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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็นงานศึกษาหลักเกณฑ์และบทบัญญัตขิ องกฎหมายรวมถึงค�ำพิพากษาศาลฎีกา
และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสัญญาในธุรกิจไอทีเพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถประหยัดภาษีได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
ผลการศึกษาพบว่าการท�ำสัญญาในธุรกิจไอทีมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ซึ่งผู้ประกอบ
การสามารถก�ำหนดแนวทางในการวางแผนภาษีอากรเพื่อช่วยให้ประหยัดภาษีได้โดยใช้กลยุทธ์การเลือก
ประเภทของสัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา และกลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับสัญญาแต่ละประเภท และกรณีผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไปให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งมิได้มีการประกอบกิจการในประเทศไทย โดยปกติต้อง
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่ประเทศที่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย ผู้รับเงินได้ค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศอาจได้รับ
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แล้วแต่กรณี และผู้ประกอบการยังมีหน้าที่น�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบ ภ.พ.36 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83/6
นอกจากนี้ กรณีผปู้ ระกอบการไทยไปลงทุนขายเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในประเทศทีม่ อี ตั ราภาษีตำ�่ กว่า
ประเทศไทย หรือประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยควรเลือกไป
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในต่างประเทศ และใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินปันผลตาม
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หลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2510 มาตรา 5 วีสติ แต่ถ้าผู้ประกอบการไทยไปลงทุนขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศที่มีอัตราภาษี
สูงกว่าประเทศไทย และมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ควรให้บริษัทไทยเป็นผู้รับเงินได้ และใช้สิทธิ
ประโยชน์จากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยผู้ประกอบการไทยต้องไม่มีสถานประกอบการถาวร
(Permanent Establishment หรือ PE) ในประเทศนั้น จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศนั้น
ส่วนกรณีผู้ประกอบการไทยมีรายได้จากการอนุญาตให้ผู้จ่ายเงินได้ในต่างประเทศใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นประเทศทีม่ อี นุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย ผูป้ ระกอบการไทยมีสทิ ธิได้รบั การปรับ
ลดอัตราภาษีเงินได้ในอัตรา 5-15% ทัง้ นีต้ ามข้อบทของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแต่ละฉบับ ส่วนกรณีการรับจ้าง
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดของผู้ประกอบการไทย ขึ้นอยู่กับว่า
ลิขสิทธิใ์ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ตกเป็นของใคร ถ้าเป็นของผูว้ า่ จ้าง ถือเป็นเงินได้จากค่าจ้างท�ำของ แต่
ถ้าเป็นของผู้รับจ้าง ถือเป็นเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์(Licensing Agreement) นอกจากนี้ กรณีผู้
ประกอบการไทยมีการท�ำสัญญาเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าไอที (Distributorship Agreement) ให้กับผู้ผลิต
ในต่างประเทศ จะมีประเด็นความแตกต่างในทางภาษีอากรกับกรณีผปู้ ระกอบการไทยมีการท�ำสัญญาเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไอที(Agency Agreement)ให้กับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ : ภาระภาษีและการวางแผนภาษีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที)
ABSTRACT
This article reported a descriptive research to study principles and descriptions
of laws, Supreme Court Decision and Revenue Department’s tax rulings related to IT business
contracts. The aim of this work was to provide guideline for IT business entrepreneurs to
accurately pay tax and legally reduce tax payment. The result of this research showed that
tax burden of IT business contracts included withholding tax, income tax, value-added tax (VAT)
and revenue stamp. The IT business entrepreneurs can set up approaches for tax planning
to reduce tax payment by using contract type selection, contract separation, price separation or
price combination strategies depending on the types of contracts. In case that IT business
entrepreneurs pay software licensing fee to foreign companies located outside Thailand,
they usually need to withhold income tax by 15% according to the Section 70 of the Revenue
Code except the foreign companies in countries having double-taxation agreement with Thailand.
For the payees in those countries, they may receive discount on withholding tax. Nevertheless,
all Thai entrepreneurs who pay to any foreign companies need to submit the Form VAT 36 according
to the Section 83/6 of Revenue Code.
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Furthermore, in case that Thai entrepreneurs invests in computer sale business in foreign countries
with lower tax rate or without double-taxation agreement with Thailand, they should establish and
register a new company in those foreign countries. Then, they can benefit tax exemption from
dividend according to the Decree described in the Section 5 Veesti of Revenue Code (10th edition)
B.E. 2510. In contrast, if any Thai entrepreneurs invest in IT business in the countries with higher
tax rate and having double-taxation agreement with Thailand, the payees should be a Thai localized
company in order to benefit from the agreement. In this case, the Thai entrepreneurs must have
no permanent establishment (PE) companies in the foreign countries so they do not need to pay
tax to the foreign countries. Likewise, if Thai entrepreneurs receive software licensing fee from
foreign companies having double-taxation agreement with Thailand, they can receive discount
rate on income tax at 5-15% depending on the agreement of each country. Regarding the income
from computer program writing, justification for the type of assemble income depends on whose
copyright/royalty of the software belongs to. If the hirer owns the copyright, the payment will be
considered an income from hire of work. In contrast, if the copyright belongs to the hired company,
the payment is considered an income from licensing agreement. Furthermore, the tax consideration
for distributorship agreement differs from that of agency agreement with manufacturers in foreign
countries.
Keywords: Tax Burden and Tax Planning for Contracts in Information Technology(IT) Business
บทน�ำ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology หรือ IT)มีความส�ำคัญต่อการบริหาร
พัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน แต่
ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่ วกับภาระภาษีและการวางแผนภาษีทเี่ กีย่ วข้อง
กับการท�ำสัญญาในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือธุรกิจไอที (ต่อไปจะเรียกว่า “ธุรกิจไอที”) อาทิ
ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการท�ำสัญญา
ให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญาให้
บริการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา

ขายเครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์,
สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง,
สั ญ ญาขายอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ,
สัญญาว่าจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา
อนุสญ
ั ญาให้ใช้สทิ ธิใ์ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ยั ง รวมถึ ง ภาระภาษี แ ละการวางแผนภาษี ก รณี
ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ไอที มี ก ารท� ำ สั ญ ญาขอ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
บริษัทต่างประเทศ และมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธิ์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยังบริษัทต่างประเทศ
ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ก ารประกอบกิ จ การในประเทศไทย

ผู้ ผลิ ต สิ น ค้ าในต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ลัก ษณะ
รู ปวารสารวิ
แบบ และความแตกต่
ชาการ มหาวิทยาลัยากรุงในประเด็
งเทพธนบุรี น ทาง
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ภาษีปีทอี่ ากร
นอกจากนี้ ก รณี ผู ้ ป ระกอบการในประเทศไทย
ต้ อ งการไปลงทุ น ประกอบธุ ร กิ จ ขายเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ หรือประกอบธุรกิจ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ น
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง การรั บ จ้ า งเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ก็มีความจ�ำเป็นต้อง
ทราบแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญา
ภาษีซอ้ นเพือ่ มิให้เสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ ยลงโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบการในธุรกิจไอที และส่งผลดีต่อระบบ
การจัดเก็บภาษีของประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ ก ษาภาระภาษี ใ นการท� ำ สั ญ ญา
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอที
2. ศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ
ท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีในประเทศไทย
3. ศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีทเี่ กีย่ วข้อง
กั บ การท� ำ สั ญ ญาในธุ ร กิ จ ไอที กั บ ต่ า งประเทศ
อาทิ การขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ,
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั
ลูกค้าในต่างประเทศ และการรับจ้างเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ
4. ศึกษาประเด็นความแตกต่างระหว่าง
การท� ำ สั ญ ญาเป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ไอที
(Distributorship Agreement) กับการท�ำสัญญา
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไอที (Agency Agreement)
ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการไทยกั บ ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ใน
ต่างประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะรูปแบบ และความแตกต่าง
ในประเด็นทางภาษีอากร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

อาก
ในธ

ยุทธ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจไอที

เกี่ ย
ประ

ภาษ
ภาระภาษี
ของ
สัญญาในธุรกิจไอที

การวางแผนภาษี
การทําสัญญา
ในธุรกิจไอที

จํ า
Agre
จํ า ห
ระห
ต่าง

ผลก

ได้ แ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายภาษี
อากรที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสัญญาในธุรกิจไอที
2. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ค� ำ พิ พ ากษา
ศาลฎีกา และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาษีอากรและการวางแผน
ภาษีในการท�ำสัญญาในธุรกิจไอที
3. สรุปประเด็นภาระภาษี และกลยุทธ์
การวางแผนภาษีในการท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจไอที และการลงทุนประกอบการธุรกิจไอที
ในต่างประเทศ
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4. สรุปประเด็นความแตกต่างทางภาษี
อากรระหว่างการท�ำสัญญาเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้า
ไอที (Distributorship Agreement) กับการท�ำ
สั ญ ญาตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ไอที (Agency
Agreement) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิต
สินค้าในต่างประเทศ
ผลการวิจัย
1. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอที ได้แก่
สัญญาให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา
ให้บริการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครบวงจร,
สั ญ ญาขายเครื่ อ งคอมพิวเตอร์พ ร้อ มโปรแกรม
คอมพิวเตอร์,สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
บริการติดตั้ง, สัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่, สัญญาว่าจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และท�ำกราฟฟิกดีไซน์
รวมถึ ง สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. ภาระภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำสัญญา
ในธุรกิจไอที ได้แก่ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล,
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์
3. ผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีสามารถ
เลือกกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการท�ำสัญญา
ได้หลายวิธี เช่น กลยุทธ์การเลือกประเภทของ
สัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา
กลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สัญญาแต่ละประเภท
4. กลยุทธ์การลงทุนขายเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ในต่ า งประเทศ, การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ และการ
รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ

ให้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราภาษีของประเทศ
ที่ต้องการไปลงทุนกับอัตราภาษีของประเทศไทย
และใช้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรั ษ ฎากรว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น
รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 10) มาตรา 5 วี ส ติ รวมถึ ง
หลั ก เกณฑ์ ข องอนุ สั ญ ญาภาษี ซ ้ อ น (Double
Taxation Agreement)ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศต่างๆด้วย
5. กรณีผปู้ ระกอบการไทยท�ำสัญญาเป็น
ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ไอที (Distributorship
Agreement) กั บ บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศ
เมือ่ เปรียบเทียบกับการท�ำสัญญาตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าไอที (Agency Agreement) ให้กับผู้ผลิต
ในต่างประเทศมีประเด็นความแตกต่างในทาง
ภาษีอากร
อภิปรายผล
1. การท�ำสัญญาให้เช่าระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ถือเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์
ในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เงิ น ค่ า ตอบแทนที่
ผู ้ อ นุ ญ าต (Licensor) ได้ รั บ จากผู ้ รั บ อนุ ญ าต
(Licensee) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้าผูป้ ระกอบการแยก
ราคาค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากค่าจ้าง
ด�ำเนินงาน ในส่วนของค่าจ้างด�ำเนินงานจะถือเป็น
ค่าจ้างท�ำของตามมาตรา 40(2) แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีภาระค่าอากร
แสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.1 ของจ�ำนวนสินจ้าง
ดั ง นั้ น ผู ้ ป ระกอบการจึ ง ควรรวมราคาค่ า เช่ า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั ค่าจ้างด�ำเนินงานไว้ดว้ ย
กันโดยไม่มีการแยกราคา เพื่อช่วยประหยัดค่า
อากรแสตมป์ (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ที่ กค 0706/5444 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548)
(The Revenue Department, 2005)
2. การท� ำ สั ญ ญาวางระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ครบวงจรซึง่ ประกอบไปด้วยค่าบริการ
ในหลายๆส่วน ได้แก่ ค่าบริการลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ , ค่าบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์,
ค่าบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และดูแลรักษา
รวมถึงค่าบริการช่างผู้เชี่ยวชาญ ถ้าผู้ประกอบการ
รวมราคาค่าบริการทุกรายการไว้ดว้ ยกันจะท�ำให้มี
ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งจ�ำนวน และมีภาระค่า
อากรแสตมป์จากค่าจ้างท�ำของ รวมทั้งยังมีความ
ยุ่งยากในขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการ ดังนั้น
ผู ้ ป ระกอบการควรแยกราคาค่ า บริ ก ารแต่ ล ะ
รายการออกจากกัน เพื่อแยกเสียภาษีในแต่ละ
ประเภทรายการ
3. การท�ำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีเป็นโปรแกรม
พืน้ ฐาน ผูป้ ระกอบการควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกับ
ค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพราะถือเป็นเงินได้จากการ
ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8)
ซึ่งไม่มีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณีขาย
ให้กบั รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล
หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะมี
ภาระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา 1% ตามมาตรา 69
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ส่ ว นกรณี ก ารท� ำ สั ญ ญาขายเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มโปรแกรมไม่ พื้ น ฐานไม่ ว ่ า
ผูป้ ระกอบ การจะแยกราคาค่าโปรแกรมไม่พนื้ ฐาน
ดังกล่าวออกจากราคาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่
ในส่วนของค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึง่ มีภาระภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา 3% กรณี
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ผู้จ่ายเงินได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นตามค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528 ข้อ 3/2(1) และมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยถือเป็นสัญญาให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10)
ซึง่ ความรับผิดเกิดขึน้ เมือ่ มีการช�ำระราคา เว้นแต่มี
การออกใบก�ำกับภาษีก่อน หรือได้ใช้บริการไม่ว่า
โดยตนเองหรือบุคคลอืน่ ก่อน ให้ความรับผิดเกิดขึน้
ตามส่วนของการกระท�ำนั้นๆ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ตามหลั ก เกณฑ์ ข องประมวลรั ษ ฎากร มาตรา
78/1(1) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร กค.
0706/1347 ลงวันที่ 10 ก.พ.2547,กค 0706/4653
ลงวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2546) (The Revenue
Department, 2003-2004)
4. การท�ำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมบริการติดตัง้ ผูป้ ระกอบการไม่ควรแยกราคา
ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกัน เพราะจะถือเป็น
เงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้าตามมาตรา
40(8) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร (Dulyaluck
Trachutham, 2017 p.85-89) ซึง่ ไม่มภี าระภาษีหกั
ณ ทีจ่ า่ ย เว้นแต่กรณีขายให้กบั รัฐบาล องค์การของ
รัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะมีภาระภาษีหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามมาตรา 69 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
นอกจากนีก้ ารรวมราคาค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์
กับค่าบริการติดตั้งไว้ด้วยกันยังช่วยให้ผู้ประกอบ
การสามารถประหยั ด ค่ า อากรแสตมป์ ไ ด้ ด ้ ว ย
เพราะการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีภาระค่า
อากรแสตมป์ แต่ ถ ้ า ผู ้ ป ระกอบการแยกราคา
ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
นอกจากผูป้ ระกอบการจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
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ในอั ต รา 3% ในส่ ว นของค่ า บริ ก ารติ ด ตั้ ง แล้ ว
ยังมีภาระค่าอากรแสตมป์อัตรา 0.1% ของสินจ้าง
ในส่วนของรายได้ค่าบริการติดตั้งด้วย
5. การท� ำ สั ญ ญาขายอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Storage Systems) พร้อมลง
โปรแกรมพื้นฐาน ผู้ประกอบการควรรวมเป็นราคา
เดียว เพราะจะถือเป็นเงินได้จากการขายสินค้า
ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่มี
ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณีขายให้กับ
รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล
หรือองค์การบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะ
มีภาระภาษีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%
ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรณี
ผู ้ ป ระกอบการแยกราคาค่ า โปรแกรมพื้ น ฐาน
ออกจากค่าขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
ในส่วนของค่าโปรแกรมพื้นฐานจะถือเป็นเงินได้
จากการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม
ซึ่ ง ถื อ เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40(3)
แห่งประมวลรัษฎากร ท�ำให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใน
อัตรา 3% ตามค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
ข้ อ 3/2(1) และยั ง มี ภ าระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จาก
การให้บริการลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมดังกล่าว
ด้ ว ย (หนั ง สื อ ตอบข้ อ หารื อ กรมสรรพากรที่
กค.0706/1347 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547)
(The Revenue Department, 2004)
6. สั ญ ญ า รั บ จ ้ า ง เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี เ งื่ อ นไขข้ อ ตกลงให้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น
โปรแกรมเป็นของผู้ว่าจ้าง ถือเป็นสัญญาจ้างท�ำ
ของอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)
ซึ่งผู้รับจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

มีภาระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้ว่า
จ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ตาม
ค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 3/1(1) ส่วน
กรณีผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐจะมีภาระภาษี
หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 50(4) และมาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยังมีภาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรื อ ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ภาระภาษี
มูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ด้วย (หนังสือตอบ
ข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค.0706/10491 ลงวันที่
17 ต.ค.2550) (The Revenue Department, 2007)
อนึง่ กรณีสญ
ั ญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมเป็นของใคร
ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1246/2547 คดีระหว่าง
บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จ�ำเลย)(Research
Division of the Supreme Court, 2004) ศาลฎีกา
ตัดสินให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 10 ของพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาใช้บังคับ โดยให้ถือ
เป็นลิขสิทธิข์ องผูว้ า่ จ้าง สัญญาฉบับดังกล่าวจึงถือ
เป็ น สั ญ ญาจ้ า งท� ำ ของ ซึ่ ง ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ด้ ว ยกั บ
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าว เพราะเป็นการ
ตีความตามบทบัญญัติของกฎหมาย
สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยังคงเป็นของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ถือเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensor) มีภาระต้องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้จ่ายเงินได้
ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิ ติ บุ ค คล ทั้ ง นี้ ต ามค� ำสั่ ง กรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528 ข้อ 3/2(1) ส่วนกรณีผู้จ่ายเงินได้เป็น
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หน่วยงานภาครัฐ มีภาระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
1% ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50(4) และ
มาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง
ยังมีภาระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาหรือภาษีเงินได้
นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม(สัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิถือเป็นสัญญาให้บริการในทางภาษีมูลค่า
เพิ่ม) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค.
0702(กม.05)/3655 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553)
(The Revenue Department, 2010)
อนึ่ ง กรณี ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ไอที
เลือกท�ำสัญญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรื อ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ จ ะมี ผ ลต่ อ การหั ก ค่ า เสื่ อ มราคา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย เนื่องจากกรณีเป็น
สัญญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูว้ า่ จ้าง
เป็ น เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ผู ้ ว ่ า จ้ า งจึ ง มี สิ ท ธิ หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แต่กรณีเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อลิขสิทธิ์ยังคง
เป็นของผู้ประกอบการในธุรกิจไอที ผู้ประกอบการ
จึงเป็นผูม้ สี ทิ ธิหกั ค่าเสือ่ มราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. กรณี ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ไอที ซึ่ ง
ประกอบกิจการในประเทศไทยมีการจ่ายเงินได้ค่า
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบ
การในต่ า งประเทศซึ่ ง มิ ไ ด้ ป ระกอบกิ จ การใน
ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยต้องหักภาษีเงินได้
ณ ที่ จ ่ า ยไว้ ใ นอั ต ราร้ อ ยละ 15 ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่กรณีผู้ได้รับเงินได้ค่า
ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่ระบุไว้ใน
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อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละฉบับ อาทิ อนุสัญญา
ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม พม่า อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี โปแลนด์ แคนาดา
สาธารณรัฐเช็ค สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล และ
สิ ง คโปร์ ( ใหม่ ) ให้ หั ก ในอั ต ราเพี ย งร้ อ ยละ 5,
อนุ สั ญ ญาภาษี ซ ้ อ นระหว่ า งประเทศไทยกั บ
ปากีสถาน และกัมพูชา ให้หักในอัตราร้อยละ 10
และถ้าเป็นอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ญี่ปุ่น ให้หักในอัตราร้อยละ 15 (The Revenue
Department, 2018)
8. ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนจ�ำหน่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ถ้าลงทุนใน
ประเทศที่มีอัตราภาษีต�่ำกว่าประเทศไทย หรือ
ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ผู้ประกอบการไทยควรไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ใหม่ในต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ประกอบการไทย
ถือหุ้นบริษัทในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันจ่าย
เงินปันผลไม่น้อยกว่า 6 เดือน และประเทศที่ไป
ลงทุนมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 15 ผู้ประกอบการไทยได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในเครือใน
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากรว่ า ด้ ว ยการ
ยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 10) มาตรา 5 วีสติ
ถ้ า ไปลงทุ น ในประเทศที่ มี อ นุ สั ญ ญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อัตราภาษีสูงกว่า
ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยควรใช้บริษัทไทย
เป็นผูร้ บั เงินได้ และใช้ประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษี
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ซ้อนโดยผูป้ ระกอบการไทยต้องไม่มสี ถานประกอบ
การถาวร (Permanent Establishment หรือ PE)
ในประเทศนั้น จึงจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ให้กับประเทศนั้น
9. ผูป้ ระกอบการไทยได้รบั เงินได้จากการ
อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ต่างประเทศ ถ้าเป็นประเทศทีม่ อี นุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
กับประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยมีสิทธิได้รับ
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้คงเหลือเพียง 5-15%
ขึน้ อยูก่ บั ข้อบทของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแต่ละฉบับ
เช่น อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม
พม่า อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี
โปแลนด์ แคนาดา สาธารณรัฐเช็ค สวิตเซอร์แลนด์
อิสราเอล และสิงคโปร์(ใหม่) ให้เสียภาษีเงินได้ใน
อัตราเพียง ร้อยละ 5, อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยกับปากีสถาน และกัมพูชา ให้เสียภาษี
เงินได้ในอัตราร้อยละ 10 และถ้าเป็นอนุสัญญา
ภาษี ซ ้ อ นระหว่ า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และญีป่ นุ่ ให้เสียภาษี
เงินได้ในอัตราร้อยละ 15
10.	  กรณี ผู ้ ป ระกอบการไทยท� ำ สั ญ ญา
รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อตกลง
ให้ลขิ สิทธิใ์ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นของผูว้ า่ จ้าง
ถือเป็นเงินได้ประเภทค่าจ้างท�ำของ อันเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
(Dulyaluck Trachutham. 2017 p.65-69) แต่ถ้า
มี ข ้ อ ตกลงให้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ยังเป็นของผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นผู้รับจ้าง และ
อนุญาตให้ลูกค้าในต่างประเทศใช้สิทธิ เงินได้ที่
ผู้ประกอบการไทยได้รับต้องเสียภาษีในลักษณะ
ของเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(3) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร (Dulyaluck
Trachutham. 2017 p.72-73)
11.	  กรณี ผู ้ ป ระกอบการไทยท� ำ สั ญ ญา
เป็นผู้จัดจ�ำหน่า ยสินค้า ไอที (Distributorship
Agreement) ให้ กั บ บริ ษั ท ต่ า งประเทศ ถ้ า
ผู ้ ป ระกอบการไทยท� ำ สั ญ ญาเป็ น หนั ง สื อ กั บ
บริษัทต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยทุ น ของตนเอง ก� ำ ไรขาดทุ น เป็ น ของ
ตนเอง มีการก�ำหนดราคาสินค้าเอง มีอิสระในการ
ขาย ถ้าสินค้าช�ำรุดบกพร่อง ผู้ประกอบการไทย
รับผิดต่อลูกค้าเอง และมีการออกใบเสร็จรับเงิน
หรือใบก�ำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการไทย
จะไม่ ถื อ ว่ า ผู ้ ป ระกอบการไทยเป็ น ตั ว แทนของ
บริษทั ต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76
ทวิ ผู้ประกอบการไทยคงมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการเสี ย ภาษี จ ากเงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ในนามของ
ตนเองเท่านัน้ ไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการในนาม
ของบริษัทต่างประเทศด้วย
12.	  ถ้าผู้ประกอบการไทยท�ำสัญญาเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไอที (Agency Agreement)
ให้ กั บ บริ ษั ท ต่ า งประเทศ เมื่ อ บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ใน
ต่ า งประเทศได้ รั บ เงิ น ได้ ห รื อ ผลก� ำ ไรจากการ
ด�ำเนินการของผูป้ ระกอบการไทย ต้องถือว่าบริษทั
ต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทย ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ โดยผูป้ ระกอบการ
ไทยซึ่งเป็นตัวแทนมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ
และเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล (ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.
50) ในนามของบริษัทต่างประเทศดังกล่าว โดย
ค� ำ นวณภาษี จ ากฐานก� ำ ไรสุ ท ธิ เว้ น แต่ ก รณี
ไม่สามารถค�ำนวณภาษีจากฐานก�ำไรสุทธิก็ขอ
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เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ตามมาตรา 76 ทวิ
วรรคสอง เว้นแต่กรณีบริษัทต่างประเทศมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
และไม่มีสถานประกอบการถาวร (Permanent
Establishment หรือ PE) ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม่มีสถานประกอบการประเภทตัวแทน
นายหน้าในประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าผูป้ ระกอบการ
ต่ า งประเทศมี ตั ว แทนนายหน้ า ในการประกอบ
กิจการในประเทศไทย ต้องเป็นตัวแทนนายหน้า
ประเภทอิสระ(Independent Agent) จึงจะไม่ถอื ว่า
ตัวแทนนายหน้านั้นเป็นสถานประกอบการถาวร
ของผู้ประกอบการต่างประเทศ ผู้ประกอบการต่าง
ประเทศจึ ง จะได้ รั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น ไม่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี
ให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อน และ
ผู ้ ป ระกอบการไทยซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท
ต่างชาติจงึ จะไม่มหี น้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบแสดงรายการ
และเสี ย ภาษี แ ทนผู ้ ป ระกอบการต่ า งประเทศ
ดังกล่าว (Chaisit Trachoetham, 2010 p.625)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทอิสระ(Independent Agent) คือ
ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันนี้
ให้กับบริษัทต่างประเทศเพียงบริษัทเดียว (ถ้าเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายฯให้บริษทั ต่างประเทศเพียงบริษทั
เดียว ต้องไม่ดำ� เนินการเกิน 1 ครัง้ ในหนึง่ รอบระยะ
เวลาบัญชี) นอกจากนี้กรณีเป็นตัวแทนให้หลาย
บริษทั ให้พจิ ารณามูลค่าตอบแทน (commissions)
ที่บริษัทไทยได้รับจากการเป็นตัวแทนให้บริษัท
ต่างประเทศ ว่าบริษัทใดจ่ายให้มีมูลค่าถึงร้อยละ
75 ของค่าตอบแทน(commissions) ที่ได้รับจาก
ผู้ว่าจ้างทุกบริษัทรวมกันหรือไม่ ถือเป็นตัวแทน
ไม่อิสระ บริษัทต่างประเทศต้องเสียภาษี กรณี
ไม่สามารถพิจารณามูลค่าตอบแทน ก็ให้พิจารณา
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มู ล ค่ า ของทุ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญาที่ บ ริ ษั ท ไทยรั บ
ท� ำ การแทนบริ ษั ท ต่ า งประเทศว่ า มี จ� ำ นวนถึ ง
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทุนทรัพย์ตามสัญญาทีบ่ ริษัท
ไทยรับท�ำการแทนหรือท�ำการติดต่อให้ทุกบริษัท
รวมกันหรือไม่ ถ้าไม่ถงึ เกณฑ์ ก็ถอื ว่าบริษทั ไทยเป็น
ตัวแทนอิสระ บริษัทต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษี
ส่วนกรณีบริษทั ต่างประเทศไม่ได้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ให้พิจารณาเงื่อนไข
การเป็นตัวแทนนายหน้าอิสระ (Independent
Agent)ที่จะท�ำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศไม่มี
ภาระภาษีในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของค�ำ
วินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 2/2526
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2526 ซึ่งมีหลักเกณฑ์คล้าย
กับอนุสัญญาภาษีซ้อนในข้อบทตัวแทนนายหน้า
ประเภทอิสระ (Independent Agent) กล่าวคือ
กระท�ำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเป็นการทั่วไป
มิได้กระท�ำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป็น
ส่ ว นใหญ่ คื อ ไม่ รั บ รายได้ ค ่ า ตั ว แทน จากบ.
ต่ า งประเทศรายใดถึ ง 75% ไม่ มี สั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิบริษทั ไทยในการ
เป็ น นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนขายสิ น ค้ า ประเภท
เดียวกันกับบุคคลอื่นในต่างประเทศ และในทาง
ปฏิบัติไม่เ คยปรากฏว่า มีการจ�ำกัดสิทธิเ ช่นนั้น
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนมิ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์อย่างอืน่ นอกจากค่านายหน้าส�ำหรับการ
ซื้อขายแต่ละคราวเท่านั้น และผู้ซื้อสินค้าได้ช�ำระ
หรือจะได้ช�ำระเงินค่าสินค้าให้บริษัทต่างประเทศ
โดยตรง
ส่ ว นภาระภาษี ข องผู ้ ป ระกอบการไทย
จากเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า ผู้ประกอบการไทย
ต้องน�ำเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า (Commission)

96

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

ที่ ต นได้ รั บ ไปยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิ ติ บุ ค คล โดยค� ำ นวณภาษี จ ากฐานก� ำ ไรสุ ท ธิ
ตามปกติ
นอกจากนี้ กรณี ที่ ผู ้ ป ระกอบการไทย
ให้ บ ริ ก ารกั บ บริ ษัทต่างประเทศในประเทศไทย
ย่ อ มมี ภ าระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ต ้ อ งเรี ย กเก็ บ ด้ ว ย
เว้ น แต่ เป็ น กรณี ส ่ ง ออกบริ ก ารตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 80/1(2)
ข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ไอที)ควรก�ำหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ
ท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีโดยศึกษาภาระ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีเพื่อก�ำหนดประเภท
ของสั ญ ญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง เพราะ
ความแตกต่างของประเภทสัญญาย่อมท�ำให้เกิด
ประเด็นความแตกต่างของภาระภาษี นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาข้อดีขอ้ เสียระหว่างการ
แยกสั ญ ญาเป็ น สองลั ก ษณะ เพราะบางกรณี
การแยกสัญญาท�ำให้ผู้ประกอบการประหยัดภาษี

ได้ แต่บางกรณีการแยกสัญญาท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ต้ อ งเสี ย ภาษี ม ากขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
ที่ต้องการไปลงทุนธุรกิจไอทีในต่างประเทศ เช่น
การไปขายเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นต่ า งประเทศ,
การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ,
การอนุ ญ าตให้ ผู ้ ป ระกอบการในต่ า งประเทศ
ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการ
ควรเลือกลงทุนในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
(Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือปรับ
ลดอัตราภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา
ภาษีซอ้ น แต่ถา้ มีความจ�ำเป็นต้องเลือกไปลงทุนใน
ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ผูป้ ระกอบการควรเลือกประเทศทีม่ กี ารจัดเก็บภาษี
เงินได้ในอัตราต�่ำ และไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ใหม่ ใ นประเทศนั้ น เพื่ อ ลดภาระภาษี ซ�้ ำ ซ้ อ น
นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังประเด็น
การน�ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามแบบ ภ.พ.36 ในกรณี
ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ
และผลของการให้บริการเกิดในราชอาณาจักรไทย
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