
ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ส าหรับการให้บริการที่กระท าใน
ราชอาณาจักรและได้มกีารใช้บริการนั้นในต่างประเทศ 

 
โอภาส ศรีธนศาสตร์* 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์** 
 

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการหหบบริการที่กรทท าหน
ราชอาณาจักรแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศหรือการส่งออกบริการซึ่งไดบรับสิทธิหนการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ โดยเฉพาทกรณีการหหบบริการที่กรทท าหนราชอาณาจักรแก่ผูบรับบริการหน
ต่างปรทเทศ แลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการหหบบริการรทหว่างปรทเทศ 
โดยศึกษาหลักการแลทแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนศึกษามาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ของปรทเทศไทยแลทต่างปรทเทศ ซึ่งไดบแก่ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ แลทปรทเทศญ่ีปุ่น เพื่อเป็นแนวทางหนการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหน
อัตรารบอยลทศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อหหบสอดคลบองแลทเป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี 
 การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรนั้นย่อมส่งผลกรททบต่อปรทชาชนผูบมีหนบาที่เสียภาษี รัฐจึงควร
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากรอย่างรอบคอบแลทเหมาทสมเพื่อหหบสอดคลบองแลทเป็นไป
ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีของอดัม สมิธ (Adam Smith) รวมทั้ง หลักความมีปรทสิทธิภาพหนการ
จัดเก็บภาษี กับหลักความมีปรทสิทธิภาพหนทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหลักการภาษีอากรที่มีความส าคัญต่อการ
บริหารจัดเก็บภาษีหนยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ส าหรับการหหบบริการที่กรทท าหนราชอาณาจักรแลทไดบมีการหชบบริการ
นั้นหนต่างปรทเทศ ซึ่งเป็นการปรทกอบกิจการปรทเภทหนึ่งที่จทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรา
รบอยลทศูนย์ตามที่บัญญัติไวบหนมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร นั้น จากการศึกษาพบว่าการปรทกอบ
กิจการลักษณทหด จทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแลทการ
ตีความของผูบมีหนบาที่จัดเก็บภาษีเป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีไวบอย่าง
กวบางๆ โดยมิไดบมีการก าหนดรายลทเอียดของการปรทกอบกิจการว่ามีขอบเขตความหมายเพียงหดแลท
ครอบคลุมถึงการท าธุรกรรมลักษณทหดบบาง อันก่อหหบเกิดความไม่แน่นอนชัดเจนหนการตีความ แลทบังคับ
หชบกฎหมายหนการบริหารการจัดเก็บภาษี ซึ่งย่อมจทก่อหหบเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูบปรทกอบการที่มีหนบาที่
                                                   
* นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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เสียภาษี อีกทั้งยังส่งผลกรททบต่อการเพิ่มขึ้นของค่าหชบจ่ายหนการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีแลทการตรวจสอบ
กิจการที่ไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ รวมทั้ง ย่อมท าหหบผูบปรทกอบการเกิด
แรงจูงหจหนการปรทกอบกิจการที่เป็นการส่งออกบริการมากกว่าเพราทสามารถขอคืนภาษีซื้อไดบทั้ งหมด ซึ่ง
อาจส่งผลหหบเกิดการบิดเบือนหนการตัดสินหจกรทท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูบปรทกอบการไดบหนที่สุด 
 จากการศึกษาวิเคราทห์ปัญหาดังกล่าวแลบว ผูบวิจัยจึงขอเสนอแนวทางแกบไขปัญหา ดังนี้  1) ควร
ก าหนดขอบเขต ความหมาย ลักษณทกิจการหรือการกรทท าที่เป็นการส่งออกบริการหหบมีความชัดเจน โดยการ
ก าหนดปรทเภทของธุรกรรม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขแลทเแนวทางที่ชัดเจนหนการตรวจสอบการปรทกอบ
กิจการที่จทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ 2) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
แลทแนวทางที่ชัดเจนหนการตรวจสอบว่าการส่งออกบริการนั้นเขบาลักษณทเป็นการหชบบริการหนต่างปรทเทศ
ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน หรือสามารถแยกค่าบริการตามส่วนของบริการที่ไดบมีการหชบบริการทั้งหนแลท
ต่างปรทเทศไดบหรือไม่ 3) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แลทเงื่อนไขส าหรับการส่งออกบริการบางปรทเภทหหบ
เป็นการปรทกอบกิจการที่จทไม่ไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์เพื่อหหบเกิดการแข่งขัน
แลทพัฒนาธุรกิจการหหบบริการภายหนปรทเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น 4) ควรก าหนดความหมายของค าว่า ผูบรับบริการหน
ต่างปรทเทศ ว่ามีขอบเขตความหมายครอบคลุมถึงบุคคลที่เป็นผูบรับบริการปรทเภทหดหรือมีเงื่อนไขของการเป็น
ผูบรับบริการหนลักษณทหดบบาง รวมทั้ง การก าหนดขอบเขต ความหมาย ลักษณทหรือเงื่อนไขของการหชบบริการหน
ต่างปรทเทศหหบมีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อหหบสอดคลบองแลทเป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี 
 

1.  บทน า 
 การจัดเก็บภาษีอากรถือเป็นแหล่งรายไดบที่ส าคัญที่สุดของรัฐบาล ภาษีอากรจึงมีความส าคัญต่อ
ปรทเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราทนอกจากจทท าหหบรัฐบาลมีรายไดบจากการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นกอบเป็นก า
แลบว การหารายไดบจากการจัดเก็บภาษีอากรยังเป็นเคร่ืองมือหนการกรทจายรายไดบ ส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางดบานธุรกิจการคบา เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง  ยังเป็นกลไกที่ส าคัญหนการควบคุมการ
บริโภคของปรทชาชนหรือเพื่อสนองต่อนโยบายบางปรทการของรัฐบาลอีกดบวย 1 ดังนั้น ภาษีอากรจึงมี
ลักษณทที่ส าคัญคือเป็นสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากปรทชาชนผูบมีหนบาที่เสียภาษี แลทภาษีอากรที่จัดเก็บนั้น
ตบองน าไปหชบจ่ายเพื่อปรทโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยผูบเสียภาษีแต่ลทคนจทไม่ไดบรับผลปรทโยชน์ตอบแทน
โดยตรงจากภาษีที่ตนจ่ายไปนั้นแต่อย่างหด 
 

                                                   
 1 อรวรรณ พจนานุรัตน,์ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547), น.5. 
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 แมบรัฐบาลจทมีความชอบธรรมหนการจัดเก็บภาษีอากรก็ตาม แต่หนทางปฏิบัตินั้นมักเกิดปัญหา
หนการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลอยู่เสมอ กล่าวคือ หนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปรทกอบกิจการ
ปรทเภทการหหบบริการที่กรทท าหนราชอาณาจักรแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศ หรือการส่งออก
บริการตามมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร ซึ่งจทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 
นั้น จทตบองเป็นกรณี “การหหบบริการนั้นจทตบองกรทท าขึ้นหนปรทเทศไทยแลทผูบรับบริการตบองเป็นผูบรับบริการ
หนต่างปรทเทศ แลทตบองส่งผลของการหหบบริการนั้นไปหชบหนต่างปรทเทศ” เท่านั้น 
 ทั้งนี้ ขบอเท็จจริงหนทางปฏิบัตินั้นมักเกิดปัญหาขึ้นรทหว่างเจบาพนักงานกรมสรรพากรกับผูบมี
หนบาที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนปรทเด็นการส่งออกบริการที่จทไดบรับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 
เนื่องจากตามมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองการส่งออกบริการนั้นมิไดบ
ก าหนดปรทเภทของธุรกรรม หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหนการตีความหรือวินิจฉั ยว่าการ
ส่งออกบริการมีขอบเขตความหมายเพียงหด ดังนั้น การพิจารณาว่าธุรกรรมหดเป็นการส่งออกบริการที่ตบอง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 จึงย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแลทการตีความของเจบาพนักงานกรมสรรพากร 
ซึ่งกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นการขัดต่อหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีของอดัม สมิธ (Adam Smith) ที่ก าหนดว่า ภาษี
อากรที่ดีตบองมีความแน่นอนชัดเจนแลทวิธีการจัดเก็บภาษีตบองตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลมิหช่เกิดจากการ
กรทท าตามอ าเภอหจของฝ่ายผูบจัดเก็บภาษีหรือฝ่ายผูบเสียภาษี2 
 

2.  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ 
 หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีของอดัม สมิธ (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตร์ ชาวสก็อตแลนด์ 
แมบจทเป็นหลักการพื้นฐานของการจัดเก็บภาษีอากรที่เกิดขึ้นมานานมากแลบว แต่ก็สามารถน ามาหชบเป็น
แนวทางหนการพิจารณาจัดเก็บภาษีอากรหนยุคปัจจุบัน ซึ่งไดบแก่ หลักความเป็นธรรม (Equity) หลักความ
แน่นอนชัดเจน (Certainty) หลักความสทดวก (Convenience) แลทหลักความปรทหยัด (Economy) แต่
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีสี่ปรทการของอดัม สมิธ (Adam Smith) ดังกล่าว
แลบว หลักความมีปรทสิทธิภาพหรือหลักความเป็นกลาง (Efficiency) ก็ถือเป็นหลักการภาษีอากรที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารจัดเก็บภาษีหนยุคปัจจุบันเช่นเดียวกัน ซึ่งไดบแก่ หลักความมีปรทสิทธิภาพหนการ
จัดเก็บภาษี กับหลักความมีปรทสิทธิภาพหนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หลักความมีปรทสิทธิภาพหนการจัดเก็บ
ภาษีนั้นตบองการหหบค่าหชบจ่ายหนการบริหารจัดเก็บภาษีของเจบาหนบาที่แลทค่าหชบจ่ายหนการหหบความร่วมมือหน
การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผูบเสียภาษีที่ต่ าลง หนขณทเดียวกันหลักความมีปรทสิทธิภาพหนทางเศรษฐกิจ

                                                   
 2 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, ค าอธิบายทฤษฎีแลทหลักกฎหมายภาษีอากร, (กรุงเทพมหานคร:  
วิญูญูชน, 2547), น.62. 
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ก็ตบองการหหบกรทบวนการจัดเก็บภาษีมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจหรือบิดเบือนต่อการตัดสินหจหนการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูบเสียภาษีหหบนบอยที่สุด 
 ทั้งนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากผูบบริโภคที่ซื้อสินคบาหรือรับบริการ โดยหลักจทจัดเก็บจาก
การขายสินคบาหรือการหหบบริการทุกชนิดแลทจัดเก็บหนทุกขั้นตอนของการผลิต การจ าหน่าย หรือการ
หหบบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงมีฐานภาษีกวบาง ท าหหบสามารถจัดเก็บภาษีไดบเป็นจ านวนมากอันเป็นไปตาม
วัตถุปรทสงค์หลักหนการหารายไดบเพื่อน าไปหชบจ่ายหนการพัฒนาปรทเทศ ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายไดบหลักที่
ส าคัญแลทถือเป็นภาษีที่สามารถกรทตุบนแลทก าหนดทิศทางเศรษฐกิจของปรทเทศไดบ  ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็น
ภาษีที่รัฐบาลหลายปรทเทศต่างน ามาหชบเพื่อการปฏิรูปรทบบการจัดเก็บภาษีฐานการบริโภค 
 เน่ืองจากวัตถุปรทสงค์ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคหนขั้นสุดทบาย แลทกรทบวนการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบหลายทอดนั้นเป็นองค์ปรทกอบที่วางรากฐานแนวความคิดของหลักกฎหมาย
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับการคบารทหว่างปรทเทศหนปรทเด็นพื้นฐานของนโยบายทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับ
การบังคับหชบกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มหนทางรทหว่างปรทเทศที่ว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มควรจทจัดเก็บหนปรทเทศตบน
ทางหรือปรทเทศปลายทาง ทั้งนี้ ภายหตบหลักปลายทาง (Destination Principle) ภาษีมูลค่าเพิ่มจทจัดเก็บหน
ปรทเทศที่มีการบริโภคหนขั้นสุดทบาย หนขณทที่ตามหลักตบนทาง (Origin Principle) ภาษีมูลค่าเพิ่มจทจัดเก็บ
หนปรทเทศที่มีการเพิ่มมูลค่าของสินคบาหรือบริการ3 
 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักตบนทางจึงมุ่งเก็บภาษีจากสินคบาที่ผลิตหนปรทเทศโดยไม่ค านึง
ว่าสินคบานั้นจทหชบบริโภคหนปรทเทศหด ตามหลักการนี้ถือว่าสินคบาหดก็ตามผลิตหนปรทเทศหดก็ตามตบองเสีย
ภาษีหนปรทเทศนั้น ซึ่งการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักตบนทางนั้นจทจัดเก็บจากมูลค่าที่ เพิ่มขึ้น
ภายหนปรทเทศทั้งหมดรวมถึงขั้นส่งออกดบวย เพราทถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นภายหนปรทเทศ แต่สินคบาที่
น าเขบาจากต่างปรทเทศจทไม่ถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพราทถือว่าไดบเสียภาษีมาจากตบนทางแลบว4 
 ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักปลายทางเป็นหลักการจัดเก็บภาษีที่มุ่งหหบภารทภาษีการ
บริโภคเกิดขึ้นหนปรทเทศที่มีการบริโภคสินคบา ซึ่งตามหลักการนี้ถือว่าสินคบาหดก็ตามไม่ว่าจทผลิตหน
ปรทเทศหด ถบาสินคบานั้นถูกหชบบริโภคหนปรทเทศหดตบองเสียภาษีหนปรทเทศนั้น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
หลักปลายทางจึงไม่เก็บจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินคบาส่งออก เพราทถือว่าผูบซื้อหนต่างปรทเทศเป็นผูบแบก
รับภารทภาษี แต่สินคบาที่น าเขบาจทถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพราทถือว่ามีการบริโภคสินคบานั้นหนปรทเทศ ดังนั้น 
การบังคับหชบหลักปลายทางจึงท าหหบหลักความเป็นกลางของภาษีมูลค่าเพิ่มหนทางรทหว่างปรทเทศบรรลุผล 

                                                   
 3 สุเมธ ศิริคุณโชติ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม: หลักการแลทหลักปฏิบตัิหนทางรทหว่างปรทเทศ,(กรุงเทพมหานคร:วิญญูชน, 
2559) น.37-38 
 4 บุญธรรม ราชรักษ์, เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย, (กรุงเทพมหานคร: ทีพีเอ็น เพรส, 2551), น.111. 
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เน่ืองจากการส่งออกสินคบา บริการแลทสินคบาไม่มีรูปร่างนั้นจทเสียภาษีหนอัตรารบอยลทศูนย์ แลทจทถูกจัดเก็บ
ภาษีหนเวลาที่น าเขบา เพราทฉทนั้นกรณีนี้จึงไม่มีความแตกต่างรทหว่างการขายสินคบาหรือหหบบริการหรือขาย
สินคบาไม่มีรูปร่างภายหนปรทเทศ กับการน าเขบาจากต่างปรทเทศ เพราทหชบอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มภายหนปรทเทศ
ส าหรับทั้งการขายภายหนปรทเทศแลทการน าเขบาจากต่างปรทเทศ5 
 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์  จึงหมายถึงการที่ผูบปรทกอบการอยู่หนรทบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการเป็นผูบปรทกอบการจดททเบียน โดยทั้งผูบซื้อแลทผูบขายต่างไม่มีภารทหนบาที่ตบองเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มแลทผูบปรทกอบการมีสิทธิน าภาษีซื้อที่เสียไปหนการซื้อสินคบาหรือรับบริการมาขอคืนจาก
กรมสรรพากรไดบ โดยปกติการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์หชบกับกิจการส่งออกหรือกิจการที่ท า
รทหว่างปรทเทศเพื่อหหบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปตามหลักปลายทาง (Destination Principle) ที่
ก าหนดหหบจัดเก็บภาษีเมื่อมีการบริโภค หรือบางครั้งการจัดเก็บภาษีหนอัตราภาษีศูนย์ถือเป็นการยกเวบนภาษีที่
มีการเครดิตไดบ กล่าวคือ การจัดเก็บภาษี หนอัตรารบอยลทศูนย์ (Zero rating) หมายถึง การจัดเก็บภาษีที่
ผูบปรทกอบการสามารถขอคืนภาษีซื้อไดบเต็มจ านวนเท่าที่ไดบจ่ายไป หรือเป็นการปรทกอบกิจการที่ปลอด
ภารทภาษีโดยสิ้นเชิงทั้งดบานภาษีซื้อแลทภาษีขาย ผูบปรทกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์
จทตบองจดททเบียนเป็นผูบ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหหบสามารถขอรับภาษีซื้อคืนไดบ ดังนั้น การจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์จึงเป็นการยกเวบนภาษีมูลค่าเพิ่มรูปแบบหนึ่ ง โดยเป็นการยกเวบนที่หหบ
เครดิตภาษีซื้อไดบทั้งหมด (Exemptions with credit for input tax) 
 

3.  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ 
 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยนั้นเป็นไปตามที่บัญญัติไวบหนปรทมวลรัษฎากร ซึ่งบทบัญญัติ 
หนมาตรา 77/2 ก าหนดหหบปรทเทศไทยมีอ านาจหนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินคบาหรือการ
หหบบริการหนราชอาณาจักร รวมถึงการน าเขบาสินคบามาหนราชอาณาจักร โดยที่การหหบบริการหนราชอาณาจักร 
หหบหมายถึง บริการที่ท าหนราชอาณาจักร โดยไม่ค านึงว่าการหชบบริการนั้นจทอยู่หนต่างปรทเทศหรือหน
ราชอาณาจักร รวมทั้ง การหหบบริการที่ท าหนต่างปรทเทศแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนราชอาณาจักร หหบถือว่า
เป็นการหหบบริการหนราชอาณาจักรดบวย อันเป็นการก าหนดเขตอ านาจของรัฐหนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามรทบบอาณาเขต6 
 การหหบบริการที่กรทท าหนราชอาณาจักรแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศ หรือการ
ส่งออกบริการนั้นเป็นการหหบบริการหนราชอาณาจักรรูปแบบหนึ่งซึ่งอยู่หนบังคับตบองเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม

                                                   
 5 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3, น.40. 
 6 เพิ่งอ้าง, น. 127. 
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มาตรา 77/2 วรรคสอง แห่งปรทมวลรัษฎากร โดยจทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 
ตามที่บัญญัติไวบหนมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การปรทกอบกิจการที่จทไดบรับสิทธิหนการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  หนอัตรารบอยลท 0 ตามขบอ 2 (1) ของปรทกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 105) ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2543 ไดบก าหนดหลักเกณฑ์ไวบว่า จทตบองเป็นการหหบบริการที่กรทท าหนราชอาณาจักรแก่
ผูบรับบริการหนต่างปรทเทศ แลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศ ซึ่งหนกรณีที่มีการหชบบริการบางส่วน
หนราชอาณาจักรดบวย หหบผูบปรทกอบการจดททเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ เฉพาทส่วนที่ไดบมี
การหชบบริการน้ันหนต่างปรทเทศ 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาปรทเภทของการปรทกอบกิจการดังกล่าวขบางตบนนั้นจทเห็นไดบว่าเป็นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ไวบอย่างกวบางๆ กล่าวคือ การหหบบริการหดก็ตามที่ไดบกรทท าหนปรทเทศไทย อันเป็นการ
หหบบริการแก่ผูบรับบริการที่อยู่หนต่างปรทเทศแลทไดบส่งผลของการหหบบริการนั้นไปหชบบริการหนต่างปรทเทศ
จทไดบรับสิทธิ หนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 แต่หากผลของการหหบบริการนั้นไดบมีการหชบบริการ
บางส่วน หนปรทเทศไทยดบวย ก็จทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 เฉพาทส่วนของการ
หหบบริการที่ไดบมีการหชบบริการหนต่างปรทเทศเท่านั้น 
 

4.  วิเคราะปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศนย์ 
 หนการพิจารณาว่าการปรทกอบกิจการลักษณทหดจทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรา
รบอยลท 0 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวบหนขบอ 2 (1) ของปรทกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ 105) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 นั้น จึงย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแลทการตีความของผูบมีหนบาที่จัดเก็บ
ภาษีเป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์หนการจัดเก็บภาษีไวบอย่างกวบางๆ โดยมิไดบมีการก าหนด
รายลทเอียดเกี่ยวกับปรทเภทของธุรกรรม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือแนวทางที่ชัดเจนหนการพิจารณา
ว่าการปรทกอบกิจการปรทเภทดังกล่าวนั้นมีขอบเขตความหมายเพียงหดแลทครอบคลุมถึงการท าธุรกรรม
ลักษณทหดบบาง รวมทั้ง การหหบบริการนั้นเขบาลักษณทเป็นการหชบบริการหนต่างปรทเทศทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน หรือสามารถแยกค่าบริการตามส่วนที่ไดบมีการหชบบริการทั้งหนแลทต่างปรทเทศไดบหรือไม่ อย่างไร 
ซึ่งจทก่อหหบเกิดความไม่แน่นอนชัดเจนหนการตีความแลทบังคับหชบกฎหมายหนการบริหารการจัดเก็บภาษี
แลทก่อหหบเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูบปรทกอบการที่มีหนบาที่เสียภาษีอีกดบวย อีกทั้ง ปรทเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้นย่อมจทน าไปสู่การขัดต่อหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีไดบหนที่สุด 
 นอกจากนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนดังกล่าวย่อมจทส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าหชบจ่าย
หนการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผูบมีหนบาที่เสียภาษี แลทหนขณทเดียวกันก็ย่อมท าหหบรัฐบาลจ าเป็นตบองมี
ค่าหชบจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นหนการพิจารณาแลทตรวจสอบว่าการปรทกอบกิจการหด มีลักษณทเป็นการส่งออก
บริการที่จทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 อันจทเป็นการขัดต่อหลักความมี
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ปรทสิทธิภาพหนการจัดเก็บภาษีที่ตบองการหหบค่าหชบจ่ายหนการบริหารการจัดเก็บภาษีของเจบาหนบาที่แลท
ค่าหชบจ่ายหนการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผูบเสียภาษีที่ต่ าที่สุด รวมทั้ง การปรทกอบกิจการที่จทไดบรับสิทธิ
หนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 ซึ่งมีลักษณทเป็นการส่งออกบริการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ขบางตบนนั้นย่อมจทส่งผลหหบผูบปรทกอบการเกิดแรงจูงหจหนการปรทกอบกิจการที่เกี่ยวขบองกับการส่งออก
บริการมากกว่าการปรทกอบกิจการที่เป็นการหหบบริการแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนราชอาณาจักรซึ่งอยู่หน
บังคับตบองเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตราปกติ (รบอยลท 7) ทั้งนี้ เนื่องจากการส่งออกบริการนั้นเป็นกรณีที่ภาษี
ขายมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งท าหหบผูบปรทกอบการมีสิทธิขอคืนภาษีซื้อไดบ นอกจากนี้ ยังส่งผลหหบการส่งออกบริการ
นั้นมีค่าบริการที่ต่ าลงเพราทเป็นการปรทกอบกิจการที่ปลอดจากภารทภาษีโดยสิ้นเชิง ดังนั้น การจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวขบางตบน จึงอาจเป็นผลหหบเกิดการบิดเบือนหนการ
ตัดสินหจกรทท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูบปรทกอบการไดบหนที่สุด อันจทเป็นการขัดต่อหลักความมี
ปรทสิทธิภาพหนทางเศรษฐกิจหรือหลักความเป็นกลางของภาษี 
 

5.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 ส าหรับการหหบบริการที่
กรทท าหนราชอาณาจักรแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศ กรณีการปรทกอบกิจการการหหบบริการที่
กรทท าหนราชอาณาจักรแก่ผูบรับบริการหนต่างปรทเทศแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศ ผูบวิจัยขอ
เสนอแนท ดังนี ้
 1) ควรแกบไขเพิ่มเติมปรทกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) ซึ่งออก
ตามความหนมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เพื่อหหบการตีความแลทบังคับหชบกฎหมายหนการ
บริหารการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์นั้นเกิดความชัดเจนแน่นอนแลทก่อหหบเกิดความเป็น
ธรรมแก่ผูบปรทกอบการที่มีหนบาที่เสียภาษี โดยการก าหนดขอบเขต ความหมาย ลักษณทกิจการหรือการ
กรทท าที่เป็นการหหบบริการที่กรทท าหนราชอาณาจักรแก่ผูบรับบริการหนต่างปรทเทศแลทไดบมีการหชบบริการนั้น
หนต่างปรทเทศหหบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึง การก าหนดปรทเภทของธุรกรรม หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขแลทเแนวทางที่ชัดเจนหนการพิจารณาแลทตรวจสอบปรทเภทกิจการที่จทไดบรับสิทธิหนการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 ว่ามีขอบเขตความหมายเพียงหดแลทครอบคลุมถึงการท าธุรกรรมลักษณท
หดบบาง เช่น หนการปรทกอบกิจการเกี่ยวกับการหหบบริการรับจบางผลิตภาพยนตร์โฆษณาต่างปรทเทศหน
ปรทเทศไทยเพื่อน าไปเผยแพร่หนต่างปรทเทศซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการหหบบริการรทหว่างปรทเทศนั้น ควร
ก าหนดหลักเกณฑ์แลทเงื่อนไขหนการน าภาพยนตร์ไปหชบบริการหนต่างปรทเทศว่าจทตบองมีขอบเขตการ
น าไปหชบบริการหนรูปแบบหรือลักษณทหดบบาง เนื่องจากหนปัจจุบันนี้การน าภาพยนตร์ไปแพร่ภาพหรือ
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ออกอากาศนั้นสามารถกรทท าไดบหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อหหบสอดคลบองกับหลักความเป็นธรรมแลท
หลักความแน่นอนชัดเจนหนการบริหารการจัดเก็บภาษีของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี 
 2) ควรแกบไขเพิ่มเติมปรทกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ฉบับที่ 105) ซึ่งออกตามความหนมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข แลทแนวทางที่ชัดเจนหนการพิจารณาแลทตรวจสอบว่าการหหบบริการที่กรทท าหนราชอาณาจักรแลท
ไดบมีการหชบบริการหนต่างปรทเทศนั้นเขบาลักษณทเป็นการน าผลของการหหบบริการนั้นไปหชบบริการหน
ต่างปรทเทศทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน รวมทั้ง เป็นกรณีที่สามารถแยกค่าบริการตามส่วนของบริการที่ไดบ
มีการหชบบริการทั้งหนแลทต่างปรทเทศส าหรับการหหบบริการนั้นๆ ไดบหรือไม่ เพียงหด ทั้งนี้ เนื่องจากหนกรณีที่
การหหบบริการนั้นไดบมีการหชบบริการบางส่วนหนปรทเทศไทยดบวย จทส่งผลหหบผูบปรทกอบการไดบรับสิทธิหน
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 เฉพาทส่วนของบริการที่ไดบน าไปหชบหนต่างปรทเทศเท่านั้น แต่
ส าหรับส่วนของบริการที่ไดบมีการหชบบริการหนปรทเทศไทยดบวยนั้นจทอยู่หนบังคับหหบเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหน
อัตราปกติ (รบอยลท 7) ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักปลายทางที่มุ่งจัดเก็บภาษีหนปรทเทศที่มีการ
บริโภคขั้นสุดทบายเท่านั้น 
 ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์หนการพิจารณาแลทตรวจสอบว่าการปรทกอบกิจการหนปรทเภท
หรือลักษณทหดเป็นกรณีที่ไดบมีการหชบบริการหนต่างปรทเทศทั้งหมดหรือไม่นั้นจึงเป็นสารทส าคัญหนการ
บริหารการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ส าหรับการหหบบริการรทหว่างปรทเทศที่มีลักษณทของ
ธุรกรรมการหหบบริหารที่หลายหลายรูปแบบหนยุคปัจจุบันนอกจากนั้น รัฐควรจทตบองก าหนดมาตรการแลท
วิธีการที่เหมาทสมรัดกุมแลทมีปรทสิทธิภาพดบวยค่าหชบจ่ายหนการด าเนินการที่นบอยที่สุดหนการพิจารณาแลท
ตรวจสอบเกี่ยวกับการขอคืนหรือเครดิตภาษีซื้อหหบกับผูบปรทกอบการ เนื่องจากกรณีดังกล่ าวจทส่งผลหหบ
รายไดบของรัฐหนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 ลดนบอยลง เช่น หนการปรทกอบกิจการเกี่ยวกับ
การหหบบริการรับจบางผลิตภาพยนตร์โฆษณาต่างปรทเทศหนปรทเทศไทยเพื่อน าไปแพร่ภาพหรือออกอากาศ
หนต่างปรทเทศนั้น หากเป็นกรณีที่สามารถน ามาแพร่ภาพหรือออกอากาศหนปรทเทศไทยไดบดบวยไม่ว่าหน
ช่องทางการสื่อสารรูปแบบหดๆ เห็นควรหหบมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตราปกติ เนื่องจากเป็นกรณีที่มี
การหชบบริการนั้นหนปรทเทศไทยดบวยเช่นเดียวกัน หรือควรก าหนดหลักเกณฑ์แลทรูปแบบการหชบบริการว่า
ลักษณทหดถือเป็นการหชบบริการหนปรทเทศทั้งหมด หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถแยกการหชบบริการที่เกิดขึ้นทั้ง
หนแลทต่างปรทเทศออกจากกันไดบ อันจทท าหหบการควบคุมแลทตรวจสอบการไดบรับสิทธิหนการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์นั้นเป็นไปอย่างมีปรทสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อหหบสอดคลบองแลท
เป็นไปตามหลักความมีปรทสิทธิภาพหนการจัดเก็บภาษี 
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 3) ควรแกบไขเพิ่มเติมปรทกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) ซึ่งออก
ตามความหนมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แลทเงื่อนไขส าหรับ
รูปแบบการปรทกอบกิจการการหหบบริการหนบางปรทเภท ซึ่งแมบจทเป็ นการหหบบริการที่กรทท าหน
ราชอาณาจักรแก่ผูบรับบริการหนต่างปรทเทศแลทไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อหหบเป็น
การปรทกอบกิจการที่จทไม่ไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 ซึ่งเป็นการบังคับหชบหลัก
ตบนทางหนการบริหารการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการหหบบริการรทหว่างปรทเทศหนการปรทกอบกิจการ
บางปรทเภท กล่าวคือ การก าหนดหหบการส่งออกบริการบางปรทเภทนั้นอยู่หนบังคับตบองภาษีมูลค่าเพิ่มหน
อัตราปกติ (รบอยลท 7) ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีจากปรทเทศที่ไดบมีการหหบบริการเกิดขึ้นแลบวตั้งแต่ตบนทาง เช่น 
การก าหนดหหบการหหบบริการรับจบางผลิตภาพยนตร์โฆษณาต่างปรทเทศหนปรทเทศไทยเพื่อน าไปเผยแพร่ภาพ
หรือออกอากาศหนต่างปรทเทศแก่ผูบรับบริการหนต่างปรทเทศหนบางปรทเทศนั้นหหบเป็นการปรทกอบกิจการที่
จทไม่ไดบ รับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่า เพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์  ทั้ งนี้  เพื่อหหบธุรกิจการห หบบริการ
ภายหนปรทเทศหนบางปรทเภทนั้นเกิดการแข่งขัน การลงทุนแลทการพัฒนา เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันอาจส่งผลหหบ
ผูบปรทกอบการเกิดแรงจูงหจหนการปรทกอบกิจการที่เกี่ยวขบองกับการส่งออกบริการส าหรับกิจการบาง
ปรทเภทดังกล่าวลดนบอยลง เนื่องจากจทไม่ไดบรับสิทธิหนการขอคืนภาษีซื้อไดบทั้งหมดเหมือนดังเช่นกรณีการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลท 0 กรณีดังกล่าวจึงย่อมเป็นผลหหบเกิดการบิดเบือนหนการตัดสินหจหนการ
กรทท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูบปรทกอบการลดนบอยลง อันจทท าหหบสอดคลบองแลทเป็นไปตามหลักความ
มีปรทสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของภาษี 
 4) ควรแกบไขเพิ่มเติมปรทกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) ซึ่งออก
ตามความหนมาตรา 80/1 (2) แห่งปรทมวลรัษฎากร โดยการก าหนดความหมายหรือค านิยามของค าว่า 
“ผูบรับบริการหนต่างปรทเทศ” ว่ามีขอบเขตความหมายครอบคลุมถึงบุคคลที่เป็นผูบรับบริการหนปรทเภทหด
หรือมีเงือ่นไขการเป็นผูบรับบริการหนลักษณทหดบบาง เช่น การก าหนดว่าผูบรับบริการเป็นพลเมืองของปรทเทศ
อ่ืนที่ไม่หช่ปรทเทศไทย แลทการบริการน้ันก่อหหบเกิดปรทโยชน์โดยตรงกับบุคคลที่เป็นพลเมืองของปรทเทศ
อ่ืนที่ไม่หช่ปรทเทศไทย รวมทั้ง บุคคลนั้นอยู่นอกปรทเทศไทยหนขณทที่ไดบมีการหหบบริการนั้น เป็นตบน ทั้งนี้ 
เพื่อหหบเกิดความชัดเจนแน่นอนหนการตีความแลทบังคับหชบกฎหมายหนการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรหหบมี
ปรทสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจทสอดคลบองแลทเป็นไปตามหลักความแน่นอนซึ่งเป็นหลักการจัดเก็บภาษีอากร
ที่ดี อีกทั้ง ตามหลักเกณฑ์การส่งออกบริการที่จทไดบรับสิทธิหนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ซึ่ง
ก าหนดไวบว่า “ไดบมีการหชบบริการนั้นหนต่างปรทเทศ” นั้น ควรก าหนดขอบเขต ความหมาย ลักษณทหรือ
เงื่อนไขของการหชบบริการหนต่างปรทเทศหหบมีความชัดเจน เนื่องจากการหหบบริการหนบางลักษณท เช่น การ
หหบบริการที่อยู่หนรูปดิจิตอล (Digital) สามารถน าไปหชบแพร่ภาพหรือออกอากาศไดบทั่วโลกโดยไม่เฉพาทแต่
หนปรทเทศของผูบรับบริการเท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดเงื่อนไขหรือลักษณทของการหชบบริการส าหรับ
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การหหบบริการหนแต่ลทปรทเภทว่ากรณีหดถือว่าเป็นการหชบบริการหนต่างปรทเทศ ทั้งนี้ เพื่อหหบการบริหารการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหนอัตรารบอยลทศูนย์ส าหรับการหหบบริการรทหว่างปรทเทศนั้นเป็นไปอย่างมี
ปรทสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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