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บทคดัย่อ 

 หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรมซ่ึงได้รับประโยชน์

จากความคุ้มครองตามหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกเช่นเดียวกับหนังสือรูปเล่ม เมื่อพิจารณาถึงความ

แตกต่างทางลักษณะและคุณสมบัติของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์กับหนังสือรูปเล่ม งานวิจัยน้ีเหน็ว่า 

การได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายย่อมสมควรมีความแตกต่างไปด้วย นอกจากน้ี

กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่585) พ.ศ. 2558 ยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่าย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อ ยู่ในรูปข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกสผ่์านระบบอนิเทอร์เนต็โดยให้เป็นมาตรฐานเดียวกนักบัหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ

ต าราเรียนซ่ึงอยู่ในรูปเล่มที่ จับต้องได้เพ่ือส่งเสริมการอ่านทั้งในหนังสือเล่มและหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์จึงมีปัญหาว่าการออกพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์

และชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหมายภาษีอากรหรือไม่ 

 จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าการซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากการดาวน์โหลดผ่าน

อินเทอร์เน็ตน้ันเป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ันไม่ใช่การโอน

กรรมสิทธิ์เหมือนกับการซ้ือขายหนังสือรูปเล่ม ต่อมาพบว่าการยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิม

จากการจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางประเภทตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่585)       

พ.ศ. 2558 มิได้อ านวยประโยชน์ต่อผู้ซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการจ าหน่าย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากนักและเกิดปัญหาการตีความเมื่อปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากน้ี     

การออกพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวยังมิชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหมายภาษีอากรอกีด้วย 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะว่าไม่สมควรน าหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกมาบังคับใช้

กับหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์โดยบัญญัติแก้ไขไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และสมควร

ออกกฎหมายแก้ไขประมวลรัษฎากรในเร่ืองการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้า

                                                   
*
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ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทในอัตราร้อยละ 0 แทนการยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางประเภทตามพระราชกฤษฎีกาฯ     

(ฉบับที่585) พ.ศ. 2558 โดยมีการออกกฎหมายผ่านทางรัฐสภาซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนของ

ประชาชนอันจะท าให้การออกกฎหมายดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหมายภาษีอากร

จึงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ซ้ือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์

และสอดคล้องกบันโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล 

 

1.  บทน า 

 หลักการสิ้นสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา (The Exhaustion Doctrine of Intellectual 

Property Rights) บัญญัติข้ึนเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และประโยชน์อื่นของ

สังคมส่วนรวมกล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์จะทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอนส าเนางานอันมี

ลิขสิทธิ์เพียงเฉพาะในการจ าหน่ายจ่ายโอนคร้ังแรกเท่าน้ันและเม่ือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ

ดังกล่าวของตนไปแล้วสิทธิน้ันย่อมหมดสิ้นไป ส่วนการจ าหน่ายในคร้ังหลังเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน

ส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวสามารถกระท าได้โดยเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ จากเจ้าของ

ลิขสทิธิ์อกี อน่ึงเหตุที่สทิธขิองเจ้าของลิขสทิธิ์หมดไปในการจ าหน่ายจ่ายโอนส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์

คร้ังแรก หลักน้ีจึงถูกเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “หลักการจ าหน่ายคร้ังแรก (First-sale Doctrine)”       

(อ านาจ เนตยสภุา และ ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, 2558, น.175) 

 เม่ือพิจารณาหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
1
 ของประเทศไทย

จะพบว่า เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองตามหลักการ

จ าหน่ายคร้ังแรกเช่นเดียวกับหนังสือรูปเล่มกล่าวคือ ผู้ที่ซ้ือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ที่มีลิขสิทธิ์มา

โดยถูกต้อง หากน าไปจ าหน่ายต่อแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มือสอง ผู้น้ันไม่มีความผิดฐาน

ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจ าหน่ายของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกัน 

แล้วจะพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างจากหนังสือ รูปเล่มหลายประการกล่าวคือ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลดิจิตอล ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องได้ ซ่ึงสามารถผลิตจัด

จ าหน่ายได้โดยไม่มีต้นทุนในการจัดพิมพ์ ท าให้สามารถก าหนดราคาต ่าได้ แต่สามารถท าซ า้ได้

ง่าย รวดเรว็โดยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเหมือนไฟล์ต้นฉบับทุกประการ และสามารถเผยแพร่ได้

คราวละจ านวนมาก เข้าถึงคนอ่านเป็นวงกว้าง ไม่มีขอบเขตจ ากัด เช่น การส่งต่อไฟล์           

(File Sharing) การอัพโหลด (Upload) ไฟล์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์บนอินเทอร์เนต็ให้ผู้อื่นมา

ดาวน์โหลด (Download) ไปใช้งาน เป็นต้น  แต่ส าหรับหนังสือรูปเล่ม มีรูปร่างจับต้องได้เป็น

กระดาษ ซ่ึงการผลิตจัดจ าหน่ายมีต้นทุนในการจัดพิมพ์ การจัดท ารูปเล่ม จึงก าหนดราคาสูง     

อีกทั้งการท าซ ้าหนังสือรูปเล่ม เช่น การถ่ายเอกสารต้องใช้ระยะเวลา มีค่าใช้จ่ายในการท าซ ้า        

                                                   
1
  พระราชบญัญัตลิิขสทิธิ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 32/1 
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มีลักษณะไม่เหมือนกบัต้นฉบับทุกประการ อกีทั้งการส่งต่อหนังสอืรูปเล่มให้ผู้อื่นต้องใช้ระยะเวลา 

และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 ด้วยลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นจึงควรศึกษาว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ที่จะน าหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกมาบังคับใช้กับหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ หากไม่

เหมาะสมควรมีความคุ้มครองทางกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการคุ้มครองการ

จ าหน่ายหนังสอือเิลก็ทรอนิกสแ์บบมือสองต่อไป 

 นอกจากน้ี การจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยการดาวน์โหลดผ่านระบบ

อนิเทอร์เนต็ กรมสรรพากรถือว่าเป็นการให้บริการ ซ่ึงอยู่ในบังคับต้องเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมและหาก

ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกิน 

1,800,000 บาทต่อปี ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการดังกล่าว
2
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่585) โดยคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารเพ่ือยกเลิกการเกบ็

ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการให้บริการหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ

ต าราเรียนที่อยู่ในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เนต็น้ันโดยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน ซ่ึงอยู่ในรูปเล่มที่จับต้องได้เพ่ือส่งเสริมการอ่านทั้งใน

หนังสอืเล่มและหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 

 จะเห็นได้ว่า มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนเท่าน้ัน แต่การจ าหน่ายหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทอื่นๆ มิได้รับการยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจึงควรมีการศึกษาว่าการ

ยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ในปัจจุบัน

หรือไม่ และการออกพระราชกฤษีกาฯ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหมายภาษีอากร

หรือไม่ อย่างไร 

 

2.  หลกัการส้ินสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา หลกัการจดัเก็บภาษีอากรที่ดี และหลกัความชอบ

ดว้ยกฎหมายในการออกกฎหมายภาษีอากร 

 2.1  หลักการสิ้นสทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญา 

  หลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคือ หลักการที่น าไปใช้เม่ืองานภายใต้สิทธิใน

ทรัพย์สนิทางปัญญาได้ถูกจ าหน่ายคร้ังแรกโดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือด้วย

ความยินยอมของของเจ้าของสิทธิดังกล่าวแล้วซ่ึงมีผลคือ ถือว่าเจ้าของสิทธิได้รับประโยชน์       

จากสทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญาเหนือผลงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ข้ึนมาแล้วสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่มีอยู่เหนือผลงานน้ันจึงควรระงับไป เจ้าของสิทธิไม่ควรจะมีสิทธิกีดกันมิให้บุคคลอื่น

                                                   
2
  ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481  มาตรา 77/1 (10), มาตรา 77/2 และ มาตรา 85/1(1) 

370



แสวงหาประโยชน์เหนือผลงานน้ันได้อีก (นันทน อินทนนท์, 2540, น. 16) กล่าวคือ เจ้าของ

ลิขสทิธิ์จะทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอนส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์เพียงเฉพาะในการจ าหน่าย

จ่ายโอนคร้ังแรกเทา่น้ันและเม่ือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ใช้สิทธิดังกล่าวของตนไปแล้ว สิทธิน้ันย่อมหมด

สิ้นไป ส่วนการจ าหน่ายในคร้ังหลังเจ้าของกรรมสิทธิ์ในส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวสามารถ

กระท าได้โดยเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์อีก อน่ึงเหตุที่สิทธิของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์หมดไปในการจ าหน่ายจ่ายโอนส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์คร้ังแรก หลักน้ีจึงถูกเรียกอีกอย่าง

หน่ึงว่า “หลักการจ าหน่ายคร้ังแรก”(อ านาจ เนตยสภุา และ ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, 2558, น.175) 

 2.2  หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

  2.2.1  หลักความเป็นธรรม (Equity) 

   หลักความเป็นธรรมมีหลักการว่า การจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีต้องก่อความเป็น

ธรรม หรือความเสมอภาคระหว่างรัฐบาลผู้เกบ็ภาษีและประชาชนผู้เสียภาษี หลักความเป็นธรรม

เป็นหัวใจส าคัญของการจัดเกบ็ภาษีอากร หากปราศจากความเป็นธรรมแล้วความยินยอมเสียภาษี

โดยสมัครใจกค็งเกดิขึ้นได้ยาก (สมคิด บางโม, 2537, น.17) 

  2.2.2  หลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี (Efficiency of Taxation) 

   หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีมีหลักการว่า การจัดเกบ็ภาษีที่มี

ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือใน

การปฏบัิติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษีที่ต ่าเพ่ือก่อให้เกิดรายได้จากการจัดเกบ็ภาษีที่มากข้ึน

แก่รัฐ (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556, น.34) 

  2.2.3  หลักความมีประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ (Economic Efficiency) 

   หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจมีหลักการว่า ภาษีจะต้องก่อให้เกิด

ความสญูเปล่าทางเศรษฐกจิที่เกดิจากการบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีท า

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับที่ต ่ าเพ่ือก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด     

(จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556, น.42) 

  2.2.4  หลักความแน่นอน (Certainty) 

   หลักความแน่นอนมีหลักการว่า กฎหมายภาษีอากรที่ดีต้องมีความแน่นอนว่า

ต้องการให้ภาระภาษีที่แท้จริงตกแก่ผู้ใดซ่ึงจะท าให้สะดวกแก่เจ้าพนักงานจัดเกบ็ภาษีในการ

ตีความกฎหมาย และต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดเพ่ือให้ผู้เสียภาษีสามารถก าหนดหรือค านวณภาระ

ภาษีของตนได้ (สมชัย ฤชุพันธุ์, 2538, น.46) 

  2.2.5  หลักความเรียบง่าย (Simplicity) 

   หลักความเรียบง่ายมีหลักการว่า ต้องเป็นกฎหมายภาษีอากรที่ใช้ภาษาธรรมดา

ที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่ภาษากฎหมายและไม่ควรมีความซับซ้อนเพ่ือให้ผู้เสียภาษีและพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ผู้จัดเกบ็ภาษีสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดเกบ็ภาษีในแนวทางเดียวกัน  

(สมชัย ฤชุพันธุ,์ 2538, น.46) 
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  2.2.6  หลักความยืดหยุ่น (Flexibility) 

   หลักความยืดหยุ่นมีหลักการว่า ภาษีอากรที่ดีควรมีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียน

ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง เช่น เม่ือเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐควรมีรายได้จากภาษีอากรเพ่ิมขึ้ น

ตามหลักความยืดหยุ่นการเพ่ิมขึ้นของรายได้ประชาชาติ (กาญจนา นิมมานเหมินทร์, 2533, น.12) 

และการปรับเปล่ียนก็ควรส่งผลอย่างรวดเร็วหรือทันทีต่อรายได้ของรัฐหรือพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค (สมชัย ฤชุพันธุ์, 2538, น.47) 

  2.2.7  หลักความยอมรับ (Acceptability) 

   หลักความยอมรับมีหลักการว่า ในระบอบประชาธิปไตยการจัดเก็บภาษี        

จะกระท าได้กต่็อเมื่อได้รับการตกลงยินยอมโดยตรงจากประชาชนหรือได้รับการตกลงยินยอมโดย

อ้อมผ่านทางผู้แทนของประชาชน (จรัสศรี ตั้งจิตต์พิมล, 2547, น.61) 

  2.2.8  หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy) 

   หลักความชอบด้วยกฎหมายมีหลักการว่า การจัดเกบ็ภาษีอากรมีผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของเอกชน การที่รัฐจะกระท าการดังกล่าวได้กต่็อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจและ

ต้องกระท าการภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย (ศุภลักษณ์ พินิจภวูดล, 2556, น.74) 

 2.3  หลักความชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหมายภาษีอากร 

  กฎหมายภาษี (Tax Legislation) ประกอบด้วย กฎหมายแม่บท (Primary Legislation) 

ที่ออกโดยรัฐสภาและกฎหมายภาษีล าดับรอง (Secondary Legislation) เช่น ค าสั่ง ระเบียบ    

พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง เป็นต้น  

  กฎหมายแม่บทคือ พระราชบัญญัติภาษีที่ออกโดยรัฐสภาภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย รัฐสภาซ่ึงประกอบไปด้วยผู้แทนของประชาชนจะเป็นผู้ที่มีอ านาจใน

การออกกฎหมายภาษีที่ส าคัญคือ พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 

(จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556, น.227) 

  กฎหมายภาษีล าดับรองคือ ค าสั่งหรือระเบียบที่ออกโดยองค์กรฝ่ายบริหารซ่ึงอยู่ภายใต้

หลักการกระท านอกขอบอ านาจ (Ultra Vires) ดังน้ันการออกกฎหมายล าดับรองขององค์กรฝ่าย

บริหารเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีอันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระท าได้      

กต่็อเมื่อมีกฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้ (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556, น.236-237) 
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3.  หลกัการจ าหน่ายครั้งแรกและอตัราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่จากการจ าหน่ายสินคา้

ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนกิสต์ามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

 3.1  หลักการจ าหน่ายคร้ังแรก 

  ส าหรับกฎหมายประเทศไทยหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกมีหลักว่า
3
 เม่ือเจ้าของลิขสิทธิ์

หนังสือได้จ าหน่ายหนังสือของตนไปแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่มีสิทธิควบคุมหรือห้ามผู้ซ้ือที่ซ้ือ

หนังสือมาโดยชอบด้วยกฎหมายจากการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวได้อีกต่อไปไม่ว่าในประเทศใด     

กต็าม ดังน้ันผู้ซ้ือหนังสือสามารถน าหนังสือน้ันไปจ าหน่ายต่อไปได้ทั่วโลก (ฝ่ายพัฒนากฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558) แต่ยังไม่มีบทบัญญัติหรือค าพิพากษาของศาล          

ที่เกี่ยวกบัการน าหลักการดังกล่าวมาบังคับใช้กบัหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์

  หลักการจ าหน่ายคร้ังแรกของสหรัฐอเมริกา มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

ค.ศ.1976
4
 ศาลสหรัฐอเมริกาได้อธิบายหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกว่า “เม่ือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โอน

กรรมสิทธิ์ในส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมสูญสิ้ นสิทธิในการ

จ าหน่ายส า เนา น้ันอีกต่อไป ผู้ ซ้ือ ย่อมมีสิทธิในการจ าหน่ายส า เนางานน้ันต่อไปได้ ”           

(นันทน อนิทนนท,์ 2540, น.67) การน าหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกของสหรัฐอเมริกามาบังคับใช้

กบัหนังสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ด้หรือไม่น้ันเป็นข้อถกเถียงที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ 

  หลักการจ าหน่ายคร้ังแรก ในสหภาพยุโรป มีหลักการเช่นเดียวกนักบัสหรัฐอเมริกา แต่

ศาลยุติธรรมแห่งประเทศภาคพ้ืนยุโรป (European Court of Justice หรือ ECJ) น้ันได้ตีความว่า

หลักการจ าหน่ายคร้ังแรกสามารถน าไปบังคับใช้กับข้อมูลดิจิตอลได้ในคดี UsedSoft GmbH v. 

Oracle International Corp
5
 แต่อย่างไรกต็ามประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปบางประเทศกม็ิได้

เหน็ด้วยกบัค าพิพากษาดังกล่าว 

 3.2  อัตราการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้าประเภทหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์

ตามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

  ในประเทศไทยการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์บนระบบอินเทอร์เนต็ถือว่าเป็นการ

ให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องถูกจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิม
6
 และการให้บริการหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์

ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

                                                   
3
  พระราชบญัญัตลิิขสทิธิ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 32/1 

4
  The Copyright Act of 1976. 

5
  Case C 128/11. Retrieved April 25, 2016, From http://onlinegameslaw.com/the-end-of-the-

usedsoft-case-and-its-implications-for-used-software-licences/ 
6
  ข้อหารือภาษีอากร กค 0702/พ./5499. ภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณกีารดาวน์โหลดหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ สบืค้น

เมื่อวันที่ 1 ม.ีค. 2559, จาก กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/48565.0.html. 
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อนิเทอร์เนต็น้ันได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
7
 ส่วนการให้บริการหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภท

อื่นๆ นอกจากน้ีจะยังถูกจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7 

  ในสหราชอาณาจักรการจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมใน

อัตราร้อยละ 20
8
 ซ่ึงใช้กับการขายสินค้าหรือการให้บริการทั่วไปและการจ าหน่ายหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกสข์องสาธารณรัฐฝร่ังเศสถูกจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5.5
9
 

 

4.  วิเคราะหปั์ญหาการใหค้วามคุม้ครองสิทธิทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธ์ิหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส ์และวิเคราะหปั์ญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่จากการจ าหน่ายสินคา้ประเภท

หนงัสืออิเล็กทรอนกิส ์

 4.1  วิเคราะห์ปัญหาการน าหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกมาบังคับใช้กบักรณีการจ าหน่ายหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์

  เมื่อการซ้ือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปในรูปแบบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิมิใช่การ

โอนกรรมสิทธิ์ หลักการจ าหน่ายคร้ังแรกย่อมไม่สมควรถูกน ามาบังคับใช้กับการจ าหน่ายหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

  จากตัวอย่างคดีต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรปจะเห็นได้ว่าข้อ

ถกเถียงระหว่างผู้ที่เหน็ว่าหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกสามารถเอาไปใช้กับสินค้าดิจิตอลได้กับผู้ที่

เห็นว่าเอาไปใช้ไม่ได้กยั็งไม่เป็นที่ยุติ หลักการดังกล่าวสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญที่

เทคโนโลยีมีอิทธิพลเหนือแนวความคิดเดิมของกฎหมายลิขสิทธิ์และส่วนมากผู้ซ้ือสินค้าดิจิตอล

เองมักไม่อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งานส าหรับผู้ใช้ (EULA) หรือเง่ือนไขการใช้บริการ     

(Term of Use) ในขณะที่ด าเนินการซ้ือสินค้าดิจิตอลและผู้ซ้ือจะคิดเองว่าข้อตกลงใดเป็นธรรม

หรือไม่เป็นธรรมด้วยตัวเองซ่ึงในโลกของระบบอนิเทอร์เนต็มีความคิดเช่นนี้มากมาย  

  จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นท าให้หลักการจ าหน่ายคร้ังแรกไม่สามารถใช้กับสินค้าดิจิตอล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถควบคุมการใช้งานอันมี

ลิขสทิธิ์ที่ตนอนุญาตให้ใช้สทิธไิด้อย่างมีประสทิธิภาพเตม็ที่ 

  ดังน้ัน จึงไม่สมควรน าหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกมาบังคับใช้กับกรณีการจ าหน่าย

หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เพราะการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ของเจ้าของลิขสิทธิ์  หากผู้ซ้ือกระท าการดังกล่าวที่นอกเหนือจากที่ เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ให้อนุญาตไว้ย่อมเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถใช้มาตรการทางเทคโนโลยีใน

                                                   
7
  พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่585) พ.ศ. 2558 

8
  The Value Added Tax Act 1994, Section 2 

9
  An IPA/FEP Global Special Report. VAT/GST on Books & E-books. Retrieved April 16, 2016, 

From http://www.internationalpublishers.org/images/VAT2015.pdf. 
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การควบคุมการใช้งานหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ได้ เช่น การควบคุมเข้าถึง หรือการเข้ารหัส ฯลฯ ได้

ตามที่พระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้อยู่แล้ว
10

 

 4.2  วิเคราะห์ปัญหาการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายสนิค้า 

  ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี และวิเคราะห์อัตราการ

จัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้าประเภทหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยกับส

หราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

  หากรัฐบาลต้องการส่งเสริมการอ่านในรูปแบบหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ไม่สมควรยกเว้น

การจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

หรือต าราเรียนเท่าน้ัน แต่สมควรจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายสินค้า

ประเภทหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท  เน่ืองจากการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 

จะเป็นประโยชน์มากกว่าการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเพราะการถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมใน

อัตราร้อยละ 0 ช่วยท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้รับคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมคือ ภาษีซ้ือที่เกิดจากการซ้ือสินค้าหรือบริการมาผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตน ท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมแฝงอยู่      

จึงสามารถจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคาถูก แตกต่างกับเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ เป็นผู้ประกอบการซ่ึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ ไม่มีสิทธิขอคืน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เป็นภาษีซ้ือน้ัน ท าให้มีค่าใช้จ่ายจากการผลิตมารวมเป็นต้นทุนของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้มีราคาสูงกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ ถูกจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 

  การจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 ให้กบัสนิค้าประเภทหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์

ทุกประเภทเป็นการก าหนดนโยบายการจัดเกบ็ภาษีอย่างหน่ึงย่อมต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับ

หลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดีหรือไม่ โดยสรุป ดังน้ี 

  1)  หลักความเป็นธรรม (Equity) 

   การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน ย่อมน ามาซ่ึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

เพราะมีมาตรฐานเดียวกันคือ จัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกสทุ์กประเภท 

 

 

 

                                                   
 

10
  พระราชบญัญัตลิิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537 เพ่ิมโดย พระราชบญัญัตลิิขสทิธิ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 

มาตรา 3, มาตรา 53/4 และมาตรา 53/5. 
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  2)  หลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี (Efficiency of Taxation)   

   การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายสินค้าประเภท

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี เพราะ

ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ต้องเกบ็ใบก ากบัภาษีซ้ือ มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการขอคืนภาษี

ซ้ือ มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี มีหน้าที่ต้องออกใบก ากับภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 0 

ให้กับผู้ซ้ือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ แม้ว่าผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ไม่มีหน้าที่

ต้องจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซ้ือกต็าม  

  3)  หลักความมีประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ (Economic Efficiency) 

   หากมีการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภทซ่ึงจะท าให้ราคาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ลดลง ผู้อ่านไม่ว่ามีรายได้เท่าใด

ย่อมสามารถเข้าถึงและตัดสนิใจดาวน์โหลดหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์มาอ่านโดยไม่ต้องค านึงถึงราคา

ที่ถูกภาษีมูลค่าเพ่ิมบวกเข้าไป หรือในกรณีผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ หากต้นทุนลดลง เช่น ผู้ประกอบการสามารถย่ืนขอคืนภาษีซ้ือจากกรมสรรพากรท าให้

ต้นทุนการผลิตลดลง ผู้ประกอบกจิการดังกล่าวย่อมมีแรงจูงใจในการหาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์มา

จ าหน่ายเพ่ิมขึ้นด้วย จะเหน็ได้ว่าการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว

และบิดเบือนต่อการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของประชาชน 

   จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเหน็ได้ว่าการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0  

จากการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท มีความสอดคล้องกับหลักการส่วนใหญ่ของ

หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

   ประเทศไทยการจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตน้ันได้รับการยกเว้นการ

จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่การจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ยังคงถูกจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7 

   สหราชอาณาจักร การจ าหน่ายหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม          

อัตราร้อยละ 20 และสาธารณรัฐฝร่ังเศส การจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 5.5 

   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่าย

หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝร่ังเศส จะเหน็ได้ว่า

อตัราการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝร่ังเศส

มีความสอดคล้องกับหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีมากว่าอัตราการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการ

จ าหน่ายหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย 
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 4.3  วิเคราะห์ปัญหาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดเกบ็ภาษีจากสินค้าประเภทหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์กบัหลักความชอบด้วยกฎหมาย ในการออกกฎหมายภาษีอากร 

  การที่ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ต้องมีกฎหมายแม่บทให้อ านาจ

ไว้ ได้แก่ ประมวลรัษฎากร ซ่ึงได้ให้อ านาจฝ่ายบริหารคือ คณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกามา

บังคับใช้ได้และเม่ือได้รับอ านาจแล้วคณะรัฐมนตรีต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองภาษี เช่น เร่ือง

การจัดเกบ็ภาษี อัตราภาษี ลดอัตราภาษี หรือยกเว้นอัตราภาษี จะต้องเป็นไปตามขอบอ านาจที่

กฎหมายให้ไว้ มิฉะน้ันจะขัดกบัหลักการกระท านอกขอบอ านาจ 

  พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่585) พ.ศ. 2558 จึงไม่สอดคล้องกับหลักดังกล่าวส่งผล

ให้การออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่585) พ.ศ. 2558 ไม่ชอบด้วยกฎหมายภาษี แต่เมื่อเป็น

กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีเพ่ือให้กฎหมายภาษีก้าวทันกับเศรษฐกิจและสังคมที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ฝ่ายบริหารมีอ านาจโดยชอบที่จะออกกฎหมายล าดับรองมายกเว้น

การจัดเกบ็ภาษี หรือเพ่ิมอตัราภาษี ฯลฯ  แต่ไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวจะออกมาบังคับใช้

ด้วยเหตุผลอะไรกต็าม ย่อมมิอาจท าให้การออกพระราชกฤษฎีกาฯ น้ันชอบด้วยหลักกฎหมาย

ภาษีไปได้ 

  จากการศึกษาพบว่า สมควรให้รัฐสภาซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ออกโดยให้มี

การออกกฎหมายแก้ไขประมวลรัษฎากรไม่ว่าจะในเร่ืองการยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีหรือการจัดเกบ็

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภทกต็าม โดย

อาศัยอ านาจในการออกผ่านทางรัฐสภา 

 

5.  ขอ้เสนอแนะ 

  จากปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วน้ันจึงขอเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังน้ี 

 5.1  สมควรให้มีการบัญญัติกฎหมายเร่ืองการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0     

จากการจ าหน่ายหนังสอือเิลก็ทรอนิกสทุ์กประเภท 

  เน่ืองจากการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 มีข้อดีคือ หากมองในด้านของผู้

ซ้ือหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ผู้ซ้ือไม่ต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมเพราะภาษีมูลค่าเพ่ิมที่บวกเข้าไปคือ

ร้อยละ 0 ซ่ึงไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมบวกรวมเข้าไปรวมกับราคาสินค้าน่ันเอง หากมองในด้านของ

ผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อมีการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 

ท าให้ไม่มีการบวกราคาภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้าไปในราคาสินค้าท าให้สามารถจ าหน่ายหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ในราคาถูก จะท าให้มีผู้ซ้ือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้ นและผู้ประกอบการ

จ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถเอาภาษีซ้ือที่ผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์

ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นมาหักจากภาษีขาย ซ่ึงภาษีขายจะเป็น 0 เสมอ กล่าวคือ 

ผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ะได้รับคืนภาษีซ้ือเสมอ 
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  แต่อย่างไรกต็าม การจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 มีข้อเสียคือ รัฐบาลจะ

จัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้น้อยลงและขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี เพราะ

ผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี มีหน้าที่

ต้องเกบ็ใบก ากับภาษีซ้ือ มีหน้าที่ต้องออกใบก ากับภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 0 ให้กับผู้ซ้ือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าจะได้รับการคืนภาษีซ้ือแต่มีต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี เมื่อ

เปรียบเทยีบกับการยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ การ

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนในการปฏบัิติตามกฎหมายภาษีเลย เพราะไม่มีหน้าที่

ต้องกระท าตามกฎหมายภาษี แต่กไ็ม่มีสิทธิที่จะย่ืนขอคืนภาษีซ้ือ แต่ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ใน

การซ้ือหนังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นราคาที่ถูกเช่นเดียวกบัการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 

  ต่อมาตามหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ ทั้งการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมใน

อัตราร้อยละ 0 และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและไม่ได้บิดเบือนต่อการ

ตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ซ้ือหนังสอือิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากไม่มีการบวกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้า

ไปในราคาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้อ่านและผู้ประกอบการ

จ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกลไกตลาด ไม่มี

ผลกระทบต่อคนที่เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกจิ 

  แม้ว่าจะเสนอแนะให้มีการบัญญัติกฎหมายเร่ืองการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา     

ร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภทซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา

ร้อยละ 0 ดังกล่าวจะท าให้รัฐบาลจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลงและขัดกับหลักความมีประสิทธิภาพ

ในการจัดเกบ็ภาษีกต็าม ผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์และรัฐบาลผู้จัดเกบ็ภาษี

ต้องช่ังน ้าหนักเปรียบเทียบว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่ แต่ละฝ่ายจะได้ รับมากกว่า เ ช่น 

ผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับประโยชน์จากความมีประสิทธิภาพในทาง

เศรษฐกิจ ไม่มีการบิดเบือนต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ซ้ือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ แต่มี

ภาระในการปฏบัิติตามกฎหมายภาษี ส่วนรัฐบาลผู้จัดเกบ็ภาษีหากมีการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมใน

อตัราร้อยละ 0 ดังกล่าวจะสร้างภาระให้รัฐบาลผู้จัดเกบ็ภาษีที่ต้องไปตรวจสอบว่ามีการปฏบัิติตาม

กฎหมายภาษีที่ถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีการย่ืนแบบขอคืนภาษีซ้ือถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น 

เป็นการเพ่ิมต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษี อาจมีรายได้จากการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลง 

  การจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ทุก

ประเภทน้ันส่งผลให้มีผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนจากการที่มีต้นทุนการผลิตลดลง        

ท าให้ราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถูกลงมากกว่าการยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพียงบาง

ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อราคาถูก ผู้อ่านทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 

ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย อาจจะน าความรู้น้ันไปประกอบอาชีพท าให้มีรายได้จากการท างานเพ่ิมขึ้น ซ่ึง

รัฐบาลผู้จัดเกบ็ภาษีสามารถไปจัดเกบ็ภาษีจากตรงน้ันได้ เช่น ภาษีเงินได้ เป็นต้น แทนที่จะมา

จัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ 

378



 5.2  สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ว่าหลักการจ าหน่ายคร้ังแรกไม่น ามา

บังคับใช้กบักรณีการจ าหน่ายหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์เพราะการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็น

เพียงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ หากผู้ซ้ือกระท าการดังกล่าวที่นอกเหนือจากที่

เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้อนุญาตไว้ย่อมเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์โดย

ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันว่าผู้ซ้ือได้สิทธิไปเพียงการ

อนุญาตให้ใช้สทิธ ิมิใช่ได้ไปซ่ึงกรรมสทิธิ์ที่จะสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการจ าหน่ายต่อไป

แบบมือสองได้เช่นเดียวกบัหนังสอืรูปเล่ม 

  ทั้งน้ี หากมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ท าให้ค่าบริการที่ได้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปตามกลไกของตลาด กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ใช้เวลา

สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์เท่าไร ใช้ต้นทุนผลิตเท่าไร เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ก็

ค านวณต้นทุนตามน้ันและบวกก าไรไปในราคาหนังสือดังกล่าวโดยไม่มีการบวกภาษีมูลค่าเพ่ิม 

หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์กจ็ะมีราคาถูกลง ท าให้มีผู้ซ้ือหนังสือดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้นและท าให้เจ้าของ

ลิขสทิธิ์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ใช้สิทธิในทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างเตม็ที่ โดยไม่มีอุปสรรคด้าน

ภาษีมาเป็นตัวกั้น ถ้ามีอุปสรรคด้านภาษีอาจท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์จ าหน่าย

งานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจที่เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์

สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างเตม็ที่โดยไม่มีอุปสรรคซ่ึงเปรียบเสมือนการค้าเสรีกล่าวคือ 

เจ้าของลิขสทิธิ์หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ใช้สิทธใินทางเศรษฐกจิของตนได้อย่างเสรี  

 5.3  สมควรออกกฎหมายแก้ไขประมวลรัษฎากรในเร่ืองการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา

ร้อยละ 0 จากการจ าหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภทโดยอาศัยอ านาจในการออกผ่านทาง

รัฐสภาซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนจึงจะชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหมายภาษีอากร 
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