไมไดท่ีมีการสงผานทางอินเทอรเน็ตจึงเปนขอ
เสนอท่ีคอนขางสมเหตุสมผล  อยางไรก็ตามเรายังจํ าเปนตองพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การประกาศใหอินเทอรเน็ตเปนเขตปลอดภาษีศุลกากร

                                                          
2 World Trade Organization, Declaration on Global Electronic Commerce, WT/MIN (98)/DEC/2, May 1998
3 Office of the President of the United States, “A Framework for Global electronic Commerce”, July 1997
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ในความคิดของผูวิจัย  การประกาศใหอินเทอรเน็ตเปนเขตปลอดภาษีศุลกากรในขณะท่ีการ
คาสินคาผานชองทางทางปรกติยังคงมีการเก็บภาษีศุลกากรอยูตามปรกติจะมีผลใหเกิด “การเบ่ียง
เบนชองทางการคา”  ในการคาสินคาประเภทสารสนเทศ  (information goods) จากการคาตาม
ปรกตมิาสูการคาผานอินเทอรเน็ต    สินคาสารสนเทศท่ีมีโอกาสจะเกิดการเบ่ียงเบนชองทางการคา
ไดงายไดแกสินคาที่ถูกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูง เชน ภาพยนตรและวิดีโอเทป เปนตน  วิธีการ
ในการเบ่ียงเบนชองทางการคาท่ีจะเกิดข้ึนอาจอยูในรูปของการขายสินคาเหลาน้ันโดยตรงแก 
ผูบริโภคเชน ภาพยนตรตามส่ัง  (movie on demand) ผานอินเทอรเน็ต  หรือการขายสงสินคาเหลา
น้ันแกตัวแทนจํ าหนายในประเทศผูนํ าเขาผานอินเทอรเน็ต กอนท่ีจะถูกนํ ามาบรรจุใหมเพ่ือขายปลีก
ตอไป เชน ผูผลิตอาจสงสัญญาณเสียงเพลงที่เขารหัสในรูปแบบ MP3 ผานอินเทอรเน็ตใหแกตัว
แทนจํ าหนายในประเทศไทยซ่ึงจะนํ าเอาสัญญาณเสียงน้ันมาบันทึกลงแผนซีดีเพื่อจํ าหนายใน
ประเทศตอไป การเบ่ียงเบนชองทางการคาจะเกิดข้ึนในรูปแบบใดจะข้ึนอยูกับอัตราภาษีท่ีเก่ียวของ
ท้ังภาษีศุลกากรและภาษีบริโภคและระดับพัฒนาการของเทคโนโลยี เชน ความคมชัดของสัญญาณ
ภาพและเสียงในการชมภาพยนตรผานอินเทอรเน็ตโดยตรง

เพื่อประมาณการความสูญเสียรายไดจากภาษีศุลกากรจาก “การเบ่ียงเบนชองทางการคา”
ดังกลาว   ผูวจัิยไดศึกษาปริมาณการนํ าเขาสินคาสารสนเทศท่ีสํ าคัญคือ ภาพยนตร หนังสือ เพลง
ขอมูลและซอฟตแวร   อยางไรก็ตามเน่ืองจากวิธีการจัดเก็บขอมูลการนํ าเขาสินคาของกรมศลุกากร
ไมไดแบงแยกตามชนิดสินคาแตแบงแยกตาม “ภาชนะ” ท่ีบรรจุสินคาน้ันวาอยูในรูปฟลม หนังสือ
แผนดิสก  แผนเสียง แผนเลเซอรดิสก วิดีโอเทปหรือแผนซีดี  การศึกษาผลกระทบตอการจัดเก็บ
ภาษีศุลกากรจึงใชอสมมติวาการนํ าเขาสินคาสารสนเทศตางๆในปจจุบันทํ าโดยผานการนํ าเขา 
“ภาชนะ” เหลาน้ันเทาน้ัน    ตารางที ่ 4.1 แสดงอัตราภาษีศุลกากรที่จัดเก็บตอ “ภาชนะ” ในการ
บรรจุสนิคาสารสนเทศเหลาน้ัน

ตารางที่ 4.1 อัตราภาษีศุลกากรของสินคาสารสนเทศที่สํ าคัญ

พิกัด สินคา อัตราภาษีศุลกากร

8524.990 000/NO แผนซีดี 5%

8524.100  004/NO แผนเสียง-เลเซอรดิสก 5%

8523.900  104/NO แผนแมเหล็กสํ าหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 5%

3706.102  003/ME ฟลมภาพยนตรไทยที่ลางแลว 1.50 บาท/เมตร

ฟลมภาพยนตรตางประเทศที่ลางแลว 10 บาท/เมตร

8524.530  100/NO วิดีโอเทปทีค่วามกวางเกิน 6.5 มิลลิเมตร 10%

4901.999  001/KG หนังสือตางประเทศ 0%

ที่มา: กรมศุลกากร
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จากตารางจะเห็นวาการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสินคาสารสนเทศในประเทศไทยมีลักษณะ
เฉพาะบางประการกลาวคืออัตราภาษีไมไดถูกกํ าหนดโดยประเภทสินคาเชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือภาพยนตร แตถูกกํ าหนดโดย “ภาชนะ” ท่ีบรรจุใสเชน หากภาพยนตรเร่ืองหน่ึงถูกบรรจุในวิดีโอ
เทป ภาพยนตรนั้นก็จะเสียภาษีศุลกากรในอัตรารอยละ 10 แตหากบรรจุลงในแผนเลเซอรดิสกก็จะ
เสียภาษีในอัตรารอยละ 5 และหากนํ าเขาในรูปของแผนฟลมก็จะเสียภาษีในอัตราตามความยาว
การกํ าหนดอัตราภาษีศุลกากรของประเทศไทยจึงไม มีความเป นกลางในทางเทคโนโลยี 
(technology neutral) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมเหมาะสมกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ในการประมาณการรายไดของรัฐท่ีอาจสูญเสียจากการไมเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาสาร
สนเทศน้ัน  ผูวิจัยจะใชภาพสถานการณท่ีเกิดความสูญเสียมากท่ีสุด (worst-case scenario) โดย
สมมติวาสินคาสารสนเทศตางๆ เชนหนังสือ ภาพยนตร โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํ าเขาผานดาน
ศุลกากรของประเทศไทยในปจจุบันจะถูกแปลงเปนขอมูลดิจิตัลและถูกสงผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ท้ังหมด ทํ าใหไมสามารถจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินคาดังกลาวไดเลย

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการประมาณการรายไดท่ีรัฐจะตองสูญเสียไปจากการยกเวนการจัด
เก็บภาษีศุลกากรตอสินคาสารสนเทศของประเทศไทยในระหวางป 1991-1998   จากตารางจะเห็น
ไดวา รายไดจากการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาสารสนเทศสูงข้ึนเร่ือยๆ จาก 37 ลานบาทในป
1991 เปน 269 ลานบาทในป 1998

จะเห็นวารายไดท่ีจะสูญเสียจากการยกเวนภาษีศุลกากรตอสินคาสารสนเทศอยูในระดับที่ไม
สูงนักคือประมาณรอยละ 0.03-0.44 ของรายไดจากการจัดเก็บภาษีศุลกากรหรือประมาณรอยละ
0.01-0.03 ของรายไดของรัฐบาลไทยท้ังหมด   สาเหตุสํ าคัญท่ีรายไดจากภาษีศุลกากรของสินคาดัง
กลาวอยูในระดับคอนขางตํ่ าคอื อัตราภาษสํี าหรับสินคาดังกลาวในปจจุบันอยูในระดับท่ีคอนขางต่ํ า
อยูแลวคือสวนใหญอยูในระดับรอยละ 5 ของมูลคา มีเพียงรายการเดียวคือวิดีโอเทปท่ีอยูในระดับ
รอยละ 10

แมวาการประมาณการดังกลาวจะใชขอมูลจากอดตี ผูวิจัยก็ยังเชื่อวาในอนาคตเมื่อการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแพรหลายมากขึ้น รายไดของรัฐท่ีจะสูญเสียไปจากการยกเวนการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรตอสินคาสารสนเทศก็จะไมสูงขึ้นมากนัก ท้ังน้ีเน่ืองจากหากยังมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอ
สินคาดังกลาวในรูปดิจิตัลแลว ผูนํ าเขาก็จะนํ าเขาสินคาดังกลาวเพียงชุดเดียวแลวนํ ามาผลิตซ้ํ า
(copy) ในประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีศุลกากรหลายชุด  ความสูญเสียดังกลาวจึง
สามารถถือเปนความสูญเสียสูงสุด (upper limit)  ในระยะยาวไดดวย
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ตารางที ่4.2 ภาษีศุลกากรที่จัดเก็บไดจากสินคาสารสนเทศ
(หนวย: ลานบาท)

พกิัดและสินคา 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

 มูลคาการนํ าเขา 388 150 181 120 125 183 192 145 ฟลมภาพยนตร
 (3706.102  003/ME)  ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บได            5            6 7          12          13          12          10 1

 มูลคาการนํ าเขา        471       425       526       829     1,097     1,153     1,411       859 หนังสือตางประเทศ
 (4901.999  001/KG)  ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บได - - - - - - - -

 มูลคาการนํ าเขา         81       106         93       182       170       252       190       969 แผนดิสก
 (8523.900  104/NO)  ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บได            4            5            5            9            9          13          10          48

 มูลคาการนํ าเขา         31        36        51        68        59        93        56         57 แผนเสียง-เลเซอรดิสก
 (8524.100  004/NO)  ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บได            2            2            3            3            3            5            3            3

 มูลคาการนํ าเขา         18         29         15         20         33         32         59         36 วิดีโอเทป
 (8524.530  100/NO)  ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บได            2            3            2            2            3            3            6            4

 มูลคาการนํ าเขา        488       506       326    1,665    4,134    4,232     4,176     4,264 แผนซีดี
 (8524.990 000/NO)  ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บได          24          25          16          83         207         212         209         213

 มูลคาการนํ าเขา     1,477     1,252     1,191     2,884     5,618     5,946     6,086     6,329
 ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บได       37       41       32      110      235      244      237      269
 ภาษีศุลกากรทั้งหมด   90,273   82,772 102,083 118,712 127,389 121,783   94,813   60,928
 รอยละ       0.04      0.05      0.03      0.09      0.18      0.20      0.25      0.44

 ภาษีทางออมท้ังหมด 289,626 288,016 326,700 413,712 462,531 504,269 485,921 420,164
 รอยละ       0.01      0.01      0.01      0.03      0.05      0.05 0.05 0.06
 รายไดของรัฐทั้งหมด 476,974 525,367 607,769 707,175 816,609 896,027 908,836 815,356

 รวมทั้งสิ้น

 รอยละ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

4.4 ขอเสนอแนะทางนโยบาย

จากการประมาณการดังกลาวจะเห็นวาประเทศไทยจะไมสูญเสียรายไดมากนักจากการเปด
ใหอินเทอรเน็ตเปนเขตปลอดภาษีศุลกากรสํ าหรับสินคาสารสนเทศ   ความตกลงในองคการการคา
โลกในประเด็นดังกลาวจึงไมควรจะสรางความวิตกกังวลตอรัฐบาลไทยมาก อยางไรก็ตามในขณะน้ี
แนวคิดในการเจรจาในองคการการคาโลกท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังมีความไม 
ชัดเจนหลายประการ4  ทาทีของรัฐบาลไทยท่ีสนับสนุนการระงับการเก็บภาษีศุลกากรตอสินคาสาร
สนเทศท่ีสงผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการช่ัวคราวจึงเปนทาทีท่ีสมเหตุสมผล

                                                          
4 ดูประเด็นตางๆ ใน เดือนเดน นิคมบริรักษ, “การเจรจาดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในองคการการคาโลก”, สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, กุมภาพันธ 2543
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บทท่ี 5  ขอเสนอแนะทางนโยบาย

นอกจากขอเสนอตอการจัดเก็บภาษีแตละดานดังกลาวแลว ผูวิจัยยังมีขอเสนอแนะทาง
นโยบายท่ัวไปในประเด็นการปรับปรุงระบบภาษีของประเทศไทยในปจจุบันใหสอดคลองกับการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บ
ภาษี การเตรียมความพรอมดานกฎหมายและนโยบาย การพัฒนาการจัดเก็บภาษีในระบบ
อิเล็กทรอนิกส และการสรางความรวมมือกับตางประเทศ

5.1 การหาแหลงรายไดทดแทน

แมวาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะยังไมสงผลกระทบในดานลบตอการจัดเก็บภาษีรายได
ของรัฐบาลไทยมากนัก  ในอนาคตการสูญเสียรายไดจากภาษีตางๆ อาจสูงข้ึน และรัฐบาลอาจมี
ความจํ าเปนตองหาแหลงรายไดใหมๆ   ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศกํ าลังพิจารณาเปล่ียนแนว
ทางในการเพิ่มการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและ
ภาษีมลพิษเพื่อทดแทนการสูญเสียรายไดจากภาษีอื่นๆ1  นอกจากน้ียังมีขอเสนอในการจัดเก็บภาษี
จากแหลงใหมๆ ในอีกหลายแนวทางเชน “ภาษีบริโภคแบบฐานกวาง” หรือ “ภาษีบิต” (ดูภาคผนวก
ท่ี 3)

ในกรณีของประเทศไทย ผูวิจัยเช่ือวาแนวนโยบายท่ีนาจะเหมาะสมมากกวาคือการเพ่ิมประ
สิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน โดยชักจูงใหธุรกิจนอกระบบเขาสูระบบมากข้ึน และดํ าเนิน
การปราบปรามการหนีภาษีตางๆ เชน การนํ าเขาน้ํ ามันและสินคาเถ่ือนอ่ืนๆ  การหลบเล่ียงภาษี
เงินไดนิติบุคคล การปรับมาตรการการสงเสริมการลงทุนใหมีความสูญเปลานอยลง2

5.2 การปรับปรุงระบบภาษีใหสอดคลองกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ระบบการจัดเก็บภาษีของไทยในปจจุบันยังมีลักษณะท่ีไมเปนกลางทางเทคโนโลยี ซึ่งกอให
เกิดการเลือกปฏิบัติหรือสรางความบิดเบือนตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจบางประการ เชน

• การกํ าหนดอัตราภาษีศุลกากรโดยยึดกับ “ภาชนะ” ของสินคาสารสนเทศโดยมี
อัตราภาษีศุลกากรที่แตกตางกัน อาจบิดเบือนการตัดสินใจของผูนํ าเขาใหตัดสินใจ
เลือกชองทางการนํ าเขาท่ีไมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือหลบเล่ียงภาระทางภาษี

                                        
1 Matthew Bishop, “A Survey of Globalisation and Tax”, The Economist, January 29-February 4, 2000
2 การศึกษาของ FIAS ซึง่เปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลกชี้วา มาตรการสงเสริมการลงทุนของไทยท่ีผานมามีความสูญเปลามาก
เนื่องจากมีอัตราการสงเสริมการลงทุนที่ไมจํ าเปน (redundancy rare) สูงถึงรอยละ 81 (ดู Foreign Investment Advisory Service,
Thailand: A Review of Investment Incentives, June 1999)
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แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวคือ การปรับปรุงอตัราภาษีศุลกากรท่ีแตกตางกันใน
ปจจุบันลงมาใหเทากับอัตราท่ีต่ํ าท่ีสุด

5.3 การเตรียมความพรอมของบุคลากร

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยซึ่งไดแก กรมสรรพากรและกรม
ศุลกากรควรเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีเพ่ือใหเขาใจแนวทางในการจัดเก็บภาษีในยุคของการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี้

• ฝกอบรมเจาหนาท่ีใหมีความเขาใจตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของ เชน ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เงินอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ  ตลอด
จนโมเดลในการทํ าธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
และความรูพื้นฐานท่ีถูกตองในการกํ าหนดนโยบายดานภาษีท่ีเกี่ยวของกับการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

• จัดตั้งคณะทํ างาน (working group) ดานภาษีขึ้นมาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็น
ปญหาการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และศึกษาแนวทาง
ตางๆ ในการจัดเกบ็ภาษีเชนการกํ าหนดหลักเกณฑการจํ าแนกสินคาท่ีจับตองไม
ไดและการกํ าหนดกฎสถานท่ีในการใหบริการใหเหมาะสม

5.4 การเตรียมความพรอมดานกฎหมายและนโยบาย

นอกจากการเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีแลว หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวควรเตรียม
ความพรอมดานกฎหมายและนโยบายดังตอไปน้ี

• ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชนรางกฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส และรางกฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเขารวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอรางกฎหมายอื่นๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีเชน
กฎหมายคุมครองขอมูลและกฎหมายอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเกี่ยวของกับ
การเขารหัสขอมูลและการตรวจคนและยึดหลักฐานอิเล็กทรอนิกสตางๆ

• สงเสริมใหมีการวิจัยทางนโยบายดานการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการศกึษาขนาดของตลาดและแนวโนมการเตบิโตของ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย3 และการประเมินผลกระทบตอการจัด

                                        
3 ทีผ่านมาเคยมีการวิจัยซึ่งพยายามประมาณการขนาดตลาดของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย อยางไรก็ตามการ
ประมาณดังกลาวมีความคาดเคล่ือนสูงเกินจริงมาก ดูรายละเอยีดใน สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย, “การสรางความสามารถในการแขงขัน
ของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย: ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย”, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, มกราคม 2543
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เก็บภาษีในเชิงปริมาณซ่ึงเปนสิ่งท่ีจํ าเปนตอการกํ าหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสม

5.5 การพัฒนาการจัดเก็บภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส

ในปจจุบันหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยบางแหงไดเร่ิม
พัฒนาการจัดเก็บภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกสแลว เชน กรมศุลกากรไดเร่ิมนํ าเอาระบบการแลก
เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) มาใชในการใหบริการท่ีดานศุลกากร  นอกจากน้ีกรมสรรพากรยัง
ไดพัฒนาระบบการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนการดํ าเนินการท่ีควรไดรับการ
สนับสนุน เพราะการจัดเก็บภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และ
ประหยัดทรัพยากร    ในอนาคตหนวยงานท้ังสองควรขยายขอบเขตในการใหบริการดังกลาว เชน

• พัฒนาระบบการยื่นชํ าระภาษีเงินไดทางอินเทอรเน็ต
• เผยแพรสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการสรางความเขาใจในการจัดเก็บภาษีแก
ประชาชนมากขึ้น และใหค ําปรึกษาปญหาภาษีทางอินเทอรเน็ต

5.6 การสรางความรวมมือกับตางประเทศ

การจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศโดยใหเกิดความ
สูญเสียนอยท่ีสุดและไมมีการเก็บภาษีซํ้ าซอนจะตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยว
ของกับจัดเก็บภาษีในประเทศตางๆ   กรมสรรพากรและกรมศุลกากรควรดํ าเนินการดังตอไปน้ี

• พัฒนาชองทางในการประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ตางประเทศ

• ติดตามความเคลื่อนไหวในการพัฒนาในดานตางๆ ในตางประเทศ เชน การปรับ
ปรุงนโยบายในการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการ
กํ าหนดมาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลดานภาษีในระบบ
EDIFACT เปนตน

• เขารวมในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ กับตางประเทศเชนในคณะทํ างาน
ขององคการความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ท้ังการเขารวมตาม
ปรกติและเขารวมใน Online Forum ตางๆ
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ภาคผนวก 1
การจัดเก็บภาษีบริโภคในสหรัฐ

ภาษีบริโภคในสหรัฐเรียกวาภาษีการคา (sales tax)  ในทางทฤษฎีแลวภาษีดังกลาวเปน
ภาษีการขายปลีก (retail sales tax) ซ่ึงมีการจัดเก็บเพียงทอดเดียว (single stage) ณ จุดขายปลกี
ภาษีการคาในสหรัฐจึงเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจและผูบริโภค (B-to-C
E-Commerce)  แตไมเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจและธุรกิจ (B-to-B
E-Commerce)

การจัดเก็บภาษีดังกลาวจะมีเฉพาะในระดับรัฐตางๆ และองคกรสวนทองถิ่นเชนเทศบาล แต
จะไมมีในระดับสหพันธรัฐ (federal level)  โดยรัฐและองคกรสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถกํ าหนด
อัตราในการจัดเก็บไดเอง ในปจจุบันภาษีการคาเปนแหลงรายไดท่ีมีความสํ าคัญตอรัฐตางๆ และ
องคกรสวนทองถ่ินของสหรัฐมากโดยมีมูลคาประมาณรอยละ 50 ของรายไดท้ังหมด

ในทางปฏิบัติในปจจุบันการซ้ือสินคาผานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในสหรัฐสวนใหญเปน
การคาท่ีไมเสียภาษีการคา   อยางไรก็ตามการยกเวนภาษีดังกลาวไมไดหมายความวาการคา
ออนไลนเปนส่ิงท่ีไมถูกจัดเก็บภาษีซ่ึงเปนความเขาใจท่ีผิด  ความจริงก็คือรานคาปลีกไมมีหนาท่ี
ทางกฎหมายท่ีจะตองจัดเก็บภาษีใหรัฐอ่ืนซ่ึงเปนผลมาจากการคํ าพิพากษาศาลฎีกา 2 คํ าพิพากษา
ซ่ึงเกี่ยวของกับการขายสินคาทางไปรษณีย (mail order) กลาวคือในป 1967 ศาลฎีกาสหรัฐตัดสิน
วารัฐตางๆ ไมสามารถบังคับใหบริษัทในรัฐอ่ืนจัดเก็บภาษีการคาใหแกตน ยกเวนเม่ือบริษัทน้ันมีท่ี
ตั้งทางกายภาพหรือ “จุดเชื่อมตอ” (nexus) ในรัฐน้ัน คํ าพิพากษาน้ีไดรับการยืนยันอีกคร้ังในป
1992 ในคดีของ Quill ซ่ึงเปนบริษัทผูคาสินคาตามแคตาลอกรายใหญ1

อยางไรก็ตามคํ าพิพากษาดังกลาวไมไดปดก้ันการท่ีรัฐตางๆ จะจัดเก็บภาษกีารคากับการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรณีที่ม ี “จุดเชื่อมตอ” ดังจะเห็นไดจากการท่ีธุรกิจบางแหงเชน Barnes &
Noble ซ่ึงจํ าหนายหนังสือผานรานคาในเครือ ตองแยกออกมาต้ังบริษัทใหมในการใหบริการ
จํ าหนายหนังสือผานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อไมใหตนมีภาระภาษีการคา หรือการท่ีรานคา
ออนไลนของสหรัฐหลายแหงมักเลือกที่ตั้งของส ํานักงานและโกดังเก็บสินคาใน 5 รัฐท่ีไมมีการจัด
เก็บภาษีการขาย2

                                        
1 ดูเหมือนวา เหตุผลในการตัดสินดังกลาวคือความไมสะดวกในการจัดเก็บและสงภาษีใหแกรัฐ  อยางไรก็ตามหลายคนกลาววา
เทคโนโลยีไดท ําใหการจัดเก็บภาษีดังกลาวเปนสิ่งที่อยูในวิสัยทํ าไดไมยากในปจจุบัน
2  รัฐทั้ง 5 แหงดังกลาวคือ อลาสกา (Alaska) ดัลลาแวร (Dallaware) มอนตานา (Montana) นิวแฮมไชร (New Hampshire) และ
โอเรกอน (Oregon)
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นอกจากน้ีในทางกฎหมายแลวผูท่ีซ้ือสินคาออนไลนจากนอกรัฐของตนยังคงมีภาระในการ
จาย “ภาษีการใช” (use tax) ซ่ึงคลายกับภาษีการขาย3    อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติรานคา
ออนไลนมักไมแจงใหผูบรโภคทราบวาตองชํ าระภาษกีารคา ทํ าใหไมมีการเก็บภาษีดังกลาวมากนัก

การโตแยงกันเร่ืองการเก็บภาษีการคาในสหรัฐไดเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากการท่ีมีการออก 
“กฎหมายเสรีภาพดานภาษีอินเทอรเน็ต” (Internet Tax Freedom Act 1998) กฎหมายดังกลาวมี
เน้ือหาสาระท่ีสํ าคญั 4 ประการคือ

1. หามจัดเก็บภาษีใหมๆ  ที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตในระดับสหพันธรัฐเปนเวลา
3 ปตั้งแต 1 ตุลาคม 1998 จนถึง 20 ตุลาคม 2001

2. เสนอใหอินเทอรเน็ตเปนเขตการปลอดภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการคา
ระหวางประเทศอื่นๆ

3. หามการจัดเก็บภาษีใหมในการใชอินเทอรเน็ตและการเก็บภาษีซ้ํ าซอนหรือ
ภาษีท่ีกีดกันการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเวลา 3 ป

4. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Advisory Commission on Electronic Commerce) เพื่อศึกษาถึงประเด็นการ
จัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวของกับอินเทอรเน็ตในระดับนานาประเทศ สหพันธรัฐ รัฐ
และทองถิ่น

อยางไรก็ตามการออกกฎหมายดังกลาวไมไดท ําใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสปลอดจากการ
เก็บภาษีไปท้ังหมดเชน การหามจัดเก็บ “ภาษีใหมๆ ” อาจไมไดปดก้ันการขยายการจัดเก็บภาษีท่ีมี
อยูแลวในปจจุบันใหครอบคลุมไปถึงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  นอกจากน้ีเม่ือถึงป 2001  รัฐและ
องคกรสวนทองถิ่นตางๆ อาจตีความวา การมีเว็บไซตท่ีสามารถเขาถึงไดจากรัฐของตน หรือการมีท่ี
ต้ังของไฟลเซิรฟเวอรในรัฐน้ันจะเปนการมี “จุดเชื่อมตอ” ในรัฐน้ันได

                                        
3 ภาษีการใชเปนภาษีที่จัดเก็บกับการบริโภคสินคาบางอยางที่ซื้อนอกเขตอ ํานาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐ เพื่อลดแรงจูงใจไมให
ประชาชนซื้อสินคาที่ไมถูกจัดเก็บภาษีการคา
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ภาคผนวก 2
หลักการในการจัดเก็บภาษีของ

องคกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา

องคการความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ไดเสนอหลักในการจัดเก็บภาษี
ตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี้

ความเปนกลาง (neutrality)

ภาษีควรจะเปนกลางและเปนธรรมระหวางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการพาณิชยในรูป
แบบเดิม  การตัดสินใจทางธุรกิจควรจะข้ึนอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจมากกวาปจจัยทางภาษี  ผูเสีย
ภาษีในสถานการณตางๆ ท่ีคลายคลึงกันและมีการทํ าธุรกรรมท่ีคลายคลึงกันควรจะเสียภาษีในระดัย
ใกลเคียงกัน

ประสิทธิภาพ (efficiency)

ตนทุนในการปฏิบัติตาม (compliance cost)  ของผูเสียภาษแีละตนทุนในการบริหารสํ าหรับ
หนวยงานรัฐควรจะตํ่ าท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

ความแนนอน (certainty) และความงาย (simplicity)

กฎระเบียบในดานภาษีควรจะชัดเจนและเขาใจงาย เพื่อใหผูเสียภาษีสามารถคาดคะเน 
ผลลัพธทางภาษี (tax consequence) ไดลวงหนากอนการทํ าธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงการรูเวลาและมูลคา
ภาษีที่เกี่ยวของ

ความมีประสทิธิภาพ (effectiveness) และความเปนธรรม (fairness)

ระบบภาษีควรทํ าใหเกิดการจัดเก็บภาษีที่ถูกตองตามจํ านวนและตรงตามเวลา  โอกาสของ
การหลบและเลี่ยงภาษีควรจะนอยที่สุด และควรมีมาตรการปองปรามท่ีสอดคลองกับความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของ

ความยืดหยุน (flexibility)

ระบบภาษีควรจะมีความยืดหยุน มีพลวัตรสามารถรับมือกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
การพาณิชย
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ภาคผนวก 3
แนวคิดในการจัดเก็บภาษีใหมๆ

ความวิตกกังวลของประเทศตางๆ ตอการสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษี ซ่ึงเปนผล
กระทบจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดทํ าใหเกิดขอเสนอในการจัดเก็บภาษีใหมในรูปแบบตางๆ 
อาทิ

1. ภาษีท่ีขึ้นกับปริมาณการใชอินเทอรเน็ตเชน  “ภาษีบิต” (bit tax) ซ่ึงเสนอโดย  Authur
Cordell เม่ือป 1994   อยางไรก็ตามภาษีดังกลาวไมไดรับการยอมรับโดยถูกวิจารณวา
ฐานภาษีไมขึ้นอยูกับมูลคาของสิ่งที่ถูกจัดเก็บเชน การดาวนโหลดหนังสือนิยายออก
ใหมราคาแพงจะถูกจัดเก็บภาษีแพงกวาการดาวนโหลดภาพยนตรราคาถูกท่ีสรางโดย
นักสรางสมัครเลน

2. ภาษีบริโภคในรูปแบบใหมเชน แนวความคิดของ Hal Varian แหง  University of
California at Berkeley ซ่ึงเสนอใหยกเลกิการจัดเก็บภาษีการบริโภคแบบเดิมและหัน
มาจัดเก็บภาษีบริโภคแบบท่ีมีฐานกวาง (broad-based consumption tax) จากการ
ทํ าใหเงินออมสามารถหักภาษีได (tax deductible) วิธีการนี้อาศัยความสัมพันธที่วาการ
บริโภคคือรายได (income) หักดวยเงินออม (saving)  เขาอางวาวิธีการนี้มีตนทุนใน
การจัดเก็บภาษีตํ่ ามากเพราะไมตองคอยตรวจสอบการบริโภคของประชาชน  และมีผล
ในการบิดเบือนการบริโภคนอยกวาภาษบีริโภคในปจจุบันเพราะคิดฐานภาษีท่ีกวางกวา4

3. ภาษีท่ีจัดเก็บอยูแลวในปจจุบัน โดยมีการเสนอใหจัดเก็บมากข้ึนเชนภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสราง  เน่ืองจากภาษีดังกลาวสามารถจัดเก็บไดงาย เพราะเปนส่ิงท่ีอยูกับท่ี  นอก
จากน้ียังมีผูเสนอใหจัดเก็บภาษีมลพิษซ่ึงจะชวยลดการกอมลพิษและทํ าใหเกิดการบิด
เบือนในการจัดสรรทรัพยากรนอย

4. ภาษีท่ีมีจุดประสงคอื่นๆ เชนภาษีเพ่ือพัฒนาอินเทอรเน็ตในประเทศกํ าลังพัฒนา ซ่ึง
เสนอข้ึนโดยโครงการเพ่ือการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โดยจะใหมีการจัดเก็บ
ภาษี 1 เซ็นตตอการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสทุก 100 ฉบับ เพื่อนํ าเงินไปชวยเหลือ
ประเทศกํ าลงัพัฒนาในการลงทุนในอนิเทอรเน็ต  อยางไรก็ตามขอเสนอดังกลาวไดรับ
การตอตานเปนอยางมากจนตองยกเลิกไป

                                        
4 Hal Varian, “Drop the Sales Tax”, The Standard, January 21, 2000  (www.thestandard.com)
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