
โดย ส�ำนักกฎหมำย

กฎหมำยนำ่รู้

๑ ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๗๗/๑ (๙) 
๒ ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๗๗/๑ (๑๐)

ภ  าษมีลูค่าเพ่ิม (Value Added Tax) หรอื VAT เป็นการ

เกบ็ภาษจีากการขายสนิค้า หรอืการให้บรกิารในแต่ละ

ขั้นตอนการผลิต และจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึง่สนิค้าและบรกิารนัน้ 
มีความหมาย ดังนี้ 

“สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มี 

รูปร่าง ทีอ่าจมรีาคาและถอืเอาได้ไม่ว่าจะมไีว้เพือ่ขาย เพือ่ใช้ หรอื 

เพือ่การใด ๆ  และให้หมายความรวมถงึสิง่ของทกุชนดิทีน่�าเข้า๑ 

“บริการ” หมายความว่า การกระท�าใด ๆ อันอาจ

หาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า และให้

หมายความรวมถงึการใช้บรกิารของตนเอง ไม่ว่าประการใด ๆ ๒

ส�าหรับการให้บริการในประเทศอยู ่ในบังคับต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าผู ้ให้บริการจะอยู ่ในประเทศหรือ 

ต่างประเทศ หากผู้ประกอบการให้บริการในต่างประเทศและ 

มกีารใช้บริการในประเทศ ผูจ่้ายเงนิค่าบรกิารให้แก่ผูป้ระกอบการ 

ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศจะเป็นผูม้หีน้าทีต้่องเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ให้แก่ 

กรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ

ปัจจบุนัการใช้บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์จากต่างประเทศ

มีมากขึ้น โดยผู ้ประกอบการที่อยู ่ต่างประเทศสามารถให้

บริการอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์

หรือเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ 

แท็ปเล็ต รวมทั้งมีอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มซึ่งท�าหน้าท่ี

เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เช่น 

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ท�าให้บุคคลต่าง ๆ สามารถซื้อบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดาวน์โหลดภาพยนตร์ เพลง เกม การจอง

โรงแรม และอื่น ๆ จากผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศได้ง่าย 

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในทางปฏิบัติ พบว่าผู้จ่ายเงินค่าบริการที่น�าส่งเงินภาษี

มูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม่ เนือ่งจากสามารถน�าเงนิภาษทีีไ่ด้น�าส่ง 

กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จากต่างประเทศ (e-Service)

การจัดเก็บภาษี

มูลค่าเพิ่ม 

     (VAT)
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ไปแล้วนัน้ ไปหกัออกจากภาษีขายในการค�านวณภาษมีลูค่าเพิม่

ได้ แต่ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่พบข้อมูลการจ่ายเงินค่าบริการที่น�าส่งเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรแต่อย่างใด จึงเกิดความ 

ไม่เป็นธรรมในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ ประกอบกบัการด�าเนนิการ 

เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เก่ียวกับภาษี

อากรในปัจจุบันอยู่ในรูปกระดาษ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและรองรับการประกอบธุรกิจ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจ�าเป็นต้องให้การด�าเนนิการเกีย่วกบัเอกสาร 

ดงักล่าวสามารถกระท�าได้ด้วยกระบวนการทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

ดังนั้น หากไม่ปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากรในกรณีดังกล่าว  

จะสร้างความไม่เป็นธรรมในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่แก่ผูป้ระกอบการ 

ทีไ่ด้ให้บริการอเิลก็ทรอนกิส์ทีอ่ยูใ่นประเทศ ซึง่ปัญหาดงักล่าว

จะรุนแรงขึน้อย่างต่อเนือ่ง และส่งผลเสยีหายต่อความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเป็นอุปสรรคใหญ่แก่การ

ประกอบธุรกิจและการจัดเก็บภาษีในยุคดิจิทัล๓ 

จากปัญหาดังกล่าวนี้ นานาประเทศได้ร่วมกันก�าหนด

แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

มูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าว โดยผลการศึกษาขององค์การเพื่อ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) แนะน�าว่า 

การก�าหนดให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์

แพลตฟอร์มเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่และ

มีหน้าที่น�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็น

แนวทางที่มีประสิทธิภาพและสามารถด�าเนินการได้มากท่ีสุด 

ซึ่งประเทศที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมส่วนใหญ่ได้ออกหรือ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มตามค�าแนะน�า

ดังกล่าวของ OECD ปัจจุบันมีมากกว่า ๖๐ ประเทศ 

ทีน่�าแนวทางของ OECD มาแก้ไขปัญหาการจัดเกบ็ภาษี

มูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการระหว่างประเทศ 

ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี 

มมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการ 

ให้บรกิารทางอเิล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service))๕ ที่ 

๓ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย กรมสรรพำกร, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จำก https://www.rd.go.th/publish/
fileadmin/user_upload/kormor/analysisVAT_170263.pdf. (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓) 

๔ ขำ่วกรมสรรพำกร เลขที่ข่ำว ปชส. ๓๕/๒๕๖๓ ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จำก https://www.rd.go.th/publish/ fileadmin/user_upload/
news/news35_2563.pdf. (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓)

๕ มติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๙ มถินุำยน ๒๕๖๓, ข้อมลูออนไลน์ สบืค้นได้จำก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32084, 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓)

ตัวอย่างประเทศที่เก็บภาษีผู้ให้บริการ 
e-Service จากต่างประเทศ๔ (เก็บจากผู้ให้
บรกิาร วิดโีอ เกม ภาพยนตร์ เพลง หรอื Digital 
Content อืน่ ๆ)

 ประเทศ เริ่มปี

Norway  ๒๕๕๔

South Korea ๒๕๕๘

Japan  ๒๕๕๘

New Zealand ๒๕๕๙

Chicago Pennsylvania ๒๕๕๙

Taiwan  ๒๕๖๐

Australia  ๒๕๖๐

Malaysia  ๒๕๖๓

Indonesia  ๒๕๖๓

สิงหาคม ๒๕๖๓
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ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์

ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของผู ้ประกอบการที่อยู ่นอก 

ราชอาณาจักร ซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร 

โดยก�าหนดให้ผู ้ประกอบการที่ ได ้ให ้บริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ

จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ในประเทศ และได้มกีารใช้บรกิารนัน้

ในประเทศ หากผูป้ระกอบการทีไ่ด้ให้บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์

ในต่างประเทศมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกิน ๑.๘  

ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให ้

มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม   

ส�าหรับกรณีผู้ประกอบการต่างประเทศได้ให้บริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการในประเทศไทยผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์มต่างประเทศ ก�าหนดให้รายได้ที่ได้รับจากการ

ให้บริการนั้นเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ต่างประเทศ ซึง่หากดิจิทลัแพลตฟอร์มต่างประเทศมรีายได้เกนิ 

๑.๘ ล้านบาทต่อปี ให้ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ และ

ให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการสนับสนุนให้การจัดเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดความเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิด

การแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและ

ต่างประเทศ 

สาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๑)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้การด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร

หลักฐานหรือหนังสืออื่นใดตามประมวลรัษฎากรสามารถ 

ด�าเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค�าว ่า “สินค้า” และ

เพิ่มบทนิยามค�าว่า “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” และค�าว่า 

“อเิลก็ทรอนิกส์แพลตฟอร์ม” กล่าวคอื แก้ไขเพิม่เติมบทนยิาม

ค�าว่า “สินค้า” หมายถึง ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง

ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือ 

เพื่อการใด ๆ  และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่น�าเข้า 

แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบโดยผ่านทาง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ

เพิ่มบทนิยามค�าว่า “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บริการ

ทีส่่งมอบโดยผ่านทางเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ หรอืเครอืข่ายทาง

อเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใด และ “อเิลก็ทรอนกิส์แพลตฟอร์ม” หมายถงึ 

ตลาด ช่องทาง หรือกระบวนการอื่นใดที่ผู้ให้บริการหลายราย

ใช้ในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ 

๓) แก ้ไขเพิ่มเติมหน ้าท่ีเสียภาษีมูลค ่าเพิ่มของ 

ผูป้ระกอบการท่ีได้ให้บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์จากต่างประเทศ 

แก่ผู ้ใช้ซึ่งมิใช่ผู ้ประกอบการจดทะเบียน โดยค�านวณจาก

ภาษีขายโดยไม่ให้หักภาษีซ้ือ และก�าหนดให้ผู้ประกอบการ

อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน 

ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าท่ีของผู้จ่ายเงินในการน�าส่งเงิน

ภาษมีลูค่าเพิม่ และหน้าทีข่องผูป้ระกอบการในการจดทะเบยีน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก 

ต่างประเทศแก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน

๕) ก�าหนดให ้การด�าเนินการทางทะเบียนภาษี 

มูลค่าเพิ่มกระท�าโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

๖) ก�าหนดห้ามมิให้ผู ้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ 

ให้บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์จากต่างประเทศออกใบก�ากบัภาษี

ท้ังนี ้ร่างพระราชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการ 

ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)) นี้  

ได้จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีระหว่าง 

วนัที ่๑๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถงึได้เผยแพร่ผลการรบัฟัง 

ความคิดเห็นพร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ 

เกิดข้ึนจากกฎหมายให้ประชาชนได้รบัทราบ อกีท้ังกรมสรรพากร 

จะด�าเนนิการจดัท�าคูม่อืการใช้กฎหมายท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงให้ข้อมูล

ตัวอย่างฐานภาษีของอิเล็กทรอนิกส์แต่ละลักษณะเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ธุ รกิ จที่ เ กี่ ยวข ้องกับการ เก็บภาษีมูลค ่ า เพิ่ ม 

e-Service๖ ประกอบด้วย 

- กลุ่ม E-Commerce เช่น eBay, Alibaba และ 

Amazon 

- กลุ่มมีเดียและการโฆษณา เช่น Google, Facebook 

และ Line 

๖ ท�ำควำมรู้จัก พ.ร.บ. e-Service จัดเก็บภำษีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จำก https://techsauce.co/news/what-is- 
e-service-tax, (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓).
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- กลุ่มบริการ เช่น บริการมาร์เก็ตติ้ง และ Evernote 

- กลุ่มการขนส่ง เช่น สายการบิน 

- กลุ่มการท่องเที่ยว เช่น Booking และ Airbnb 

- กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น Netflix, Iflix, Joox และ 

Spotify 

- กลุ่มซอฟต์แวร์ เช่น Apple

- กลุ่มเกม 

- กลุ่มโครงสร้าง เช่น บริการ Cloud 

- กลุ่มบริการการเงิน เช่น Paypal 

- กลุ่ม Forex Investment 

- กลุ่มการพนันออนไลน์ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

ประมวลรัษฎากรฯ ก�าหนดให้ผู้ให้บริการ e-Service จาก  

ต่างประเทศ หรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ (เช่น การให้บรกิาร 

ดาวน์โหลดภาพยนตร์และสื่อบันเทิงต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต) ที่มีรายได้เกิน ๑.๘ ล้านบาทต่อปี จากการ 

ให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าในประเทศไทย

ที่ไม่ใช่ผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าท่ี 

จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม ยืน่แบบแสดงรายการภาษแีละน�าส่ง 

ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร เช่นเดียวกับแนวคิดของ 

OECD ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความง่ายและอ�านวยความสะดวก 

ในการช�าระภาษสี�าหรบัผูใ้ช้บรกิารทีไ่ม่ได้จดทะเบียนภาษมีลูค่าเพิม่ 

โดยผู ้ให้บริการจากต่างประเทศท�าหน้าที่น�าส่งภาษีแทน   

ผ่านระบบบรกิารจดทะเบียนและช�าระภาษมีลูค่าเพิม่อย่างง่าย 

(Simplified VAT)” โดยก่อนหน้านี้ก็มีหลาย ๆ ประเทศที่เก็บ

ภาษีผู้ให้ภาษีบริการ e-Service ต่างชาติบ้างแล้ว เช่น สหราช

อาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน

 ดังนั้น จึงเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้จะช่วย

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ

ในประเทศไทยกับผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ให้บริการ

ในประเทศไทย ท�าให้การจัดเก็บภาษีมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิ และยงัเป็นการปรบัปรงุ

กฎหมายภาษีไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง

การจัดเก็บภาษีของนานาประเทศ และกรมสรรพากร 

คาดว่าการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้จะช่วยท�าให้จัดเก็บภาษี

ได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท 

สิงหาคม ๒๕๖๓
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