
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริญญา ดุสิตนานนท

Assistant Professor Dr. Sirinya Dusitnanond

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

อีเมล: dsirinya@gmail.com

➤➤ บทความวิชาการ

ปญหาการจัดเก็บภาษมีูลคาเพิ่มจาก
ผูใหบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสตางประเทศ
ในยุคดจิทิัลของไทย
The Problem of VAT Collection from Foreign 
Electronic Service Providers in the Digital 
Age of Thailand



ปญหาการจัดเก็บภาษมีูลคาเพิ่มจากผูใหบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสตางประเทศในยุคดจิทิัลของไทย

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

2

บทคัดยอ 

เทคโนโลยีในปจจุบันสงผลใหรูปแบบการใหบริการเปลี่ยนแปลงไปโดยผูประกอบการตางประเทศ

สามารถใหบริการในไทยไดโดยไมตองมีสถานประกอบการถาวรในไทย ในทางกลับกันผูใหบริการ

ที่มีสถานประกอบกิจการถาวรในไทย ตองเสียภาษีจากการใหบริการดังกลาว ทําใหเกิดความไมเปน

ธรรมในการจัดเก็บภาษี ตอมาในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจึงไดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

ใหครอบคลมุถึงการจัดเก็บภาษีบรกิารอเิลก็ทรอนิกสและอเิลก็ทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศทีไ่มใช

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีในไทย โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 กันยายน 2564

แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมาย กลาวคือ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) 

พ.ศ. 2564 ที่ใชในการเก็บภาษีจากผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสตางประเทศที่ไมใชผูประกอบการ

จดทะเบยีนภาษีในประเทศไทย แตมรีายไดจากหรือในประเทศไทยแลวก็ตามแตรฐับาลไทยไมสามารถ

จัดเก็บภาษีจากผูประกอบการตางประเทศดังกลาวไดอยางเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

กฎหมายดังกลาวยังไมมีแนวทางหรือมาตรการการสงเสริมเพื่อจูงใจใหผูใหบริการอิเล็กทรอนิกส

ตางประเทศมาขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีในประเทศไทย ซึ่งเปนชองวางของ

กฎหมายฉบับนี้

จากปญหาดังกลาว บทความนี้จึงศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีบริการอิเล็กทรอนิกสในสหภาพยุโรป

และสาธารณรฐัประชาชนจีน ซ่ึงไดมีการจัดเก็บภาษีในลกัษณะดงักลาว และไดใชมาตรการการสงเสริม

อื่นเพื่อจูงใจใหผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสตางประเทศมาขึ้นทะเบียนเปนผูเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ทําให

สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถจัดเก็บภาษีจากผูใหบริการอิเล็กทรอนิกส

ตางประเทศไดอยางเทาเทยีมและมปีระสทิธิภาพ ดงัน้ัน จึงเห็นควรนําขอมลูและผลการศกึษาทีไ่ดมาใช

เปนขอมลูในการกําหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีผูใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกสตางประเทศในประเทศไทย 

เพื่อการจัดเก็บภาษีที่เทาเทียมและมีประสิทธิภาพตอไป

คําสําคัญ: บริการอิเล็กทรอนิกส ภาษีบริการอิเล็กทรอนิกส ภาษีมูลคาเพิ่ม
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Abstract

Technology in the digital age has changed service operation. Service providers from 

abroad can provide services to individuals through Internet. It also has a platform

that acts as an intermediary between service providers and consumers. This allows 

the public to access electronic services from abroad easily, conveniently and quickly.

In the past, electronic platform service providers in Thailand must be registered as VAT 

operators. They also had to file tax including VAT payment. However, foreign operators 

did not have to take such action causing inequality in business operations in compared 

with the Thai service operators. In 2020, Thailand has changed revenue law in order 

to tax all electronics platform operators including those from those registered abroad.

This law shall be effective from September 1, 2021.

Although Thailand has specific law to collect taxes from foreign electronic service 

providers but the Thai government might not be able to collect taxes from such

foreign operators equally and effective as there is no promotion measures to motivate 

those foreign electronic service providers to register themselves as tax registrants in 

Thailand. Hence, there is still a loophole in this law.

This article examines the issue of VAT collection from foreign e-service providers in 

the European Union and the People’s Republic of China, which have been collecting 

value added tax on such business since 2002 for the European Union and since 2012 

for the People’s Republic of China.

The results of this study should be useful to government agencies that are responsible 

for tax collection and to enhance law enforcement a to achieve the objectives of the tax 

law. However, the collection of VAT from e-service providers from abroad is not easy and 

can increase the cost of operation; hence, consumers might have to pay more service 

fees. Furthermore, foreign operators might consider changing their investment direction 

to other countries causing Thailand to lose income from such business operations. 

Therefore, other measures should be put in place to facilitate foreign business operators 

for VAT registration, filing and payment in Thailand. In addition, the method of VAT 

collection from foreign electronic service providers should be simplified to incentivize 

such foreign service providers. This study also suggests that easy to read and English 

version of manual or guideline should be available.

Keywords: e-service, e-service tax, VAT
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ความนํา

 ปจจุบัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ

สารสนเทศไดเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน

และถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินธุรกิจ

รูปแบบใหม หรือทีเ่รียกวา “พาณชิยอเิลก็ทรอนิกส 

หรือ E -Commerce” ทําใหรูปแบบการประกอบ

ธุรกิจมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดย

ผูประกอบการตางประเทศสามารถใหบริการ

แกบุคคลผานเครือขายอินเทอรเน็ต รวมทั้งมี

แพลตฟอรมทาํหนาทีเ่ปนตวักลางเชือ่มโยงระหวาง

ผูใหบริการและผูรับบริการจํานวนมากทําใหบุคคล

ทั่วไปสามารถเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกสจาก

ผูประกอบการที่อยู ในตางประเทศไดงาย และ

สามารถใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง (anytime, 

anywhere) ซึ่งธุรกิจลักษณะดังกลาว เรียกวา 

“บริการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ electronic 

service: E-Service” ซึ่งมีลักษณะเปนการให

บริการไปยังผู บริโภคโดยตรง (Business to

Customer: B2C) โดยธุรกิจดังกลาวไมจําเปนตอง

มีหนารานเชนเดียวกับการใหบริการในอดีต ทําให

รฐับาลไทยไมสามารถจัดเก็บภาษีจากบรษัิทขามชาติ

ที่ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ

โดยมีรายไดจากหรือในประเทศไทยได เน่ืองจาก

ผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ

ไมมีที่ตั้งถาวร (Permanent Establishment)

และ/หรอืไมมผูีแทนกระทาํการแทน รวมถึงบริการ

ดังกลาวไมไดผานพิธีการศุลกากรในอันที่จะตอง

ดําเนินการชําระคาภาษีอากรกอนดําเนินการ

รับการตรวจปลอยของออกจากอารักขาศุลกากร

 ในอดีตกฎหมายไทยไดวางหลักการจัดเก็บ

ภาษีจากผูประกอบการทีใ่หบรกิารจากตางประเทศ

วา หากมีการใหบริการในตางประเทศและมีการใช

บริการน้ันในไทยบรกิารดังกลาวยอมถือเปนการให

บรกิารในไทยและเปนกิจกรรมทีต่องเสยีภาษีมลูคา

เพิม่ (VAT) และสาํหรบัผูจายคาบรกิารในไทยยอม

มีหนาที่ยื่นเสียภาษีมูลคาเพิ่มแทนผูประกอบการ

ที่ใหบริการจากตางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนภาษี

มลูคาเพิม่ในไทยซึง่หลกัการน้ีสามารถปรบัใชไดทัง้

กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่รับบริการน้ัน
1

อยางไรก็ดี แมว าประเทศไทยจะมีบทบัญญัติ

กฎหมายที่กําหนดใหผู ประกอบการที่ใหบริการ

จากตางประเทศตองเสยีภาษีมลูคาเพิม่ก็ตาม แตใน

ทางปฏิบัติ รัฐบาลไทยยังไมสามารถจัดเก็บภาษี

จากผูประกอบธุรกิจดงักลาวไดอยางมปีระสทิธภิาพ

เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษีอากรของไทย ยังไม

ครอบคลุมถึงกรณีผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส

จากตางประเทศและยังไมมีบทบัญญัติกฎหมาย

ที่บังคับใหผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตาง

ประเทศมาจดทะเบียนและมีหนาที่เสียภาษีมูลคา

เพิม่หรือมหีนาทีเ่สยีภาษมีลูคาเพิม่แทนผูใหบรกิาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสในประเทศไทยแตอยางใด สงผล

ใหเกิดความไมเปนธรรมในการเสียภาษี ทําให

ผูประกอบการไทยเสยีเปรยีบ และทาํใหประเทศไทย

สูญเสียรายไดจากการเก็บภาษีดังกลาว ทั้งนี้ หาก

รัฐบาลไทยสามารถแกไขปญหาน้ีและสามารถ

จัดเก็บภาษีมลูคาเพิม่จากผูประกอบการทีใ่หบริการ

จากตางประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ รฐับาลไทย

จะสามารถจัดเก็บภาษีเปนรายไดของประเทศได

1 
มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร.
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มากถึง 5 พันลานบาทตอป
2 
และจะสงผลใหผูให

บริการทางอิเล็กทรอนิกสของไทยสามารถแขงขัน

กับผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศ

ไดอยางเทาเทียม และมีสวนแบงการตลาดเพิ่ม

มากขึ้น อันจะสงผลดีกับเศรษฐกิจไทย และกอให

เกิดรายไดเขาสูประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 จากปญหาที่กลาวมา ในป พ.ศ. 2564 

ประเทศไทยไดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

โดยออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 โดยกฎหมาย

ฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

แหงประมวลรัษฎากร ใหสามารถการจัดเก็บภาษี

มลูคาเพิม่กรณกีารใหบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกสจาก

ตางประเทศและไดมกีารใชบริการน้ันในราชอาณาจักร

โดยผูใชซึ่งมิใชผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อให

เกิดความเปนธรรมในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

เน่ืองจากผูจายเงินคาบริการที่นําสงเงินภาษีมูลคา

เพิม่ใหแกกรมสรรพากรสวนใหญเปนผูประกอบการ

จดทะเบยีนภาษีมลูคาเพิม่ เน่ืองจากสามารถนําเงิน

ภาษีที่ได นําสงไปแลวไปหักออกจากภาษีขาย

ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได อีกทั้งปรับปรุง

บทบัญญัติเก่ียวกับการมี การใช หรือการจัดทํา

เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เก่ียวกับภาษี

อากร ใหสามารถดําเนินการดวยกระบวนการทาง

อิเล็กทรอนิกส เพื่ออํานวยความสะดวกและ

ลดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ

 อยางไรก็ดี แมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากรเพือ่ใหผูบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกส

และผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมจาก

ตางประเทศมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มแลวก็ตาม

แตในทางปฏิบัติการจะบังคับใหผู บริการทาง

อิเล็กทรอนิกสและผู ให บริการอิเล็กทรอนิกส

แพลตฟอรมตางประเทศที่ไมใชผู ประกอบการ

จดทะเบียนที่ไมมีที่ตั้งถาวรและ/หรือไมมีผูแทน

กระทําการแทน รวมถึงการบริการน้ันไมไดผาน

พธีิการศลุกากรในประเทศไทย นําสงภาษีมลูคาเพิม่

ที่จัดเก็บจากการใหบริการในประเทศไทยนั้น ไมใช

เรื่องที่จะทําไดโดยงาย ดังน้ัน ผูเขียนบทความ

จึงเลือกศึกษา “ปญหาการจัดเก็บภาษีผูใหบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศในยุคดิจิทัล

ของไทย” เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่จะ

เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผูใหบริการ

ทางอิ เล็กทรอนิกส จากต างประเทศซึ่ งมิ ใช 

ผูประกอบการจดทะเบยีนของไทยในอนาคต โดยวธีิ

การศกึษาการจัดเก็บภาษีผูใหบริการอเิลก็ทรอนิกส

ในสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งเปนประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผูให

บริการอิเล็กทรอนิกสเชนเดียวกับประเทศไทย 

โดยผลจากการศึกษาที่ได อาจเปนประโยชนตอ

กรมสรรพากรในฐานะหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ

หนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรของไทย และอาจสง

ผลใหประเทศไทยมรีายไดจากการจัดเก็บภาษีมลูคา

เพิ่มผูใหบรกิารทางอิเล็กทรอนกิสจากตางประเทศ 

ตลอดจนสงผลใหผูใหบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกสของ

ไทยสามารถแขงขนักับใหบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกส

ของตางประเทศไดอยางเทาเทียม อันจะสงผลให

ผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของไทยมีสวนแบง

2 
สาํนักกฎหมาย, “การจัดเก็บภาษีมลูคาเพิม่ (VAT) กรณีการใหบริการทางอเิลก็ทรอนิกสจากตางประเทศ (e-Service)” (สารวฒิุสภา 

 The Senate Newslette), 2563.



ปญหาการจัดเก็บภาษมีูลคาเพิ่มจากผูใหบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสตางประเทศในยุคดจิทิัลของไทย

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

6

การตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีกับเศรษฐกิจ

ไทยและกอใหเกิดรายไดเขาสู ประเทศไทยเพิ่ม

มากขึ้น

แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก

ผูใหบรกิารทางอเิล็กทรอนิกสตางประเทศ

ของไทย

 การจัดเก็บภาษีสําหรับผู ประกอบการ

ของไทย จําแนกตามลักษณะของผูประกอบธุรกิจ 

กลาวคือ กรณีผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดา 

เชน เจาของคนเดียว คณะบุคคลหรือหางหุนสวน

สามัญ กรณีหากมีรายไดพึงประเมินตอป ตั้งแต 

150,001 บาทขึ้นไป ยอมเปนผูมีหนาที่เสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ถึง

อัตรารอยละ 35 แลวแตกรณี สวนกรณีผูประกอบ

การที่เปนนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญที่

จดทะเบยีนนติิบคุคล หางหุนสวนจาํกดั หรอืบรษิทั

จํากัด กรณีนี้จะเก็บภาษีจากฐานภาษี 4 ประเภท 

คือ (1) กําไรสุทธิ (2) ยอดรายไดกอนหักรายจาย 

(3) เงินไดที่จ ายจากหรือในประเทศไทย และ 

(4) การจําหนายเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย 

โดยแตละฐานภาษีทีก่ลาวมาจะมผูีมหีนาทีเ่สยีภาษี

ตางกัน อาทิ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

บรษัิทหรือหางหุนสวนนิตบิคุคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายตางประเทศที่มีหนาที่เสียภาษีเงินได

นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีหากมีกําไรสุทธิตอป 

ตั้งแต 300,001 บาทขึ้นไป นิติบุคคลนั้นยอมเปน

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราตั้งแต

รอยละ 15 ถึงอัตรารอยละ 20 แลวแตกรณี

 กรณเีปนผูประกอบการธุรกิจเฉพาะ เชน การ

ธนาคาร การประกอบธุรกิจเงินทนุธุรกิจหลกัทรพัย 

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร การรับประกันชีวิต การรับ

จํานํา หรือการขายหลักทรัพย จะตองเสียภาษี

โดยคํานวณจากฐานภาษี ไดแก รายรับตามฐาน

ภาษีของแตละประเภทกิจการคูณดวยอัตราภาษี

ที่กําหนดไวซึ่งมีอัตราตั้งแตรอยละ 0.1 ถึงอัตรา

รอยละ 3.0 และตองเสียภาษีทองถิ่นอีกรอยละ 10 

ของจํานวนภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาว เวนแตเปน

กิจการทีไ่ดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยผูมหีนาที่

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะมีองคประกอบ 3 ประการ

คือ (1) เปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช

นิติบุคคล หรือนิติบุคคล (2) ประกอบกิจการที่ตอง

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และ (3) ประกอบกิจการใน

ราชอาณาจักร

 สวนกรณีผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษี

มลูคาเพิม่ กรณีน้ีจะเก็บภาษีจากฐานภาษี 6 ประเภท

คอื (1) การขายสนิคา หรอืการใหบรกิาร (2) การสง

ออกสนิคา (3) การใหบริการขนสง ระหวางประเทศ

(4) การนําเขา (5) กรณีขายยาสูบ และผลิตภัณฑ

น้ํามนัตามทีก่ฎหมายกําหนด และ (6) ฐานภาษีกรณี

พิเศษ โดยการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มนั้น จะจัดเก็บ

จากมูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นจากผูประกอบธุรกิจขาย

สินคาหรือใหบริการประเภทตาง ๆ ที่มีรายไดตอป

ตั้งแต 1,800,000 บาท ขึ้นไป ไมวาจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยเมื่อสิ้นเดือนจะนําภาษี

ซื้อและภาษีขายมาหักลบกัน ซึ่งหากผลตางของ

การคํานวณมีภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ผูประกอบ

การ ผูนําเขา ผูผลิต หรือผูใหบริการ ยอมมีหนาที่

เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 สําหรับการ

ขายสนิคา การใหบรกิาร หรอืการนําเขาน้ัน เวนแต
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ศริญิญา ดุสตินานนท

เปนการสงออกสนิคาของผูประกอบการจดทะเบยีน

การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมี

การใชบริการน้ันในตางประเทศ การใหบริการขนสง

ระหวางประเทศการขายสินคาหรือการใหบริการ

กับกระทรวง ทบวง กรม องคการสหประชาชาติ 

สถานเอกอัครราชทูต โดยผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคา

เพิ่มดังกลาว ไดแก ผูประกอบการ ผูนําเขาหรือ

ผูที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม

เปนกรณีพิเศษ
3

 ปจจุบัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ

สารสนเทศไดเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน

ทาํใหรปูแบบการประกอบธุรกิจมคีวามเปลีย่นแปลง

ไปอยางมาก โดยผูประกอบการตางประเทศสามารถ

ใหบริการแกบุคคลไดโดยไมจําเปนตองมีหนาราน

เชนเดยีวกับการใหบรกิารในอดตี ทาํใหรฐับาลไทย

ไมสามารถจัดเก็บภาษีจากบริษัทขามชาติที่ให

บริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศโดยมี

รายไดจากหรือในประเทศไทยได เน่ืองจากผูให

บริการทางอิเล็กทรอนิกสตางประเทศน้ันไมมีที่ตั้ง

ถาวรและ/หรือไมมีผูแทนกระทําการแทน รวมถึง

บรกิารดงักลาวไมไดผานพธีิการศลุกากรในอนัทีจ่ะ

ตองดําเนินการชําระคาภาษีอากรกอนดําเนินการ

รับการตรวจปลอยของออกจากอารักขาศุลกากร 

สงผลใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี

ระหวางผูประกอบการจดทะเบียนกับผูประกอบการ

ที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศซึ่งมิได

จดทะเบียน และรัฐบาลไทยไมสามารถจัดเก็บภาษี

จากผูประกอบการที่ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส

จากตางประเทศได

 ตอมาในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยไดแกไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 

โดยใหมผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่11 กุมภาพนัธ 2564 

เปนตนไป เวนแตบทบญัญตัใินมาตรา 4 ถึงมาตรา 8

และมาตรา 10 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 

2564 โดยจะเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสและผู ให บริการอิเล็กทรอนิกส

แพลตฟอรมตางประเทศทีใ่หบริการแกผูรบับรกิาร

ในประเทศไทยทีม่รีายไดจากการใหบรกิารดงักลาว 

1.8 ลานบาทตอป ซึ่งตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

ในอัตรารอยละ 10 โดยคํานวณจากภาษีขายโดย

ไมใหหักภาษีซื้อเชนเดียวกับผูประกอบการจด

ทะเบียนโดยหลักการสําคัญของพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี มีรายละเอียด คือ (1) แกไขนิยามคําวา 

“สินคา” และ “บริการ” ที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

ใหชัดเจนและครอบคลุมขึ้น กลาวคือ กําหนดให

การใหบริการแบบอตัโนมตัผิานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการใหบริการผานตลาดออนไลนหรอื ชองทาง 

e-Marketplace รูปแบบตาง ๆ เปน “การให

บริการ” ทีผู่ใหบรกิารจากตางประเทศ ตองเสยีภาษี

มูลค าเพิ่มทั้งสิ้น
4 
(2) เพิ่มนิยามกฎหมายให 

ครอบคลุมถึง “บริการทางอิเล็กทรอนิกส” และ 

“อิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรม”
5
 (3) กําหนดใหการ

ดําเนินการเก่ียวกับเอกสารตามประมวลรัษฎากร

และการจดทะเบยีนภาษีมลูคาเพิม่ สามารถดาํเนิน

การดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส เชน การ

ออกหมาย หนังสือแจงใหเสียอากร ใบกํากับภาษี 

หรือเอกสารที่ตองจัดทําตามกฎหมายสามารถทํา

ในแบบอิเล็กทรอนิกสได โดยหลักเกณฑและวิธี

3 
มาตรา 82/1 แหงประมวลรัษฎากร.

4
 (9) ของมาตรา 77/1 แหงประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดยประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564.

5 
(10/1) และ (10/2) ของมาตรา 77/1 แหงประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดยประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564.



ปญหาการจัดเก็บภาษมีูลคาเพิ่มจากผูใหบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสตางประเทศในยุคดจิทิัลของไทย

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

8

การในการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

ใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส
6
 (4) กําหนดใหผูประกอบการทีไ่ดให

บรกิารทางอเิลก็ทรอนิกสจากตางประเทศและไดมี

การใชบริการน้ันในราชอาณาจักรโดยผูใชซึ่งมิใช

ผูประกอบการจดทะเบยีนทีม่รีายไดเกิน 1.8 ลานบาท

ตอป ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 

โดยผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรซึ่งได

ใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และ

ไมไดจดทะเบยีนภาษีมลูคาเพิม่เปนการชัว่คราวน้ัน 

เมื่อมีการชําระราคาสินคาหรือคาบริการใหกับ

ผูประกอบการดังกลาว ใหผูจายเงินคาซ้ือสนิคาหรอื

คาบริการ มีหนาทีนํ่าสงเงินภาษีมลูคาเพิม่ตามแบบ 

ภ.พ. 36 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายใน

เจด็วนันับแตวนัสิน้เดอืน หรือยืน่ผานระบบออนไลน

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยคํานวณ

จากภาษีขายโดยไมใหหักภาษีซื้อเชนเดียวกับ

ผูประกอบการจดทะเบียน
7
 (5) กําหนดใหตัวกลาง

ที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมหรือตลาด

ออนไลนจากตางประเทศมหีนาทีเ่สยีมลูคาเพิม่แทน

ผูใหบรกิารบนแพลตฟอรมจากตางประเทศ โดยให

เสียแบบคํานวณทุกรายรวมกัน
8
 และ (6) กําหนด

หามผูประกอบการที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกสจาก

ตางประเทศที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ออกใบกํากับภาษี เน่ืองจากผูประกอบการที่เสีย

กรณีน้ีเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพิ่มเองโดยไมมี

หนาที่ตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 

จึงไมตองจัดทําใบกํากับภาษีขาย
9

 ทั้งน้ี รายละเอียดแนวทางการจัดเก็บภาษี

มูลคาเพิ่มผูประกอบการที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกส

ตางประเทศที่มีการใชบริการน้ันในประเทศไทย

ที่เขาขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มบริการทางอิเล็ก-

ทรอนิกสตามกฎหมายดังกลาว คือ (1) กรณีที่

ผูประกอบการตางประเทศทีใ่หบรกิารอเิลก็ทรอนิกส

แกผู รับบริการในไทยโดยเปนผู ประกอบการ

จดทะเบียนภาษีในประเทศไทย ผูประกอบการน้ัน

ยังคงมีหนาที่เปนผูนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามระบบ 

Reverse Charge สวนกรณผูีประกอบการไทยทีใ่ห

บริการอิเล็กทรอนิกสและไดมีการใชบริการน้ันใน

ตางประเทศ ยงัคงใชอตัราภาษีมลูคาเพิม่รอยละ 0 

คงเดิม (2) กรณีเปนผูประกอบตางประเทศที่ให

บริการอิเล็กทรอนิกสแกผูรับบริการในไทยโดยที่

ไมมีที่ตั้งถาวร และ/หรือไมมีผูแทนกระทําการแทน 

รวมถึงไมไดผานพิธีการศุลกากร เชน Google, 

Facebook, Line, Apple หรือ Netflix ที่มีการใช

บริการน้ันในประเทศไทยซึ่งการจะพิจารณาวามี

การใชบรกิารน้ันในประเทศไทยหรอืไม จะพจิารณา

จากสถานที่ใชบริการที่อยูของผูใชบริการที่อยูที่ให

เรียกเก็บคาบรกิาร ขอมลูธนาคารหรือเครดติการด

ของผูใชบริการรหัสเบอรโทรศัพทของผูใชบริการ 

6
 มาตรา 3 โสฬส แหงประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดยประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564.

7
 มาตรา 83 แหงประมวลรษัฎากรทีแ่กไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่30) พ.ศ. 2535 และวรรคสอง

 ของมาตรา 82/13, (2) วรรคหนึ่ง ของมาตรา 83/6, (2) วรรคหนึ่ง ของมาตรา 85/3 และ (1/1) ของมาตรา 86/1 แหงประมวล

 รัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดยประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564.

8
 วรรคสามของมาตรา 82/13, (1/1) ของมาตรา 86/1, (2) วรรคหนึ่งของมาตรา 83/6 และ (2) วรรคหนึ่ง ของมาตรา 85/3 แหง

 ประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดยประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564.

9
 (1/1) ของ มาตรา 86/1 แหงประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดยประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564.
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และที่อยูตามทะเบียนบานของผูใชบริการ ซึ่งหาก

สถานที่ดังกลาวมีหลายสถานที่ใหพิจารณาสถานที่

ที่ใชบริการ 2 แหงที่สอดคลองกันเปนสถานที่ที่มี

การใชบริการน้ันในประเทศไทย ซึ่งกรมสรรพากร

ไดคาดการณไววา ในไตรมาสสุดทายของปงบ

ประมาณ 2564 นี้ประเทศไทยจะมีรายไดจากการ

จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูใหบริการดังกลาว

ประมาณ 5,000 ลานบาท โดยคํานวณจากรายได

ภาษีที่ภาครัฐประเมินไว
10

 เม่ือพิจารณาการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผูให

บรกิารอเิลก็ทรอนิกสหรือผูใหบริการอเิลก็ทรอนิกส

แพลตฟอรมของไทยดังกลาว พบวา ประเทศไทย

ไดกําหนดการจัดเก็บภาษีซึง่เปนกรอบทีไ่มแตกตาง

จากการจัดเก็บภาษีมลูคาเพิม่กับกิจการในประเทศ

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 

จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 กันยายน 2564 ดังนั้น 

ในอนาคตจึงจําเปนตองตดิตามรายละเอยีดเก่ียวกับ

การดําเนินการจัดเก็บภาษีผูใหบริการดังกลาว

ในระยะตอไป รวมถึงตองพจิารณาในประเดน็ความ

เสี่ยงที่ไทยจะตองเผชิญมาตรการตอบโตทาง

การคาจากประเทศตนทางของผูประกอบการ

ตางประเทศอยางรอบดาน เชน ผูประกอบการ

ตางประเทศอาจเลือกไมใหบริการอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวในประเทศไทย เน่ืองจากมีมาตรการ

การจัดเก็บภาษีที่ยุงยาก ซับซอน และมีแนวทาง

การดําเนินการตามกฎหมายหลายขั้นตอน หรือ

ประเทศไทยตองพิจารณาประเด็นเก่ียวกับการจัด

เก็บภาษีซอนตามอนุสญัญาภาษซีอน (Double tax) 

เน่ืองจากผูใหบริการและแพลตฟอรมตางประเทศ

สวนใหญเปนผูประกอบการขามชาติรายใหญ ซึ่งมี

แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามขอกฎหมาย

ของแตละประเทศอยูแลว แตในทางกลับกัน การ

จัดเก็บภาษีผูใหบริการอิเล็กทรอนิกส จะชวยสราง

ความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีผู ใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ

ใหมคีวามเทาเทยีม อนัจะสงผลใหผูประกอบกิจการ

ใหบริการอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย สามารถ

แขงขนักับผูประกอบกิจการใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกส

ตางประเทศได

 ดังน้ัน จึงเห็นควรกําหนดมาตรการการ

สงเสริมอื่นเพิ่มเติม นอกจากการใชมาตรการ

การจัดเก็บภาษี ทั้งในเชิงกฎหมาย ในทางทฤษฎี 

และในทางปฏิบัติ เพื่อจูงใจใหแพลตฟอรมดิจิทัล

ตางประเทศมาขึ้นทะเบียนภาษีในไทย เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของกฎหมาย เพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพื่อการบังคับใช

กฎหมายดังกล าวในการจัดเก็บภาษีอย างมี

ประสิทธิภาพเพื่อนํารายไดเขาสูประเทศไทย

 สวนแนวทางการจัดเก็บภาษีผูใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ ปจจุบันมากกวา 60

ประเทศทั่วโลก เชน มาเลเซีย สิงคโปร หรือ

สาธารณรฐัประชาชนจีน ไดออกหรอืแกไขเพิม่เตมิ

กฎหมายภาษีมูลคาเพิ่ม หรือไดมีมาตรการจัดเก็บ

ภาษีทางออมจากกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลตาม

คําแนะนําขององคการเพื่อความรวมมือและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for 

10
 กรุงเทพธุรกิจ. (17 มิถุนายน 2564). เปดธุรกิจเขาขายเสียภาษี e-Service. คนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.

 bangkokbiznews.com/news/detail/922292
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10

Economic Co-operation and Development: 

OECD) ซึง่เปนองคกรระหวางประเทศ เชน การจดั

เก็บภาษีการบรโิภค ไมวาจะเปนภาษีมูลคาเพิม่ หรอื

ภาษีการคา (Sale Tax / Service Tax) จากบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกสขามประเทศโดยแตละประเทศ

มีรูปแบบการจัดเก็บภาษีในแนวทางเดียวกัน คือ 

การจัดเก็บภาษีแบบ Vendor Collection Model 

ซึ่งกําหนดใหผูใหบริการหรือแพลตฟอรมในตาง

ประเทศตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและนําสง

ภาษีที่จัดเก็บจากการใหบริการในประเทศของผูใช

บริการ
11
 โดยรูปแบบการจัดเก็บภาษีอเิลก็ทรอนิกส

ผูใหบริการของไทยมีความคลายคลึงกับแนวทาง

ของสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง

เปนประเทศทีจั่ดเก็บภาษีมลูคาเพิม่ผูใหบริการทาง

อเิลก็ทรอนิกสจากตางประเทศซึง่มใิชผูประกอบการ

จดทะเบยีนเชนเดยีวกัน แตอาจมคีวามแตกตางกัน

ในรายละเอยีดวธีิปฏิบตัแิละอตัราภาษี ทัง้น้ี ขึน้อยู

กับระบบภาษีและลกัษณะธุรกิจในแตละประเทศ ซึง่

รายละเอียดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผูใหบริการ

ทางอเิลก็ทรอนิกสของสหภาพยโุรป และสาธารณรฐั

ประชาชนจีน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก

ผูใหบรกิารทางอเิล็กทรอนิกสในสหภาพ

ยุโรป

 ในป พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรปไดเริ่มใช Mini 

One Stop Shop (MOSS) ในการจัดเก็บภาษีมลูคา

เพิ่มสําหรับการใหบริการดานโทรคมนาคม การ

กระจายเสยีง และการใหบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกส

ในสหภาพยุโรปแบบ B2C แตกฎหมายดังกลาว

ยังไมครอบคลุมถึงธุรกิจอีคอมเมิรซ รวมถึงผูให

บริการอิเล็กทรอนิกสตางประเทศที่ใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสหรือบริการดิจิทัลในสหภาพยุโรป 

โดยการขายสินคาหรือใหบริการขามพรมแดน

อีกทั้งยังมีปญหาเร่ืองความซับซอนในการจัดเก็บ

ภาษีอีกดวย
12

ตอมาในป พ.ศ. 2561 สหภาพยโุรปไดพยายาม

แกไขปญหาดังกลาวโดยคณะกรรมาธิการยุโรป 

(EC) ไดพจิารณาการจัดเก็บภาษีธุรกิจบรกิารดจิิทลั 

(Digital Service Tax: DST) ในอัตรารอยละ 3

ของรายไดที่มาจากการใหบริการโฆษณาออนไลน 

รายรับหรือรายได ที่มาจากกิจกรรมการเป น

ตวักลางทางดจิิทลั และยอดขายของขอมลูทีม่กีาร

เก็บรวบรวมของผูใช
13
 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปไดมีการ

จัดเก็บภาษีมลูคาเพิม่จากผูใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกส

ตางประเทศ (non-resident suppliers) ทีใ่หบริการ

อิเล็กทรอนิกสหรือบริการดิจิทัลในประเทศสมาชิก

ของสหภาพยุโรป (Electronically Supplied 

Services หรือ ESS) ที่มีรายไดจากการใหบริการ

ดงักลาวตัง้แต 100,000 ยโูรขึน้ไป โดยเก็บในอตัรา

รอยละ 3 ของรายไดทีม่าจากการใหบรกิารดงักลาว 

โดยรายละเอยีดในการจัดเก็บภาษีมสีาระสาํคญั คอื

(1) กําหนดนิยามบริการอิเล็กทรอนิกสหรือบริการ

ดจิทิลัไวในมาตรา 7 ของกฎหมายวาดวยการดาํเนิน

11 
กรุงเทพธุรกิจ. เรื่องเดิม.

12 
European Commission. (2021). Modernising VAT for cross-border e-commerce (2020). [online]. Available: https://

 ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

13 
European Commission. เรื่องเดิม.



11วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

ศริญิญา ดุสตินานนท

การเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Implementing 

Regulation) ซึง่นิยามดังกลาวหมายถึง บรกิารทีส่ง

มอบทางอนิเทอรเน็ต หรือเครอืขายอเิลก็ทรอนิกส

และดวยลักษณะของบริการดังกลาวทําใหการให

บริการน้ันเปนไปโดยอัตโนมัติในสาระสําคัญและมี

มนุษยเก่ียวของนอยทีส่ดุและไมสามารถดําเนินการ

ไดหากปราศจากเทคโนโลยสีารสนเทศ
14
 (2) กําหนด

บัญชีรายการที่เขาขายเปนบริการอิเล็กทรอนิกส

หรือบริการดิจิทัล (positive list) เพื่อความชัดเจน

ของนิยามบริการอิเล็กทรอนิกสหรือบริการดิจิทัล

ในมาตรา 7 ดังกลาวไวในภาคผนวก ก เพื่อให

ครอบคลุมและสอดคลองกับการจัดเก็บภาษีมูลคา

เพิ่มบริการอิเล็กทรอนิกสหรือบริการดิจิทัลใน

ประเทศสมาชิกตาง ๆ
15
 (3) ยกเวนการจัดเก็บภาษี

มูลคาเพิ่มสําหรับผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสหรือ

บริการดิจิทัล (electronically supplied services 

หรือ ESS) ที่จัดทําโดยบุคคลที่ตองเสียภาษีซึ่งเปน

บุคคลพิเศษโครงการสําหรับบริการที่จัดหาดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส
16
 (4) กําหนดใหธุรกิจที่ให

บริการอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคา

เพิ่มที่มีรายไดจากการใหบริการดังกลาวตั้งแต 

100,000 ยูโรขึ้นไป มีหนาที่รวบรวมและชําระภาษี

มูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 3 ของรายไดที่มาจาก

การใหบรกิารดงักลาว และหากผูประกอบธุรกิจน้ัน

ชําระภาษีมูลคาเพิ่มเกินกวาที่ตองชําระ สามารถ

ขอคืนภาษีที่ชําระไวเกินได
17

 นอกจากมาตรการการจัดเก็บภาษีมลูคาเพิม่

บริการอเิลก็ทรอนิกสหรือบรกิารดจิิทลัดงักลาวเพือ่

ความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีของสหภาพยโุรป

แลว รัฐบาลสหภาพยุโรปไดตระหนักเห็นถึงปญหา

ความยุงยากซับซอนสําหรับผูประกอบกิจการหรือ

ผูใหบริการที่มีหนาที่ตองเสียภาษีตามกฎหมายที่

เก่ียวของของสหภาพยโุรป ดวยเหตน้ีุ รัฐบาลยโุรป

จึงไดจัดทํา “แพ็คเกจภาษีมูลคาเพิ่มอีคอมเมิรซ” 

เพื่อลดความซับซอนของภาระหนาที่ในการเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับบริษัทที่ขายสินคาหรือให

บริการขามพรมแดนโดยใชวธีิการจัดเก็บภาษีมลูคา

เพิม่ทีง่ายขึน้ผานระบบการใหบรกิารแบบเบด็เสร็จ 

(Import One Stop Shop: IOSS) ซึ่งมีลักษณะ

เปนระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหผูประกอบการ

ลงทะเบียนและใชเปนชองทางสําหรับการชําระ

ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ จุดเดียว แทนการชําระภาษีใน

แตละประเทศสมาชิกที่ผูบริโภคปลายทางอาศัย

อยูอันเปนอุปสรรคตอผูประกอบการขนาดเล็กที่มี

ทรัพยากรจํากัดและผูประกอบการสามารถเลือก

ลงทะเบยีนในประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปประเทศ

ใดก็ได เพราะการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณในทุก

ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป อันเปนมาตรการ

ที่ลดความซับซอนและภาระหนาที่ในการเสียภาษี

มูลคาเพิ่มสําหรับผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสขาม

พรมแดนโดยมีการใชบริการน้ันในสหภาพยุโรป

ดังกลาว สงผลใหสหภาพยุโรปดําเนินการจัดเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่มจากผู ให บริการอิเล็กทรอนิกส

ตางประเทศที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกสหรือบริการ

14 
Article 7 of Directive 2006/112/EC.

15 
ANNEX I of Directive 2006/112/EC.

16 
Articles 49 and 357 to 369 of Directive 2006/112/EC.

17 
Articles 58 and 62 of Directive 2006/112/EC.
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12

ดิจิทัลในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปไดอยาง

มีประสิทธิภาพ
18

แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก

ผูใหบริการทางอเิล็กทรอนิกสในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

 ประเทศจีนเปนประเทศที่การพาณิชยอิเล็ก-

ทรอนิกสมีอัตราการเติบโตที่สูงมากโดยในป พ.ศ. 

2561 จีนมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 39.80 หรือ

คดิเปน 11.6 พนัลานเหรยีญสหรฐัและมกีารเตบิโต

อยางตอเนื่องจนกระทั่งในปจจุบัน ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 

2555 รฐับาลจีนไดปฏิรูปภาษีโดยการเปลีย่นแปลง

จากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเปนภาษีมูลคาเพิ่ม
19
 ซึ่ง

ในระยะแรกจะมีผลบังคับใชกับภาคธุรกิจบริการ

ดานการขนสงและธุรกิจบริการทันสมัยบางสวน 

โดยอธิบดีกรมสรรพากรจีนเห็นวา นโยบายดังกลาว

น้ีจะมีผลดีตอเศรษฐกิจมหภาคของจีนซ่ึงการ

เปลี่ยนภาษีธุรกิจมาเปนการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มน้ัน 

จะชวยทําใหการสงออกของประเทศจีนเติบโต

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 อีกทั้งยังชวยเพิ่มการจางงาน

ในประเทศเพิม่ขึน้กวา 7 แสนอตัรา และหากการจดั

เก็บภาษีรูปแบบใหมไดผลดีก็จะขยายผลไปยัง

พื้นที่อื่น ๆ ของจีน และจะนําไปใชกับการบริการ

ทางการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย

การกอสราง การบริการโทรคมนาคม และความบนัเทงิ

เพิ่มเติมภายในป พ.ศ. 2556 ซึ่งตอมาภายหลัง

จากการจัดเก็บภาษีดังกลาว รัฐบาลจีนไดเปดเผย

ขอมูลวา ชวงไตรมาสแรกของป 2555 ภาคธุรกิจ

ที่อยู  ในโครงการทดลองจัดเก็บภาษีแบบใหม

สามารถลดภาระทางภาษีไปแลวกวา 2 พันลาน

หยวน
20
 นอกจากนี้ นักวิเคราะหจากบริษัท KPMG 

ให ความเ ห็นถึงข อ ดีว  าการ จัดเ ก็บภาษีที่ มี

การเปลี่ยนแปลงใหมจากภาษีธุรกิจที่คิดตามผล

ประกอบการกําไรมาเปนการเก็บโดยภาษีมลูคาเพิม่

น้ี มผีลดแีกธุรกิจ คอื “ธุรกิจสามารถผลกัภาระทาง

ดานภาษีธุรกิจไปเปนภาษีมูลคาเพิ่มที่รวมไปใน

ราคาสินคาและบริการไดโดยตรง” ทั้งนี้ ในการจัด

เก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากสินคานําเขาของประเทศ

จีนน้ันไดกําหนดใหการนําเขาสินคาตางประเทศ

จากผูประกอบการสูผูประกอบการ (B2B) ตอง

ดาํเนินการผานผูประกอบการในจีน โดยผูประกอบ

การมีหนาที่ผานพิธีการศุลกากรและนําเขาสินคา

เขามาในประเทศจีน และเมื่อไดชําระภาษีแลว จึง

จะสามารถทําการซื้อขายในตลาดจีนได ทั้งน้ี ไม

วาจะกระทําผานชองทาง e-commerce platform 

หรอืผานรานคาแบบดัง้เดมิ นอกจากน้ัน ประเทศจีน

ยังใชวิธีการเดียวกันน้ีกับผูใหบริการแพลตฟอรม 

(e-commerce platform) ที่ซื้อขายระหวาง

18 
European Commission. (2021). Explanatory Notes on VAT e-commerce rules (2020). [online]. Available: https 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_en.pdf

19 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ, “รัฐบาลจีนเปลี่ยนระบบการเก็บภาษีแบบใหมจากภาษีมูลคาเพิ่มแทนที่

 ภาษีธุรกิจ,” 2555 และสํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส, “CROSS-BORDER E-COMMERCE (CBEC): รูปแบบ

 ใหมในการจัดการการพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสในประเทศจีน,” รายงานการศกึษานโยบายและกฎหมายศลุกากรในตางประเทศโครงการ 

 Customs Policy Monitoring Unit (CPMU), กันยายน 2560.

20 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ. เรื่องเดิม. หนา 2.
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ศริญิญา ดุสตินานนท

ผูประกอบการและผูบริโภค (B2C) อีกดวย
21 

สวน

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสตางประเทศในประเทศจีน ประเทศ

จีนไดกําหนดใหมกีารจัดเก็บภาษีมลูคาเพิม่จากผูให

บริการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมโดยกําหนดให

ผู  ให บริการดังกล าวต องมาจดทะเบียนเป น

ผู ประกอบกิจการกับหนวยงานของรัฐภายใน

ประเทศจีน และมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

เชนเดียวกันกับผูประกอบกิจการในประเทศจีน 

โดยในป พ.ศ. 2559 จีนไดออกกฎหมายฉบับใหม

เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ทั้งน้ี โดยมี

ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2559 เปนตนไป 

ซึ่งกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศ

จีนมีรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ คือ (1) ยกเวน

ภาษีศุลกากรจาก 2,000 หยวนตอคําสั่งซื้อ เปน 

5,000 หยวนตอคําสั่งซื้อ และจาก 20,000 หยวน 

ตอป เปน 26,000 หยวนตอป (2) จัดเก็บภาษีมลูคา

เพิ่มและภาษีบริโภคหรือภาษีสรรพสามิตในอัตรา

รอยละ 70 ของอัตราภาษีปกติประมาณรอยละ 

11.9 หรือรอยละ 9.1 ในบางกรณี สําหรับการขาย

สินคาหรือบริการแบบ B2C (3) กําหนดบัญชี

เก่ียวกับสนิคาและบริการ (positive list) เพิม่ขึน้ใน

บัญชีอนุญาต จํานวน 1,258 รายการ (4) กําหนด

อตัราภาษีทีเ่อือ้ประโยชนตอการคา กลาวคอื จัดเก็บ

ภาษีศุลกากรที่อัตรารอยละ 0 และ ภาษีมูลคาเพิ่ม

หรอืสรรพสามติทีอ่ตัรารอยละ 70 ของอตัราทีต่อง

ชําระ
22 

อยางไรก็ดี แมวาประเทศจีนจะมีวิธีการ

จัดเก็บภาษีผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสตางประเทศ

ที่เขมงวดและมีมาตรฐานเดียวกับผูใหบริการ

อเิลก็ทรอนิกสในประเทศจีนก็ตาม แตประเทศจีนได

ใหการสนับสนุนการพาณชิยอเิลก็ทรอนิกสระหวาง

ประเทศเรื่อยมา อีกทั้งยังไดแกไขปรับปรุงกรอบ

ทางกฎหมายเพือ่กระตุนการพาณชิยอเิลก็ทรอนิกส

อนัเปนมาตรการการสงเสรมิผูประกอบกิจการ โดย

ใชรูปแบบการจัดการการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

แบบใหมที่เรียกวา Cross-Border ECommerce 

(CBEC) จะชวยหลีกเลี่ยงการจัดตั้งสาขาในจีน

หรอืกระทาํธุรกรรมผานตวักลางในจีนได ซึง่สงผลดี

ตอผูขายโดยชวยลดตนทุน เวลา และเพิ่มกําไร 

อันเปนตัวเลือกที่สะดวกตอการขายทางออนไลน

โดยตรงจากตางประเทศ นอกจากน้ี การนําเขาผาน 

CBEC (B2C) ยังไดรับการลดภาษีและผลิตภัณฑ

บางประเภททีป่กตติองผานกระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพหรือกักกัน (CIQ compliance check)

หรือการจดทะเบียนจะได  รับการยกเว นจาก

กระบวนการดังกลาว จึงสามารถนําเขาไดเร็วกวา

เดิม และลดตนทุนในการทดลองความนิยมสินคา 

(trial-and-error) ในตลาดจีนทีม่ขีนาดใหญอกีดวย
23

21 
สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส, “EU กับการปฏิรูปกฎหมาย E-commerce 

 ฉบับใหมลาสุด,” Customs Policy Monitoring Unit (CPMU), ปที่ 4 ฉบับที่ 3; มีนาคม 2562. หนา 7-9.

22 
สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส. เรื่องเดิม. หนา 7-9.

23 
สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส. เรื่องเดิม.
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วิเคราะหปญหาการจัดเก็บภาษีมูลคา

เพิ่มจากผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส

ตางประเทศในยุคดิจิทัลของไทย

 จากการศกึษาแนวทางการจัดเก็บภาษีมลูคา

เพิ่มจากผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของไทย

และในตางประเทศดังกลาว เห็นวา การที่ประเทศ

ไทยออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 เพื่อจัดเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่มผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสและผูให

บริการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศ

ที่ไมใชผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไมมีที่ตั้งถาวร

และ/หรือไมมีผู แทนกระทําการแทนรวมถึงการ

บริการนั้นไมไดผานพิธีการศุลกากรในประเทศไทย

โดยกฎหมายดังกลาวจะมีผลใชบังคับในวันที่ 1 

กันยายน 2564 เปนตนไปนั้นมีขอดี คือ กฎหมาย

ดังกลาวสรางความเปนธรรมในการเสียภาษี

ระหวางผูประกอบการไทยกับผูประกอบการตาง

ประเทศที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมในประเทศไทย และ

เปนการปดชองวางของกฎหมายโดยการกําหนดให

ผูประกอบการที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกสและผูให

บรกิารอเิลก็ทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศตอง

มาจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ยื่นแบบภาษีและนํา

สงภาษีมูลคาเพิ่มในประเทศไทย ซึ่งเปนการยก

ระดับการบริหารจัดเก็บภาษีในไทยใหสอดรับกับ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน รวมถึงสามารถสราง

รายไดใหประเทศไทยไดประมาณปละ 5 พันลาน

บาท

 อยางไรก็ดี อีกนัยหนึ่งการจัดเก็บภาษีมูลคา

เพิ่มจากผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสและผูใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศที่ไมใช

ผูประกอบการจดทะเบยีนในไทยน้ันทาํใหผูประกอบ

การตางประเทศตองแบกรับภาระตนทนุทีเ่พิม่สงูขึน้

จากการจัดเก็บภาษีดังกลาว ซึ่งอาจสงผลให

ผูประกอบการน้ันหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนภาษี

มูลคาเพิ่ม อันสงผลใหรัฐบาลไทยไมสามารถบังคับ

ใชกฎหมายฉบบัน้ีในการจัดเก็บภาษีจากผูใหบริการ

ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น หาก

ผูใหบริการดงักลาวจดทะเบยีนและนําสงภาษีมลูคา

เพิ่มแลวผูใหบริการน้ันอาจผลักภาระภาษีดังกลาว

ไปยังผูรับบริการในประเทศไทยทําใหผูรับบริการ

ในไทยตองชําระคาบริการเพิ่มขึ้น หรืออาจทําให

ผูประกอบการน้ันเปลี่ยนทิศทางการลงทุนไปยัง

ประเทศอื่นที่ไมมีการจัดเก็บภาษีการใหบริการใน

ลักษณะนี้ ซึ่งอาจทําใหประเทศไทยไมไดรับบริการ

ดังกลาวและอาจสูญเสียรายไดการจัดเก็บภาษี

จากผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได

 นอกจากน้ัน การจะบังคับใหผู ใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสและผู ให บริการอิเล็กทรอนิกส

แพลตฟอรมตางประเทศที่ไมใชผู ประกอบการ

จดทะเบียนซึ่งไมมีที่ตั้งถาวรและ/หรือไมมีผูแทน

กระทําการแทน รวมถึงการบริการนั้นไมไดผานพิธี

การศุลกากรในประเทศไทย มาจดทะเบียนภาษี

มูลคาเพิ่มยื่นแบบภาษีและนําสงภาษีเชนเดียวกับ

ผู ประกอบการในประเทศไทยน้ันไมใช เรื่องที่

จะทําไดโดยงาย ดังน้ัน จึงควรมีมาตรการอื่น ๆ 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนภาษี

มลูคาเพิม่ การยืน่แบบ และการชาํระภาษีมลูคาเพิม่

ดังกลาวในประเทศไทยโดยไมจําเปนตองมีผูแทน

หรือผูติดตอทําหนาที่ในการเสียภาษีดังกลาวแทน

ผูประกอบการน้ัน เชน ปรับวิธีการพิจารณาการ
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ศริญิญา ดุสตินานนท

จัดเก็บภาษีมูลคาเพิม่จากผูใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกส

หรือผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมตาง

ประเทศใหเรยีบงาย เพือ่จูงใจใหแพลตฟอรมดจิิทลั

จากตางประเทศมาขึ้นทะเบียนภาษีในไทย โดยมี

มาตรการสงเสริมหรือใหสิทธิประโยชนแกผูให

บริการดังกลาวทีข่ึน้ทะเบียนภาษีน้ันอาท ิการจัดทาํ

ระบบกลางใหผู ใหบริการอิเล็กทรอนิกสในตาง

ประเทศสามารถลงทะเบียนและใชเปนชองทาง

สําหรับการชําระภาษีมูลคาเพิ่มไดโดยตรง ทั้งน้ี 

โดยไมจําเปนตองดําเนินการผานตัวแทนหรือ

ผูติดตอในประเทศไทย เชนเดียวกับที่สหภาพยุโรป

ที่ใชวิธีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบการให

บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Import One Stop Shop: 

IOSS) ซึง่มลีกัษณะเปนระบบอเิลก็ทรอนิกสสาํหรบั

ใหผูประกอบการลงทะเบียนและใชเปนชองทาง

สําหรับการชําระภาษีมูลคาเพิ่ม ณ จุดเดียว แทน

การชําระภาษีในแตละประเทศสมาชิกที่ผูบริโภค

ปลายทางอาศัยอยู หรือเพื่อไมใหเกิดความสับสน

วาบริการอิเล็กทรอนิกสหรือบริการอิเล็กทรอนิกส

แพลตฟอรมตางประเทศลักษณะใดที่เขาขายตอง

เสยีภาษีมูลคาเพิม่ตามกฎหมายน้ี ควรใหหนวยงาน

ทีเ่ก่ียวของจัดทาํบญัชีรายการทีเ่ขาขายเปนบรกิาร

อเิลก็ทรอนิกสหรอืบรกิารอเิลก็ทรอนิกสแพลตฟอรม

ตามกฎหมายฉบับน้ีเพื่อความชัดเจนของนิยาม

ดังกลาวและเห็นควรจัดทําคู มือหรือแนวทาง

ประกอบการะบบอเิลก็ทรอนิกสดงักลาวในรปูแบบ

ที่เขาใจไดงายและเปนภาษาตางประเทศ เพื่อการ

อาํนวยความสะดวกตอผูประกอบกิจการทีป่ระสงค

จะลงทะเบยีนเปนผูเสยีภาษีตามกฎหมายน้ี เปนตน

บทสรุปและขอเสนอแนะ

 ประเทศไทยมีรูปแบบการจัดเก็บภาษีผูให

บริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือผูใหบริการอิเล็ก-

ทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศในแนวทาง

เดียวกันกับอีกหลายประเทศซึ่งหน่ึงในน้ัน คือ 

สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่

กําหนดใหผู ใหบริการหรือแพลตฟอรมในตาง

ประเทศตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและนําสง

ภาษีที่จัดเก็บจากการใหบริการในประเทศของผูใช

บริการแตแนวทางการจัดเก็บภาษีน้ันอาจมีความ

แตกตางกันในรายละเอยีดวธีิปฏิบติั และอตัราภาษี 

ทัง้น้ี ขึน้อยูกับระบบภาษีและลกัษณะธุรกิจในแตละ

ประเทศ ทัง้น้ี การออกกฎหมายเพือ่การจัดเก็บภาษี

ผู ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือผู ใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศของไทย

มขีอด ีคอื การสรางความเปนธรรมและไมกอใหเกิด

ขอไดเปรียบในการใหบริการดังกลาวระหวางผูให

บริการอิเล็กทรอนิกสในไทยกับผูใหบริการอิเล็ก-

ทรอนิกสในตางประเทศ และทําใหรัฐบาลไทยมี

รายไดจากการจัดเก็บภาษีจากผูใหบริการดังกลาว

อันสงผลดีตอเศรษฐกิจไทย

 อยางไรก็ดี เน่ืองจากการดําเนินการจัดเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสและ

ผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศ

ที่ไมใชผูประกอบการจดทะเบียนในไทย รวมถึง

การตรวจสอบรายไดจากการใหบริการดังกลาว

ไมใชเร่ืองที่จะทําไดโดยงาย เน่ืองจากธุรกรรม

อเิลก็ทรอนิกสสวนใหญเปนธุรกรรมทีเ่กิดขึน้แมวา
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คูสัญญาจะอยูหางกัน และไมจําเปนตองเปดเผย

ตัวตน ตลอดจนมีการสงและจัดเก็บขอมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกสโดยมีระบบปองกันการเขาถึง

ขอมูล ดังน้ัน จึงเปนอุปสรรคตอการจัดเก็บภาษี

ดังกลาว อาทิ ปญหาการระบุสถานที่ ปญหาการ

ระบุตัวตนของบุคคล ปญหาการตรวจสอบขอมูล

อิเล็กทรอนิกส และปญหาการเขาถึงขอมูลอิเล็ก-

ทรอนิกสดังกลาว ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาน้ี 

ประเทศไทยอาจตองอาศัยความรวมมือระหวาง

ประเทศ อาทิ ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยน

ขอมูลทางภาษีระหวางประเทศ เชน การแลก

เปลีย่นขอมลูอตัโนมตัริะหวางประเทศ (Automatic 

Exchange of Information หรือ AEOI) เพื่อ

รองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบ

อัตโนมัติ ในรูปแบบ Common Reporting 

Standard (CRS) เปนตน

 นอกจากน้ัน การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก

ผูใหบริการตางประเทศ สงผลใหผูประกอบการ

ตางประเทศตองแบกรับภาระตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 

ผูใหบริการน้ันอาจผลักภาระภาษีไปยังผูรับบริการ

ในประเทศไทย ทําใหผูรับบริการในไทยตองชําระ

คาบริการเพิ่มขึ้น หรืออาจทําใหผูประกอบการนั้น

เปลีย่นทศิทางการลงทนุไปยงัประเทศอืน่ทีไ่มมกีาร

จัดเก็บภาษีการใหบริการในลกัษณะน้ี ซึง่อาจทาํให

ประเทศไทยสญูเสยีรายไดจากการจดัเก็บภาษีจาก

ผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได ซึ่งแนวทาง

การแกไขปญหากรณีน้ี ประเทศไทยอาจกําหนด

เพิม่มาตรการการสงเสริมผูใหบรกิารอเิลก็ทรอนิกส

ในตางประเทศ หรืออํานวยความสะดวกในดาน

การขึ้นทะเบียน การดําเนินการชําระภาษีสําหรับ

ผูประกอบธุรกิจดังกลาวใหมีขั้นตอนที่งาย และ

สะดวกตอการดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว

 ยิ่งไปกวาน้ัน ในทางปฏิบัติการจะบังคับให

ผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสและผูใหบริการอิเล็ก-

ทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศทีไ่มใชผูประกอบ

การจดทะเบียนซึ่งไมมีที่ ต้ังถาวรและ/หรือไมมี

ผูแทนกระทําการแทน รวมถึงการบริการน้ันไมได

ผานพิธีการศุลกากรในประเทศไทยมาจดทะเบียน

ภาษีมลูคาเพิม่ ยืน่แบบภาษีและนําสงภาษีเชนเดยีว

กับผูประกอบการในประเทศไทยน้ันไมใชเรื่องที่

จะทาํไดอยางงายดาย ดงัน้ัน จึงเห็นควรมมีาตรการ

อื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียน

ภาษีมลูคาเพิม่ การยืน่แบบและการชาํระภาษีมลูคา

เพิ่มดังกลาวในประเทศไทยโดยไมจําเปนตองมี

ผูแทนหรอืผูตดิตอทาํหนาทีใ่นการเสยีภาษีดงักลาว

แทนผูประกอบการน้ัน เชน ปรับวิธีการพิจารณา

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูใหบริการอิเล็ก-

ทรอนิกสหรอืผูใหบริการอเิลก็ทรอนิกสแพลตฟอรม

ตางประเทศใหเรียบงาย เพื่อจูงใจใหแพลตฟอรม

ดิจิทัลจากตางประเทศมาขึ้นทะเบียนภาษีในไทย 

โดยมมีาตรการสงเสรมิหรือใหสทิธิประโยชนแกผูให

บรกิารดงักลาวทีข่ึน้ทะเบยีนภาษีน้ัน อาท ิการจัดทาํ

ระบบกลางใหผู ใหบริการอิเล็กทรอนิกสในตาง

ประเทศสามารถลงทะเบียนและใชเปนชองทาง

สําหรับการชําระภาษีมูลคาเพิ่มไดโดยตรง ทั้งน้ี 

โดยไมจําเปนตองดําเนินการผานตัวแทนหรือ

ผูติดตอในประเทศไทย เชนเดียวกับที่สหภาพ

ยุโรปที่ใชวิธีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบ

การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Import One Stop 

Shop: IOSS) ซึง่มลีกัษณะเปนระบบอเิลก็ทรอนิกส

สําหรับใหผูประกอบการลงทะเบียนและใชเปน

ชองทางสาํหรบัการชาํระภาษีมลูคาเพิม่ ณ จดุเดยีว
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ศริญิญา ดุสตินานนท

แทนการชําระภาษีในแตละประเทศสมาชิกที่

ผูบรโิภคปลายทางอาศยัอยูหรอืเพือ่ไมใหเกิดความ

สับสนวาบริการอิเล็กทรอนิกสหรือบริการอิเล็ก-

ทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศลักษณะใดที่เขา

ขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายน้ีจึงเห็น

ควรใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดทําบัญชีรายการ

ที่เขาขายเปนบริการอิเล็กทรอนิกสหรือบริการ

อเิลก็ทรอนิกสแพลตฟอรมตามกฎหมายฉบบัน้ีเพือ่

ความชัดเจนของนิยามดังกลาวและเห็นควรจัดทํา

คูมือหรือแนวทางประกอบการะบบอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวในรูปแบบที่เขาใจไดงายและเปนภาษา

ตางประเทศเพื่อการอํานวยความสะดวกตอ

ผูประกอบกิจการทีป่ระสงคจะลงทะเบียนเปนผูเสยี

ภาษีตามกฎหมายนี้

เอกสารอางอิง

ประมวลรัษฎากร

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

 (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564.

สํานักกฎหมาย. (สิงหาคม 2563) การจัดเก็บภาษี

 มูลคาเพิ่ม (VAT) กรณีการใหบริการทาง

 อเิลก็ทรอนิกสจากตางประเทศ. (e-Service)

(สารวุฒิสภา The Senate Newslette)

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นคร

 เซี่ยงไฮ. (2555) รัฐบาลจีนเปลี่ยนระบบการ

 เก็บภาษีแบบใหมจากภาษีมูลคาเพิ่มแทนที่

 ภาษีธุรกิจ.

สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส. 

CROSS-BORDER E-COMMERCE 

 (CBEC): รูปแบบใหมในการจัดการการ

 พาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  ในประเทศจีน . 

 (กันยายน 2560). (รายงานการศกึษานโยบาย

และกฎหมายศลุกากรในตางประเทศโครงการ

 Customs Policy Monitoring Unit 

 (CPMU)

สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจําสถาน

 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส. 

 (มีนาคม 2562). EU กับการปฏิรูปกฎหมาย 

 E-commerce ฉบับใหมลาสุด. (Customs 

 Policy Monitoring Unit (CPMU) ปที่ 4 

 ฉบับที่ 3)

ประชาชาติธุรกิจ. G 20 ดัน “ภาษี” ขั้นตํ่าโลก 

สกัดบริษัทขามชาตมุิด Tax Haven (2564).
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