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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัเป็นที�ยอมรับกนัวา่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ �าวนั โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการขายสินคา้และบริการ ดว้ยอัตรา

การเติบโตของเทคโนโลยีในอตัราที�สูงขึ�น ท�าให้ผู ้ประกอบการหลายๆราย หันมาใช้ช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในการขายสินค้าและบริการเพิ�มมากขึ�น แต่การจัดเก็บภาษีจากผูมี้เงินได้ดังกล่าวยงัไม่

สามารถจดัเก็บไดท้ั�วถึงและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผูป้ระกอบการเพิ�มมากขึ�นแต่การจดัเก็บภาษีจากผูข้าย

สินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จดัเก็บได้ในอตัราที�ต ��ากบัความเป็นจริง  

จากการศึกษาผูว้จิยัเห็นวา่สาเหตุส่วนหนึ�งเกิดจากบทบญัญติักฎหมายตามประมวลรัษฎากร3นั�น

ยงับญัญติัไม่ครอบคลุมหรือไม่ชดัเจน ท�าให้ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อีกเป็นจ�านวนมากไม่ได้

เขา้สู่ระบบการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งถูกตอ้ง จึงก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในเรื�องของราคา

สินคา้ซึ� งมาจากแหล่งที�มาแตกต่างกนั ระหว่างการซื�อสินค้าตามร้านคา้ทั�วไปกบัการซื�อสินคา้ผ่านทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ การซื�อสินคา้ผ่านทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะมีราคาที�ต ��ากว่า เนื�องจาก

ไม่ไดร้วมค�านวณภาษีอยูด่ว้ย ซึ� งขดักบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี อีกทั�งวิธีปฏิบติัในระบบการ

จดัเก็บภาษีอากรยงัเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ยงัไม่อ�านวยความสะดวก หรือความรวดเร็ว

ใหก้บัผูเ้สียภาษีและในแง่ของเจา้หนา้ที�ผูจ้ดัเก็บภาษีอากรก็ยงัไม่มีวธีิการตรวจสอบการหนีภาษีไดอ้ยา่งเป็น

ระบบ ซึ� งขดักบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี นอกจากนั�น เมื�อระบบการจดัเก็บภาษีไร้ซึ� ง

ประสิทธิภาพ ยอ่มก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตดัสินใจในการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูเ้สียภาษีเพิ�ม

มากขึ�น จึงขดักบัหลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจอีกดว้ย อีกทั�งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.25444 บทบัญญัติดังกล่าวยงัไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันที�

                                                           
1 นักศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3
 ประมวลรัษฎากร 

4
 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2544 
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เทคโนโลยีทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เติบโตมากขึ�น แต่บทบญัญติัดงักล่าวยงัลา้สมยัท�าให้เห็นไดว้า่การให้

ความส�าคญัของกฎหมายเรื�องดงักล่าวลดลง  

ดงันั�น ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะใหมี้การออกกฎหมายโดยเฉพาะเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะจะท�าให้ง่ายต่อการคน้หา และผูป้ระกอบการจะทราบถึงหนา้ที�ของตนเขา้สู่ระบบ

การช�าระภาษีที�ถูกต้อง อีกทั� งบทบญัญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

เนื�อความตามพระราชบญัญติัระบุถึงการท�านิติกรรมสัญญาทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีการระบุเรื�อง

การจดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไว ้หากเพิ�มบทบญัญติัดงักล่าวให้ผูป้ระกอบการจด

ทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งตามกฎหมาย จะท�าให้ผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบการจดัเก็บภาษีโดย

ปริยาย นอกจากนั�นกรมสรรพากรควรมีการโฆษณานโยบายประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในเรื�องกฎหมาย

ภาษี และขั�นตอนวิธีปฏิบติัยื�นแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จดัอบรมในเรื� องการเสียภาษีสร้าง

แรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการพาณิชย์เห็นประโยชน์ของการเสียภาษี อีกทั�งนโยบายที�สร้างแรงจูงใจให้

ผูป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เกิดแรงจูงใจในการเสียภาษีหรือเขา้สู่ระบบช�าระภาษีที�ถูกตอ้ง การ

ออกนโยบายที�จูงใจให้ผูป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบการช�าระภาษีที�ถูกตอ้ง และ

เกี�ยวกบัอนุสัญญาภาษีซ้อนประเทศไทยไม่ควรจดัท�าอนุสัญญาภาษีซ้อนกบัประเทศที�มีลกัษณะดินแดนที�

ปลอดภาษีหรือเอื�อประโยชน์ให้เกิดการหลบหลีกภาษี ผูว้ิจยัเห็นวา่ขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะเป็นแนวทางใน

การท�าใหร้ะบบการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากผูข้ายสินคา้จบัตอ้งไม่ไดท้างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น  

 

1.บทน�า 

การท�าธุรกรรมผ่านทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เติบโตสูงขึ�นในทุกๆปี แต่กฎหมายภาษีที�ใช้ใน

การจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผูข้ายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ยงัใช้กฎหมายประมวล

รัษฎากร พ.ศ. 2509 ซึ� งขณะนั�นเทคโนโลยดีา้นการคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยงัไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทเช่น

สมยัปัจจุบนั อีกทั�งในเรื�องนิติกรรมสัญญาทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ที�เดิมใช้กฎหมายพระราชบญัญติัวา่

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ 2544 ที�รับรองการท�านิติกรรมสัญญาที�กระท�าผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตให้มีผลผูกพนับงัคบัใช้ตามกฎหมายเสมือนหนึ�ง นิติกรรมที�กระท�าเป็นหนงัสือ ซึ� งเนื�อหาตาม

พระราชบญัญติัดงักล่าวยงัไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขา้กบัยุคสมยัที�เทคโนโลยีการสื�อสารทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เติบโตมากขึ�น ความลา้สมยัของกฎหมายดงักล่าวส่งผลให้ความส�าคญัของกฎหมายพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ถูกให้ความส�าคญัลดนอ้ยลง ทั�งที�กฎหมายฉบบัดงักล่าวควรเป็นกฎหมายหลกัที�ใชคู้่ขนานกบั

กฎหมายประมวลรัษฎากรในการใช้บงัคบั 
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ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมิน มีหนา้ที�ตอ้งเสียภาษีตามที�กฎหมายก�าหนด โดยใชห้ลกัเกณฑท์ี�ก �าหนดไว้

ตามประมวลรัษฎากร เนื�องจากไม่มีบทกฎหมายที�ก �าหนดความชดัเจนในการเสียภาษีของผูมี้เงินได้จากการ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จึงใชป้ระมวลรัษฎากรในการใชบ้งัคบั ดงันั�นบุคคลธรรมดาผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินจาก

การขายสินคา้ผา่นทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตอ้งเสียภาษีตามกฎหมายรวมถึงผูมี้เงินไดจ้ากการขายสินคา้จบั

ตอ้งไม่ได ้ 

สินคา้จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Goods) เป็นสินคา้และบริการที�สามารถท�าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา จ�าหน่ายสินคา้ การเจรจาต่อรองการตกลงท�าสัญญาซื�อขาย การ

ช�าระเงินและการส่งสินคา้ซึ� งสามารถด�าเนินการไดโ้ดยคอมพิวเตอร์ เช่น จ �าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การให้บริการวีดีโอตามสั�ง การใหบ้ริการเคเบิ�ลทีว ีการจ�าหน่ายแผน่เสียงเพลง การใหบ้ริการฐานขอ้มูลและ

การให้บริการธนาคารทางคอมพิวเตอร์ เป็นตน้5 

ขั�นตอนการจดัส่งสินคา้ดงักล่าวไม่มีบิลใบเสร็จหรือหลกัฐานในการตรวจสอบโอกาสที�ผูข้าย

สินคา้ดงักล่าวจะหลบหลีกภาษีนั�นมีสูง หากผูมี้เงินไดจ้ากการขายสินคา้ดงักล่าว ไม่เขา้มาสู่ระบบการช�าระ

ภาษีที�ถูกตอ้งดว้ยตนเอง ก็ยากที�จะท�าการตรวจสอบ 

ดงันั�นเองผูป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)6 ที�ขายสินคา้หรือบริการผ่าน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิและหนา้ที�ในการเสียภาษีเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการอื�น ๆ ที�อยูใ่นประเทศไทย ไม่

ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย มีรายได้จากการขายสินค้า หรือ 

ใหบ้ริการแก่ผูซื้�อที�อยู ่ณ ที�ใด ๆ ก็ตาม มีสิทธิและหนา้ที�เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการคา้ขายที�มีหนา้ร้านทั�วไป 

ต้องน�ารายได้นั�นมารวมค�านวณยื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมีหน้าที�จดทะเบียนเสียภาษีตาม

เงื�อนไขของกฎหมาย 

ขั�นตอนการจดัส่งสินคา้จบัตอ้งไม่ไดท้างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั�น ผูซื้�อจะช�าระราคาให้ผูข้าย

สินคา้ ผูข้ายสินคา้จะจดัส่งสินคา้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ� งการส่งสินค้าดังกล่าวนั�นยากที�จะหา

เอกสารหลกัฐานในการตรวจสอบแหล่งที�มาของเงินไดข้องผูข้ายสินคา้ ปัญหาที�ตามมาคือ ผูข้ายสินคา้หลบ

หลีกภาษีไม่เขา้สู่ระบบการจดัเก็บภาษีที�ถูกตอ้ง 

เห็นไดว้า่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเติบโตมากขึ�น แต่การจดัเก็บภาษีจากผูข้ายสินคา้ดงักล่าว

ยงัจดัเก็บไดใ้นอตัราที�นอ้ยกวา่ความเป็นจริง เนื�องจากระบบกฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การวิจยั

ครั� งนี� วิเคราะห์ถึงปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผูข้ายสินค้าจบัต้องไม่ได้ทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื�อให้ทราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกบัการจดัเก็บภาษีเงิน

                                                           
5
 ไพจิตร สวสัดิสาร, “เอกสารประกอบค�าบรรยายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักกฎหมาย”คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค�าแหง,2542,

หน้า 1 

6
 http://www.thaiecommerce.org 
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ไดบุ้คคลธรรมดาจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ และหลกัการจดัเก็บภาษีที�ดีเพื�อน�ามาเป็น

แนวทางในการปรับใชก้บัประเทศไทยต่อไป 

 

2. หลักการและแนวความคิดทางภาษีเกี�ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

1. หลักความเป็นธรรม   

  การเสียภาษีอากรควรค�านึงถึงความสามารถหรือรายได้ของผูป้ระกอบการและประชาชนผูเ้สีย

ภาษีเป็นหลกัเช่นคนที�มีรายไดม้ากก็เสียภาษีมากคนที�มีรายไดน้้อยก็อาจเสียภาษีน้อยหรือไม่เก็บเลยคนที�มี

รายไดเ้ท่าเทียมกนัก็ควรเสียเท่ากนั 

  หลักความเป็นธรรม คือ การเก็บภาษีอย่างทั�วถึง โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัและเก็บตามก�าลงั

ความสามารถของผูเ้สียภาษี โดยหลกัของความเป็นธรรมนี� จะตอ้งเป็นธรรมและเสมอภาคกบัผูเ้สียภาษีทุก

ราย ซึ�งหลกัความเป็นธรรมในทางทฤษฏีมี 2 แนวคิดคือ7  

1) หลักความเป็นธรรมสมบูรณ์ (Principle of Absolute Equity) ตามทฤษฏีนี� ถือวา่การเก็บภาษีที�

ยุติธรรมนั�นคือการที�ทุกคนจะตอ้งเสียภาษีเท่ากนั ทฤษฏีนี� จะใช้ได้ดีถ้าผูต้อ้งเสียภาษีทุกคนมีฐานะหรือ

รายไดเ้ท่าเทียมกนัแต่ในความเป็นจริงแลว้ฐานะหรือรายไดข้องคนในประเทศไม่เท่ากนั ดงันั�นหลกัการนี� จึง

ใชไ้ม่ไดใ้นทางปฏิบติั  

2) หลักความเ ป็นธร รมสัม พันธ์ ( Principle of Relative Equity) ทฤษฏีนี� คือการยึดห ลัก

ความสามารถในการเสียภาษี  โดยถือวา่เป็นความยุติธรรมในการเสียมิไดเ้กิดจากการที�ทุกคนเสียภาษีเท่ากนั 

แต่ควรเกิดจากสัดส่วนแห่งผลประโยชน์ที�แต่ละคนไดรั้บ ซึ� งจะน�ามาสู่ความสามารถในการเสียภาษีของตน 

ที�เรียกว่าธรรมสัมพนัธ์เพราะว่าได้มีการพิจารณาความเป็นธรรมโดยเอาการเสียภาษีไปสัมพันธ์กับ

ประโยชน์ที�ได้รับหรือความสามารถในการเสียภาษีประการหนึ� ง อีกประการหนึ� งเพราะว่าไดถื้อหลกัว่า

บุคคลจะเสียภาษีเป็นธรรมหรือไม่นั�นไม่ไดพ้ิจารณาจากจ�านวนภาษีที�เสียว่าเท่ากบัคนอื�นหรือไม่ แต่ควร

พิจารณาจากฐานะหรือผลประโยชน์ที�เขาได้รับ 

การบริหารจดัเก็บภาษีอากร จะต้องมีการปฏิบัติที�เป็นธรรม  (Equal between Equal) เพราะถ้า

เจา้หน้าที�ของรัฐที�มีหน้าที�จดัเก็บภาษีอากรจะตอ้งมีอ�านาจควบคู่กนัไป หากการปฏิบติัต่อผูเ้สียภาษีขาด

ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ภาษีอากรที�ดีก็อาจกลายเป็นไม่ดีได ้นอกจากนี�การก�าหนดหนี�หรือภาระ

ภาษีอากรจะตอ้งเป็นจ�านวนที�แน่นอน มีที�มาและที�ไปบนพื�นฐานของกฎหมายหรือระเบียบที�ออกมาถูกตอ้ง

                                                           
7
 ไพสิฐ พาณิชยก์ุล. (2555). เขา้ใจ "ความยุติธรรมทางสังคม". กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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ตามกฎหมาย ไม่ใช่ก�าหนดจ�านวนภาษีขึ�นตามอ�าเภอใจ โดยปราศจากมูลฐานหรือหลกัฐานและหลกัเกณฑ์ที�

ถูกตอ้ง 

ดงันั�นสรุปไดว้า่หลกัความเป็นธรรมในแนวนอนหรือหลกัความเสมอภาคในแนวนอน นั�นคือมี

หลกัการที�วา่ บุคคลที�มีสถานะและความสามารถที�เหมือนกนัควรที�จะเสียภาษีในจ�านวนที�เท่ากนั ส่วนหลกั

ความเป็นธรรมในแนวตั� งหรือหลักความเสมอภาคในแนวตั� งนั� นคือมีหลักว่า บุคคลที�มีสถานะและ

ความสามารถที�แตกต่างกนัควรที�จะเสียภาษีในจ�านวนที�แตกต่างกนัซึ� งบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ที�สอดคล้องกับหลักความความชอบด้วยกฎหมายและหลักความยอมรับจะต้องตราขึ� นหรือแก้ไข

เปลี�ยนแปลงในรูปแบบพระราชบญัญัติโดยฝ่ายนิติบญัญติัซึ� งเป็นผูแ้ทนของประชาชน  เนื�องจากบญัชีอตัรา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นหนึ�งในโครงสร้างภาษีที�ส�าคญั การปรับปรุงแกไ้ขบญัชีอตัราภาษีไม่วา่โดย

การปรับเพิ�มหรือลดอตัราภาษี ปรับเปลี�ยนช่วงเงินไดสุ้ทธิหรือขั�นภาษี ยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิใน

ทรัพย์สินของประชาชน นั�นคือประชาชนอาจจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ�นหรือน้อยลงอนั 

เนื�องจากการแกไ้ขบญัชีอตัราภาษี การตราหรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลงบญัชีอตัราภาษีจึงควรไดรั้บความเห็นชอบ

และได้รับการตรวจสอบจากประชาชน 

2. หลักประสิทธิภาพ 

การบริหารระบบภาษีอากรที�ดีต้องเป็นระบบที�สามารถจดัเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

วิธีการในการจดัเก็บภาษีอากรนั�น ควรจดัเก็บอยา่งมีหลกัเกณฑ์ที�รัดกุม มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บ และ

สามารถควบคุมการหลีกเลี�ยงภาษีอากรไดอ้ยา่งดีหลกัประสิทธิภาพในการบริหาร คือ ภาษีอากรที�ดีและมี

ประสิทธิภาพควรตอ้งค�านึงถึงค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนเกี�ยวกบัภาษีอากร ซึ� งจะพิจารณาจาก 2 ดา้นดว้ยกนัก็คือ 

ทางดา้นรัฐบาล และทางดา้นประชาชนผูเ้สียภาษี โดยทางดา้นรัฐบาลควรพยายามจดัเก็บภาษีอากรที�เสีย

ตน้ทุนในการจดัเก็บต��าและสามารถเก็บไดอ้ยา่งครบถว้น เพื�อประหยดัค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บ และ

ทางดา้นผูเ้สียภาษีไม่ควรให้ผูเ้สียภาษีอากรตอ้งมีภาระและตน้ทุนในการเสียภาษีอากรสูง อนัเป็นการช่วย

ยกระดบัความสมคัรใจในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษีใหสู้งขึ�น8 

ประสิทธิภาพในการบริหาร (Administrative Efficiency) หมายความวา่ ภาษีอากรที�เรียกเก็บควร

มีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บน้อยที�สุด คือ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นกบัผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที�

จดัเก็บ ผูเ้สียภาษี และผูเ้กี�ยวขอ้งอื�น เช่น ผูมี้หน้าที�หักภาษี ณ ที�จ่ายและน�าส่ง เป็นตน้ดงันั�นในเรื�องของ

ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร มีประเด็นที�จะกล่าวถึง � ประเด็น คือ ตวัชี� วดัประสิทธิภาพในการ

จดัเก็บภาษีอากร และปัจจยัที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

ปัจจยัที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร การบริหารจดัเก็บภาษีอากร

อย่างมีประสิทธิภาพย่อมท�าให้มีรัฐบาลสามารถจดัเก็บภาษีอากรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและลดจ�านวนการ

                                                           
8
 สุเทพ พงษ์พิทกัษ์. (2541). การวางแผนภาษีอากร. กรุงเทพฯ : ส�านกังานวิชิตาทนายความบญัชีและธุรกิจ. 
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หลีกเลี�ยงภาษีให้นอ้ยลง ดงันั�น ควรพิจารณาถึงปัจจยัที�มีความส�าคญัต่อการก�าหนดความมีประสิทธิภาพวา่

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และปัจจยัดงักล่าวมีความส�าคญัต่อการก�าหนดประสิทธิภาพอย่างไร เมื�อค�านึงถึง

ปัจจยัที�ก�าหนดความมีประสิทธิภาพแลว้ จะเห็นวา่มีมากมายหลายประการ แต่ปัจจยัหลกัที�ส�าคญั ๆ มีเพียง � 

ประการ คือ9 

(1) ความส�านึกในหน้าที�การเสียภาษีอากรของผูเ้สียภาษี 

(2) ลกัษณะของกฎหมายภาษีอากร 

(3) ประสิทธิภาพของพนกังานผูจ้ดัเก็บภาษีอากร 

(4) บรรยากาศที�เอื�ออ�านวยใหป้ฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากร 

(5) โครงสร้างภาษีอากร 

การจดัเก็บภาษีอากรจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ�นอยู่กบัปัจจยัที�เป็นเครื� อง

ก�าหนดประสิทธิภาพ � ประการดงักล่าว ซึ� งจะตอ้งมีลกัษณะที�วา่ประชาชนมีความส�านึกในหนา้ที�การเสีย

ภาษีที�ค่อนขา้งสูง ลกัษณะของกฎหมายตอ้งง่ายและสะดวกต่อการปฏิบติัของผูเ้สียภาษี พนกังานผูจ้ดัเก็บ

ภาษีตอ้งเอาใจใส่การปฏิบติังานและให้บริการแก่ผูเ้สียภาษีเป็นอยา่งดี นอกจากนี�  ตอ้งสร้างบรรยากาศให้ผู ้

เสียภาษีปฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากรให้มากขึ�น โดยผูน้�าของประเทศและผูน้�าทางดา้นธุรกิจจะตอ้งปฏิบติั

ตวัเป็นเยี�ยงอยา่งแก่ผูเ้สียภาษีอากรทั�วไป และพยายามมิให้มีการหลบเลี�ยงภาษีอากร (Tax Evasion) เพราะ

การหลบเลี�ยงภาษีอากรเป็นช่องทางของความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี และส่วนท�าให้ผูเ้สียภาษี

ถูกตอ้งอยูแ่ลว้เกิดความทอ้แทแ้ละไม่มีก�าลงัใจในการเสียภาษี ส�าหรับประการสุดท้าย คือ โครงสร้างภาษี

อากรนั�น ถือวา่มีความส�าคญัมาก ทั�งนี�  เนื�องจากโครงสร้างภาษีอากรเป็นสิ�งที�เอื�ออ�านวยในแง่ความสะดวก

และเขา้ใจง่ายทางปฏิบติัทั�งผูจ้ดัเก็บและผูเ้สียภาษี และก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม เมื�อภาษีอากรมีโครงสร้างที�

ดีโดยเฉพาะการลดความซ�� าซ้อนของการจดัเก็บหรือที�เรียกวา่ ภาระภาษีทบัถมทว ี(Cascading Effect) อนัจะ

มีผลใหภ้าระภาษีเหมาะสมอยูใ่นวสิัยที�ผูเ้สียภาษีรับไดแ้ละส่งผลขั�นสุดทา้ย คือ การหลบเลี�ยงภาษีใหน้อ้ยลง 

เป็นการเพิ�มประสิทธิภาพของการจดัเก็บอีกดว้ย 

ดงันั�นสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร คือความเป็นธรรม รัฐบาลมีรายไดม้ากขึ�น 

การจดัเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ หรือมาตรฐานที�ก�าหนดขึ�น แต่ก็ไม่สามารถหาขอ้ยุติไดว้่า ตวัชี� วดัที�

เหมาะสมและควรน�ามาใช้เป็นเครื�องวดัประสิทธิภาพนั�น ควรมีอะไรบา้ง มีความเหมาะสมแค่ไหน ใช้

ประโยชน์ แต่ถึงอยา่งไร การจดัเก็บภาษีที�ดีก็ควรยดึหลกัใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีใหเ้หมาะสม 

 

 

                                                           
9
 กนกรัชต์ พิกุลขาว.(2550).การเพิ�มประสิทธิภาพการจดกัารในการเก็บภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายของส�านกังาน สรรพากรพื�นที�ล �าปาง.วิทยานิพนธ์

หลกัสูตรปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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3. มาตรการทางกฎหมายในการจัดเกบ็ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาจากการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

3. มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรจากการ

พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทย 

การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากผูข้ายสินคา้จบัตอ้งไม่ไดท้างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั�น

ใชห้ลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บภาษีตามหลกัแหล่งที�มาของเงินได ้ ซึ� งแบ่งเป็นเงินไดจ้ากแหล่งในประเทศและ

นอกประเทศ เงินไดจ้ากแหล่งต่างๆ นี�จะตอ้งน�าไปรวมค�านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือไม่ให้พิจารณา

แหล่งเงินไดพึ้งประเมินที�จะน�ามารวมค�านวณเสียภาษี  โดยใหพ้ิจารณาดงัต่อไปนี�  

เงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินไดที้�เกิดขึ�น เนื�องจากหนา้ที�หรือกิจการ ดงัต่อไปนี� 10 

ก) หน้าที�งานที�ท�าในประเทศไทย หรือ 

ข) กิจการที�ท �าในประเทศไทย หรือ 

ค) กิจการของนายจา้งในประเทศไทย หรือ 

ง) ทรัพยสิ์นที�อยูใ่นประเทศไทย (ดอกเบี�ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ  

ผูมี้เงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศนี� มีหนา้ที�ตอ้งเสียภาษีเงินได้ตามที�ประมวลรัษฎากร ก�าหนด

ไวเ้สมอเวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ทั�งนี�  ไม่วา่เงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีที�ล่วงมาแลว้นั�น จะจ่ายใน

หรือนอกประเทศ และไม่วา่ผูมี้เงินไดน้ั�นจะเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม 

เงินไดเ้กิดจากแหล่งนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินไดที้�เกิดขึ�นเนื�องจากหนา้ที�งานหรือกิจการ

อยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  

ก) หนา้ที�งานที�ท �าในต่างประเทศ หรือ 

ข) กิจการที�ท �าในต่างประเทศ หรือ 

ค) ทรัพยสิ์นที�อยูใ่นต่างประเทศ 

ผูมี้เงินไดเ้กิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที�ล่วงมาแลว้จะตอ้งเสียภาษีเงินได้ ในประเทศไทย

ก็ต่อเมื�อเขา้องคป์ระกอบทั�ง 2 ประการ ดงัต่อไปนี�  

(1) ผูม้ีเงินได้เป็น ผูอ้ยูใ่นประเทศไทย ในปีภาษีนั�นชั�วระยะเวลาหนึ� งหรือหลายระยะเวลา รวม

ทั�งหมดถึง 180 วนั และ 

(2) ผูมี้เงินได้ น�าเงินไดน้ั�นเขา้มาในประเทศไทยในปีภาษีนั�นดว้ย 

ผูมี้เงินได้พึงประเมินจากการขายสินคา้จบัตอ้งไม่ไดท้างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีรายไดเ้กิดขึ�น

ระหวา่งปีภาษีจะตอ้งมีหนา้ที�ยื�นแบบแสดงรายการและเสียภาษี  
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ปัจจุบนัการจดัเก็บภาษีจากผูมี้เงินไดจ้ากการขายสินคา้ดงักล่าว ไดแ้ก่ 2 กรณีดงันี� คือ11 

1.การประเมินภาษีโดยการประเมินตนเอง (Self  assessment) ภาษีอากรส่วนใหญ่ ผูมี้หนา้ที�เสีย

ภาษีอากรเป็นผูด้�าเนินการประเมินตนเอง แล้วยื�นแบบแสดงรายการช�าระภาษีอากร ตามจ�านวนที�พึงตอ้ง

ช�าระ ภายในก�าหนดเวลาและสถานที� ที�กฎหมายไดก้�าหนดไว ้หากประเมินแลว้ไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น เจา้

พนกังานอาจประเมินภาษีเพิ�มเติมใหถู้กตอ้งได ้ภาษีประเภทที�ตอ้งประเมินตนเองเช่น ภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ�ม เป็นตน้  

การจดัเก็บภาษีจากผูมี้เงินได้จากการขายสินคา้และบริการ ผูมี้เงินไดจ้ากการขายสินคา้จบัตอ้ง

ไม่ไดท้างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีหน้าที�ของผูม้ีเงินได้ด�าเนินการประเมินตนเอง แล้วยื�นแบบแสดงรายการ

ช�าระภาษีอากรตามจ �านวนที�พึงต ้องช�าระทุกปีภาษี เป็นกรณีที�ผูข้ายสินคา้รับภาระทางภาษีเอง ตอ้งช�าระภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร อีกกรณีคือ ผูม้ีเงินได้จากการขายสินค้าและบริก าร ผลักภาระ

ทางภาษีไปยงัผูซื้�อสินคา้และบริการ โดยเก็บภาษีมูลค่าเพิ�มจากการซื�อสินคา้และบริการนั�น  

2.ภาษีมูลค่าเพิ�ม (Value Added Tax หรือใช้ตัวย่อว่า  VAT) ภาษีที�รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่า

ส่วนที�เพิ�มขึ�นในแต่ละขั�นตอนการผลิตสินคา้หรือบริการ และการจ�าหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดต่าง ๆ โดย

ผูป้ระกอบการเป็นผูมี้หนา้ที�เก็บจากผูข้ายสินคา้และบริการแลว้น�าภาษีมูลค่าเพิ�มไปช�าระให้แก่รัฐบาล    

เห็นไดว้า่การจดัเก็บภาษีจากผูข้ายสินคา้จบัตอ้งไม่ไดท้างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั�น ผูข้ายสินคา้

ต้องยื�นช�าระภาษีดว้ยตนเอง หรือยื�นช�าระภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ�ม ซึ� งเป็นไปด้วยความสมคัรใจของผูเ้สียภาษี

ที�จะเขา้สู่ระบบการช�าระภาษีใหถู้กตอ้ง แต่เนื�องจากหลกัการขา้งตน้ท�าให้ผูป้ระกอบการหลายรายที�มีรายได้

จากการขายสินคา้และบริการ ใชช่้องวา่งดงักล่าวในการหลบหลีกและหนีภาษี ท�าให้เป็นปัญหาตามมา 

 

4.มาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสินค้าจับต้องไม่ได้ทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

กบัหลกัความเป็นธรรม 

หลกัความเป็นธรรมในแนวนอนมีหลกัวา่ บุคคลที�อยูใ่นสถานการณ์เดียวกนัควรถูกจดัเก็บภาษี

เท่ากนั หรือคนที�มีรายไดเ้ท่ากนัจ่ายเงินเพื�อเป็นค่าภาษีในจ�านวนเท่ากนั ปัญหามีวา่ระหวา่งผูป้ระกอบการ

ขายสินคา้ทั�วไป กบัผูป้ระกอบการขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที�ขายสินคา้ชนิดเดียวกนั ลกัษณะ

เดียวกนัและมีรายรับอยูใ่นเกณฑ์เดียวกนั แต่ผูข้ายสินคา้ตามร้านทั�วไป ซึ� งไดจ้ดทะเบียนภาษีและยื�นช�าระ
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ภาษีอยา่งถูกตอ้ง ในขณะที�ผูป้ระกอบการขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่จดทะเบียนภาษี และส่วน

ใหญ่ไม่ยื�นช�าระภาษีหรือเสียภาษีในอตัราที�ต ��าจากความเป็นจริงเพราะผูป้ระกอบการขายสินค้าทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีสถานที�หลกัแหล่งในการตรวจสอบ อีกทั�งไม่มีเอกสารหลกัฐาน เช่น บิลใบเสร็จ การ

ขายสินค้าท�าได้โดยง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั� งยงัไม่มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบจากภาครัฐ 

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการขายสินคา้ประเภทเดียวกนั ซึ� งความไม่เป็นธรรมตรงนี�

อาจส่งผลในอนาคตท�าให้ผูป้ระกอบการขายสินคา้ทั�วไปอาจเปลี�ยนใจ หนัมาขายสินคา้ผา่นช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได ้เพราะช่องวา่งในการหลบหลีกภาษีมีมาก อีกทั�งประหยดัตน้ทุนสินคา้ เมื�อประหยดัตน้ทุน

ผูป้ระกอบการจะไดรั้บก�าไรจากการขายสินคา้มากขึ�น หากกฎหมายยงัไม่มีบทบญัญติัที�ชดัเจนอาจจะส่งผล

ให้ผูป้ระกอบการขายสินคา้ที�อยูใ่นระบบการจดัเก็บภาษีที�ถูกตอ้ง หันไปอยู่นอกระบบภาษีหรือหลบหลีก

ภาษีได ้ขดักบัหลกัความเป็นธรรมในแนวนอน  

2.มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

กบัหลกัความมีประสิทธิภาพ 

ขั�นตอนการตรวจสอบผูมี้หนา้ที�เสียภาษีจากการขายสินคา้จบัตอ้งไม่ได ้เรียกวา่เป็นปัญหาหลกัๆ 

ที�แกไ้ขไดย้าก เพราะการขายสินคา้จบัตอ้งไม่ไดน้ั�นทรัพยถู์กส่งไปยงัผูซื้�อผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั�ง

สถานที�จ �าหน่ายนั�นจ�าหน่ายทางออนไลน์ที�ไม่มีพรมแดนหรือสถานที�เป็นหลกัแหล่งในการตรวจสอบ 

เพราะฉะนั�นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที�เป็นการประหยดัมากที�สุดคือการออกกฎหมาย เช่น ออก

กฎหมายที�โน้มน้าวให้ผูมี้เงินได้จากการขายสินค้าดงักล่าว มีแรงจูงใจหันกลบัเขา้สู่ระบบการเสียภาษีที�

ถูกตอ้ง จะเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีและไม่เสียค่าใชจ่้ายมาก ตามหลกัความเป็นธรรมและ

หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 

กรมสรรพากรยงัไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพราะกฎหมายรัษฎากรเดิมที�ใช้มาตั�งแต่ปี 

พ.ศ.2490 กฎหมายที�ออกบงัคบัใชใ้นขณะนั�นยงัไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือระบบการคา้ที�เป็นเช่นในสมยันี�  อีกทั�ง

พระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544 ที�สาระส�าคญัเกี�ยวกบันิติกรรมสัญญา

ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ยงัไม่มีการแกไ้ขเพิ�มเติมให้เขา้กบัยคุสมยั ความลา้สมยัของกฎหมายส่งผลท�าให้

ความส�าคญัทางกฎหมายลดน้อยลง ซึ� งหากกรมสรรพากรปรับปรุงกฎหมาย เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ

จดัเก็บภาษีเพื�อให้กา้วทนัเทคโนโลยี  โดยอาจใช้วิธีการร่วมมือกบัหน่วยงานอื�นๆ อาทิ กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า และ ส�านักงานพฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการ หรือช่วยในการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ ให้ผูบ้ริโภคหันมาซื�อสินคา้ออนไลน์มากขึ�น หรือ อาจจะมีมาตรการทางด้านภาษี อย่าง

มาตรการช็อปช่วยชาติ หรือ มาตรการกระตุน้ท่องเที�ยว ที�ใหป้ระชาชนที�ซื�อสินคา้ หรือ ใชจ่้ายเงินรวมมูลค่า 

15,000 บาท แล้วน�าใบก�ากบัภาษีมายื�นขอคืนภาษีได ้โดยมาตรการดงักล่าวท�าให้ผูซื้�อขอใบก�ากบัภาษีจาก

ผูข้ายสินคา้ ซึ� งเท่ากบัเป็นการบงัคบัใหผู้ข้ายเขา้มาในระบบที�ถูกตอ้ง 
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การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากผูป้ระกอบการขายสินคา้ทั�วไป กบัผูป้ระกอบการขายสินคา้ผ่านทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั�นจะมีหลกัเกณฑ์หรือบทบญัญติัตามกฎหมายที�บงัคบัใช้เหมือนกนั แต่ในทาง

ปฏิบติัยงัไม่สามารถจดัเก็บได้อย่างเท่าเทียมกนั หรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที�ท �าให้การจัดเก็บ

เป็นไปได้ยากเป็นเพราะความซับซ้อนของกฎหมายภาษี และวิธีปฏิบัติในการบริหารภาษี ซึ� งระบบการ

ตรวจสอบของภาครัฐยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่สามารถบงัคบัให้ผูป้ระกอบการขายสินคา้ทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ปฏิบติัการเสียภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

5.ข้อเสนอแนะ  

1. แกไ้ขความไม่ชดัเจนของกฎหมาย 

เนื�องจากความไม่ชดัเจนของกฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที�มีอยูก่ระจดักระจาย ผูว้ิจัยจึงขอ

เสนอแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะ และแนววิธีปฏิบติัเฉพาะเกี�ยวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากการ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไวใ้นเล่มเดียว เพื�อง่ายในการคน้หาและทราบถึงหนา้ที�ของผูป้ระกอบการทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  

เนื�องจากกฎหมายที�ใชบ้งัคบัในการจดัเก็บภาษีจากผูป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั�น 

ย ังใช้กฎหมายประมวลรัษฎากรในการใช้บ ังค ับซึ� งบุคคลผู้มีหน้าที� เสียภาษี เ งินได้จากการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดความสับสน และความไม่ชดัเจนของกฎหมายที�ยากต่อการคน้หา ท�าให้ไม่ทราบถึง

สิทธิหน้าที�ของตน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากออกกฎหมายโดยเฉพาะเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะจะท�าให้ง่ายต่อการคน้หา และผูป้ระกอบการจะทราบถึงหนา้ที�ของตนเขา้สู่ระบบ

การช�าระภาษีที�ถูกต้อง ซึ� งปัจจุบัน ได้มีการร่างออกกฎหมายเก็บภาษีจากผู ้ประกอบการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) หรือ ภาษีอีคอมเมิร์ซ จากการซื�อขายสินคา้ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

เฟซบุ๊ก กูเกิ�ล ยูทูบ และไลน์ ซึ� งหากพระราชบญัญติัดงักล่าวออกใชบ้งัคบั จะช่วยให้การจดัเก็บ

ภาษีจากผูป้ระกอบการดงักล่าวง่ายมากขึ�น เพราะผูป้ระกอบการรู้ถึงสิทธิหนา้ที�และกิจการของตนอยูใ่นข่าย

ที�ตอ้งเสียภาษีสอดคล้องกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี เมื�อบทบญัญติักฎหมายมีความ

ชดัเจนไม่ตอ้งเกิดความตีความกฎหมายก็จะท�าให้ผูป้ระกอบการเกิดความเขา้ใจหน้าที�ในการเสียภาษีขจดั

ความไม่เป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการทั�วไปกบัผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซึ� งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีอากรที�ดี 

2. การเพิ�มมาตรการทางกฎหมายจดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

เนื�องจากความลา้สมยัของพระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

ก�าหนดเพียงหลกัเกณฑก์ารท�านิติกรรมสัญญาทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไวไ้ม่ไดก้ �าหนดหลกัเกณฑ์ในการ

จดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไวค้วรเพิ�มมาตรการดงักล่าว  
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บทบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เนื� อความตาม

พระราชบัญญัติระบุถึงการท�านิติกรรมสั ญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีการระบุเรื� องการจด

ทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไว ้หากเพิ�มบทบญัญติัดงักล่าวให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียน

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งตามกฎหมาย จะท�าให้ผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบการจดัเก็บภาษีโดยปริยาย 

เพราะนอกจากท�าให้ผู ้บริโภคเกิดความเชื� อมั�นในกิจการของผู ้ประกอบการที�จดทะเบียนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ภาครัฐก็สามารถเขา้ตรวจสอบขอ้มูลที�แทจ้ริงของผูป้ระกอบการ

ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท�าใหผู้ป้ระกอบการดงักล่าวยากที�จะหนีภาษีหรือไม่ช�าระภาษีสอดคลอ้งกบัหลกั

ความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 

3. การแจง้ขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

เนื�องจากผูป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อาจไม่ทราบวา่ธุรกิจของตนอยูใ่นข่ายที�ตอ้ง

เสียภาษี เป็นหน้าที�ของกรมสรรพากรในการโฆษณาข่าวสารประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้เงินไดจ้ากการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ส�านึกรู้หนา้ที�เขา้สู่ระบบการช�าระภาษีที�ถูกตอ้ง  

หน่วยงานที� รับผิดชอบเกี�ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยซึ� งได้แก่

กรมสรรพากร อยา่งไรก็ตามมีผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จ�านวนมากไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบการจดัเก็บ

ภาษีอย่างถูกตอ้ง เนื�องจากผูป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่รู้วิธีปฏิบติัที�จะท�าให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย ปัญหาการโฆษณาข่าวสาร ดงันั�น กรมสรรพากรควรมีการโฆษณานโยบายประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ข่าวสารในเรื�องกฎหมายภาษี และขั�นตอนวิธีปฏิบติัยื�นแบบต่างๆ ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จดัอบรมใน

เรื�องการเสียภาษีสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการพาณิชยเ์ห็นประโยชน์ของการเสียภาษี    

4. มาตรการสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบภาษี 

เนื�องจากยงัไม่มีนโยบายที�สร้างแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิด

แรงจูงใจในการเสียภาษีหรือเขา้สู่ระบบช�าระภาษีที�ถูกตอ้ง การออกนโยบายที�จูงใจให้ผูป้ระกอบการทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบการช�าระภาษีที�ถูกต้อง เช่น อาจจะมีมาตรการทางด้านภาษี อย่าง

มาตรการช็อปช่วยชาติ หรือ มาตรการกระตุน้ท่องเที�ยว ที�ใหป้ระชาชนที�ซื�อสินคา้ หรือ ใชจ้่ายเงินรวมมูลค่า 

15,000 บาท แลว้น�าใบก�ากบัภาษีมายื�นขอคืนภาษีได ้โดยมาตรการดงักล่าวท�าให้ผูซื้�อขอใบก�ากบัภาษีจาก

ผูข้ายสินคา้ ซึ� งเท่ากบัเป็นการบงัคบัใหผู้ข้ายเขา้มาในระบบที�ถูกตอ้ง 
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