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บทคัดย่อ

 งานวิจยัฉบบันี ้เป็นงานศกึษาหลกัเกณฑ์และบทบญัญตัขิองกฎหมายรวมถึงค�าพิพากษาศาลฎกีา 

และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรท่ีเก่ียวข้องกับการท�าสัญญาในธุรกิจไอทีเพ่ือเป็นแนวทางให ้

ผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถประหยัดภาษีได้โดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย

 ผลการศึกษาพบว่าการท�าสัญญาในธุรกิจไอทีมีภาระภาษีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก  

ณ ที่จ่าย , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ซึ่งผู้ประกอบ

การสามารถก�าหนดแนวทางในการวางแผนภาษีอากรเพ่ือช่วยให้ประหยัดภาษีได้โดยใช้กลยุทธ์การเลือก

ประเภทของสัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา และกลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับสัญญาแต่ละประเภท และกรณีผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ไปให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งมิได้มีการประกอบกิจการในประเทศไทย โดยปกติต้อง

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่ประเทศที่มีอนุสัญญา

ภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย ผู้รับเงินได้ค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศอาจได้รับ

การปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แล้วแต่กรณี และผู้ประกอบการยังมีหน้าที่น�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามแบบ ภ.พ.36 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83/6 

 นอกจากนี ้กรณีผูป้ระกอบการไทยไปลงทนุขายเครือ่งคอมพิวเตอร์ในประเทศทีม่อีตัราภาษตี�า่กว่า

ประเทศไทย หรือประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู ้ประกอบการไทยควรเลือกไป 

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในต่างประเทศ และใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินปันผลตาม 
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หลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) 

พ.ศ.2510 มาตรา 5 วีสติ แต่ถ้าผู้ประกอบการไทยไปลงทุนขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศที่มีอัตราภาษี

สูงกว่าประเทศไทย และมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ควรให้บริษัทไทยเป็นผู้รับเงินได้ และใช้สิทธิ

ประโยชน์จากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยผู้ประกอบการไทยต้องไม่มีสถานประกอบการถาวร

(Permanent Establishment หรือ PE) ในประเทศนั้น จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศนั้น 

ส่วนกรณีผู้ประกอบการไทยมีรายได้จากการอนุญาตให้ผู้จ่ายเงินได้ในต่างประเทศใช้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นประเทศทีม่อีนุสญัญาภาษซ้ีอนกับประเทศไทย ผูป้ระกอบการไทยมสีทิธิได้รบัการปรบั

ลดอตัราภาษเีงนิได้ในอตัรา 5-15% ทัง้นีต้ามข้อบทของอนสุญัญาภาษซ้ีอนแต่ละฉบบั ส่วนกรณกีารรบัจ้าง

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดของผู้ประกอบการไทย ข้ึนอยู่กับว่า 

ลขิสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ตกเป็นของใคร ถ้าเป็นของผูว่้าจ้าง ถือเป็นเงนิได้จากค่าจ้างท�าของ แต่

ถ้าเป็นของผู้รับจ้าง ถือเป็นเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ(Licensing Agreement) นอกจากน้ี กรณีผู้

ประกอบการไทยมีการท�าสัญญาเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าไอที (Distributorship Agreement) ให้กับผู้ผลิต

ในต่างประเทศ จะมปีระเด็นความแตกต่างในทางภาษอีากรกับกรณีผูป้ระกอบการไทยมกีารท�าสญัญาเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าไอที(Agency Agreement)ให้กับผู้ผลิตในต่างประเทศ

ค�าส�าคัญ : ภาระภาษีและการวางแผนภาษีสัญญาที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอท)ี

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�า

 ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology หรือ IT)มีความส�าคัญต่อการบริหาร

พัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน แต ่

ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เก่ียวกับภาระภาษแีละการวางแผนภาษท่ีีเก่ียวข้อง

กับการท�าสัญญาในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือธุรกิจไอที (ต่อไปจะเรียกว่า “ธุรกิจไอที”) อาท ิ

ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการท�าสัญญา

ให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญาให้

บริการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา

ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 

สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง, 

สัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่, 

สญัญาว่าจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สญัญา

อนุสญัญาให้ใช้สทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

ยังรวมถึงภาระภาษีและการวางแผนภาษีกรณี 

ผู ้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการท�าสัญญาขอ

อนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก

บริษัทต่างประเทศ และมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธิ์

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยังบริษัทต่างประเทศ

ซึ่งมิได ้มีการประกอบกิจการในประเทศไทย 
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นอกจากนี้กรณีผู ้ประกอบการในประเทศไทย

ต ้องการไปลงทุนประกอบธุรกิจขายเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ หรือประกอบธุรกิจ

อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 

ต่างประเทศ รวมถึงการรับจ้างเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ก็มีความจ�าเป็นต้อง

ทราบแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญา

ภาษซ้ีอนเพ่ือมใิห้เสยีภาษหีรอืเสยีภาษน้ีอยลงโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบการในธุรกิจไอที และส่งผลดีต่อระบบ 

การจัดเก็บภาษีของประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาภาระภาษีในการท�าสัญญา 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอที

 2. ศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ

ท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีในประเทศไทย

 3. ศกึษากลยุทธ์การวางแผนภาษทีีเ่ก่ียวข้อง

กับการท�าสัญญาในธุรกิจไอทีกับต่างประเทศ  

อาทิ การขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ, 

การอนญุาตให้ใช้สทิธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ

ลกูค้าในต่างประเทศ และการรบัจ้างเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ

 4. ศึกษาประเด็นความแตกต่างระหว่าง

การท�าสัญญาเป ็นผู ้จัดจ�าหน ่ายสินค ้าไอที 

(Distributorship Agreement) กับการท�าสัญญา

ตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าไอท ี(Agency Agreement) 

ระหว่างผู ้ประกอบการไทยกับผู ้ผลิตสินค้าใน 

ต่างประเทศ ซึง่มลีกัษณะรปูแบบ และความแตกต่าง

ในประเด็นทางภาษีอากร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ต่างประเทศ และการรับจ้างเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในตา่งประเทศ 

4. ศึกษ าป ระเด็น ค วาม แตกต่าง

ระหวา่งการ 

ทํ าสัญ ญ าเป็ น ผู้ จัด จําห น่ ายสิน ค้ าไอ ที 

(Distributorship Agreement) กั บ ก า ร ทํ า

สญัญาตวัแทนจําหน่ายสินค้าไอที (Agency 

Agreement) ระหว่างผู้ ประกอบการไทยกับ

ผู้ ผลิตสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะ

รูปแบบ และความแตกต่างในประเด็นทาง

ภาษีอากร 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

ภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับการทําสัญญาใน

ธุรกิจไอที 

2. ศึกษาและวิเคราะห์คําพิพากษา

ศาล 

ฎี ก า  แ ล ะ ห นั ง สื อ ต อ บ ข้ อ ห า รือ

กรมสรรพากรท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นภาษี

อากรและการวางแผนภาษีในการทําสญัญา

ในธุรกิจไอที 

3. สรุปประเด็นภาระภาษี และกล

ยทุธ์การ 

วางแผนภาษี ในการทําสัญ ญ าท่ี

เก่ี ย ว ข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ไอ ที  แ ล ะก า รล งทุ น

ประกอบการธุรกิจไอทีในตา่งประเทศ 

4. สรุปประเด็นความแตกต่างทาง

ภาษีอากร 

ระห ว่างการทํ าสัญ ญ าเป็ น ผู้ จัด

จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ไ อ ที  ( Distributorship 

Agreement) กั บ ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ตั ว แ ท น

จําหน่ายสินค้าไอที (Agency Agreement) 

ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิตสินค้าใน

ตา่งประเทศ  

 

ผลการวจิยั 

1. สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอที 

ไ ด้ แ ก่  สั ญ ญ า ใ ห้ เช่ า ร ะ บ บ โป ร แ ก ร ม

สัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจไอที 

ภาระภาษี 

ของ 

สญัญาในธุรกิจไอที 

 

 

 

การวางแผนภาษี 

การทําสญัญา 

ในธุรกิจไอที 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายภาษี

อากรที่เกี่ยวข้องกับการท�าสัญญาในธุรกิจไอที

 2. ศึกษาและวิเคราะห ์ค�าพิพากษา 

ศาลฎีกา และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นภาษีอากรและการวางแผน

ภาษีในการท�าสัญญาในธุรกิจไอที

 3. สรุปประเด็นภาระภาษี และกลยุทธ์ 

การวางแผนภาษีในการท�าสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจไอที และการลงทุนประกอบการธุรกิจไอที 

ในต่างประเทศ
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 4. สรุปประเด็นความแตกต่างทางภาษี

อากรระหว่างการท�าสญัญาเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้า

ไอที (Distributorship Agreement) กับการท�า

สัญญาตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าไอที (Agency 

Agreement) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิต

สินค้าในต่างประเทศ 

ผลการวิจัย

 1. สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอที ได้แก่ 

สญัญาให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สญัญา

ให้บรกิารวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครบวงจร, 

สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม

คอมพิวเตอร์,สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

บริการติดตั้ง, สัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ขนาดใหญ่, สญัญาว่าจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และท�ากราฟฟิกดไีซน์ 

รวมถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 2. ภาระภาษทีีเ่ก่ียวข้องกบัการท�าสญัญา

ในธุรกิจไอที ได้แก่ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล, 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์

 3. ผู ้ประกอบการในธุรกิจไอทีสามารถ

เลือกกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการท�าสัญญา 

ได้หลายวิธี เช่น กลยุทธ์การเลือกประเภทของ

สัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา 

กลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

สัญญาแต่ละประเภท

 4.  กลยุทธ์การลงทนุขายเครือ่งคอมพิวเตอร์

ในต่างประเทศ, การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ และการ

รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ 

ให้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราภาษีของประเทศ 

ที่ต้องการไปลงทุนกับอัตราภาษีของประเทศไทย 

และใช้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกา ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรว ่าด ้วยการยกเว ้น

รัษฎากร (ฉบับที่ 10) มาตรา 5 วีสติ รวมถึง 

หลักเกณฑ์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double 

Taxation Agreement)ระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศต่างๆด้วย

 5. กรณผีูป้ระกอบการไทยท�าสญัญาเป็น

ผู ้จัดจ�าหน ่ายสินค ้าไอที (Distr ibutorship 

Agreement) กับบริษัทผู ้ผลิตในต่างประเทศ 

เมือ่ เปรียบเทียบกับการท�าสัญญาตวัแทนจ�าหน่าย

สินค้าไอที (Agency Agreement) ให้กับผู้ผลิต 

ในต่างประเทศมีประเด็นความแตกต่างในทาง 

ภาษีอากร

อภิปรายผล

 1. การท�าสัญญาให้เช่าระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ถือเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เงินค่าตอบแทนท่ี 

ผู ้อนุญาต (Licensor) ได้รับจากผู ้รับอนุญาต

(Licensee) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40(3) แห่งประมวลรษัฎากร ถ้าผูป้ระกอบการแยก

ราคาค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากค่าจ้าง

ด�าเนินงาน ในส่วนของค่าจ้างด�าเนินงานจะถือเป็น

ค่าจ้างท�าของตามมาตรา 40(2) แห่งประมวล

รัษฎากร ซึ่งเป็นเหตุให้ผู ้รับจ้างมีภาระค่าอากร

แสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.1 ของจ�านวนสินจ้าง  

ดังนั้น ผู ้ประกอบการจึงควรรวมราคาค่าเช ่า

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับค่าจ้างด�าเนนิงานไว้ด้วย

กันโดยไม่มีการแยกราคา เพ่ือช่วยประหยัดค่า 

อากรแสตมป์ (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
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ที่ กค 0706/5444 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548)  

(The Revenue Department, 2005)

 2. การท�าสัญญาวางระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ครบวงจรซึง่ประกอบไปด้วยค่าบรกิาร

ในหลายๆส่วน ได้แก่ ค่าบริการลิขสิทธ์ิโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ , ค่าบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์,  

ค่าบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และดูแลรักษา 

รวมถึงค่าบริการช่างผู้เชี่ยวชาญ ถ้าผู้ประกอบการ

รวมราคาค่าบรกิารทุกรายการไว้ด้วยกันจะท�าให้มี

ภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายทั้งจ�านวน และมีภาระค่า

อากรแสตมป์จากค่าจ้างท�าของ รวมท้ังยังมีความ

ยุ่งยากในขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการ ดังนั้น  

ผู ้ประกอบการควรแยกราคาค่าบริการแต่ละ

รายการออกจากกัน เพ่ือแยกเสียภาษีในแต่ละ

ประเภทรายการ 

 3. การท�าสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์

พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีเป็นโปรแกรม 

พ้ืนฐาน ผูป้ระกอบการควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกับ

ค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์ เพราะถือเป็นเงินได้จากการ

ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8)  

ซึ่งไม่มีภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เว้นแต่กรณีขาย 

ให้กบัรฐับาล องค์การของรฐับาล เทศบาล สขุาภิบาล 

หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะมี

ภาระภาษหีกั ณ ท่ีจ่ายในอตัรา 1% ตามมาตรา 69 

ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 ส ่ วนกรณีการท� าสัญญาขายเครื่ อ ง 

คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมไม่พ้ืนฐานไม่ว ่า 

ผูป้ระกอบ การจะแยกราคาค่าโปรแกรมไม่พ้ืนฐาน

ดังกล่าวออกจากราคาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ 

ในส่วนของค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงนิได้

พึงประเมนิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรษัฎากร 

ซึง่มภีาระภาษเีงนิได้หกั ณ ท่ีจ่ายในอตัรา 3% กรณี

ผู้จ่ายเงินได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

หรือนิติบุคคลอื่นตามค�าส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป.

4/2528 ข้อ 3/2(1) และมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิม  

โดยถือเป็นสัญญาให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) 

ซึง่ความรบัผดิเกิดขึน้เมือ่มกีารช�าระราคา เว้นแต่มี

การออกใบก�ากับภาษีก่อน หรือได้ใช้บริการไม่ว่า

โดยตนเองหรือบคุคลอืน่ก่อน ให้ความรบัผดิเกิดข้ึน

ตามส่วนของการกระท�าน้ันๆ แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร มาตรา 

78/1(1) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร กค.

0706/1347 ลงวันที่ 10 ก.พ.2547,กค 0706/4653 

ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2546) (The Revenue 

Department, 2003-2004)

 4. การท�าสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์

พร้อมบรกิารตดิตัง้ ผูป้ระกอบการไม่ควรแยกราคา

ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  

แต่ควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกัน เพราะจะถือเป็น

เงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้าตามมาตรา 

40(8)  แห ่งประมวลรัษฎากร (Dulyaluck 

Trachutham, 2017 p.85-89) ซึง่ไม่มภีาระภาษหัีก 

ณ ทีจ่่าย เว้นแต่กรณีขายให้กับรฐับาล องค์การของ

รัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหาร 

ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น จึงจะมีภาระภาษีหักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามมาตรา	69	ทวิ	

แห่งประมวลรัษฎากร

 นอกจากน้ีการรวมราคาค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์

กับค่าบริการติดตั้งไว้ด้วยกันยังช่วยให้ผู้ประกอบ

การสามารถประหยัดค่าอากรแสตมป์ได้ด้วย  

เพราะการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีภาระค่า

อากรแสตมป์ แต่ถ้าผู ้ประกอบการแยกราคา 

ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

นอกจากผูป้ระกอบการจะต้องถกูหักภาษ ีณ ทีจ่่าย
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ในอัตรา 3% ในส่วนของค่าบริการติดต้ังแล้ว  

ยังมีภาระค่าอากรแสตมป์อัตรา 0.1% ของสินจ้าง

ในส่วนของรายได้ค่าบริการติดตั้งด้วย

 5. การท�าสัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Storage Systems) พร้อมลง

โปรแกรมพื้นฐาน ผู้ประกอบการควรรวมเป็นราคา

เดียว เพราะจะถือเป็นเงินได้จากการขายสินค้า 

ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่มี

ภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เว้นแต่กรณีขายให้กับ

รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล 

หรือองค์การบริหาร ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น จึงจะ 

มีภาระภาษีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 1% 

ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรณ ี

ผู ้ประกอบการแยกราคาค่าโปรแกรมพ้ืนฐาน 

ออกจากค่าขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่  

ในส่วนของค่าโปรแกรมพ้ืนฐานจะถือเป็นเงินได้

จากการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  

ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)  

แห่งประมวลรัษฎากร ท�าให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็น

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ

ในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใน

อัตรา 3% ตามค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 

ข้อ 3/2(1) และยังมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก 

การให้บริการลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมดังกล่าว

ด ้วย (หนังสือตอบข ้อหารือกรมสรรพากรท่ี  

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

คอมพิวเตอร์ที่มีเงื่อนไขข้อตกลงให้ลิขสิทธ์ิใน

โปรแกรมเป็นของผู้ว่าจ้าง ถือเป็นสัญญาจ้างท�า

ของอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)  

ซึ่งผู้รับจ้างท่ีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

มีภาระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้ว่า

จ้างท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ตาม 

ค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 3/1(1) ส่วน

กรณีผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐจะมีภาระภาษี

หัก ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 1% ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 50(4) และมาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณ ี

นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยังมีภาระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาระภาษี 

มูลค่าเพ่ิม และอากรแสตมป์ด้วย (หนังสือตอบ

ข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค.0706/10491 ลงวันที่ 

17 ต.ค.2550) (The Revenue Department, 2007) 

อนึง่ กรณสีญัญารบัจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมเป็นของใคร 

ตามค�าพิพากษาศาลฎกีาท่ี 1246/2547 คดรีะหว่าง 

บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด โจทก์ กรมสรรพากร จ�าเลย)(Research 

Division of the Supreme Court, 2004) ศาลฎีกา

ตัดสินให้น�าบทบัญญัติมาตรา 10 ของพระราช

บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาใช้บังคับ โดยให้ถือ

เป็นลขิสทิธ์ิของผูว่้าจ้าง สญัญาฉบบัดงักล่าวจงึถือ

เป็นสัญญาจ้างท�าของ ซ่ึงผู ้เขียนเห็นด้วยกับ 

ค�าพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าว เพราะเป็นการ

ตีความตามบทบัญญัติของกฎหมาย

 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซึ่งลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ยังคงเป็นของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ ถือเป็นเงินได ้

พึงประเมนิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรษัฎากร 

ซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ (Licensor) มีภาระต้องถูก

หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้จ่ายเงินได้ 

ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล ทั้งนี้ตามค�าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.

4/2528 ข้อ 3/2(1) ส่วนกรณีผู้จ่ายเงินได้เป็น 
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หน่วยงานภาครฐั มภีาระภาษหัีก ณ ท่ีจ่ายในอตัรา 

1% ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50(4) และ

มาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณี นอกจากน้ี ผู้รับจ้าง 

ยังมภีาระภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาหรอืภาษเีงินได้

นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม(สัญญาอนุญาตให้

ใช้สิทธิถือเป็นสัญญาให้บริการในทางภาษีมูลค่า

เพ่ิม) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรท่ี กค.

0702(กม.05)/3655 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2553) 

(The Revenue Department, 2010)

 อน่ึง กรณีผู ้ประกอบการในธุรกิจไอท ี

เลอืกท�าสญัญารบัจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะมีผลต่อการหักค่าเสื่อมราคา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย เน่ืองจากกรณีเป็น

สัญญารบัจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูว่้าจ้าง

เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ผู ้ว ่าจ ้างจึงมีสิทธิหักค่าเสื่อมราคาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ แต่กรณีเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้

ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อลิขสิทธิ์ยังคง

เป็นของผู้ประกอบการในธุรกิจไอที ผู้ประกอบการ

จงึเป็นผูม้สีทิธิหักค่าเสือ่มราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 7. กรณีผู ้ประกอบการในธุรกิจไอทีซึ่ง

ประกอบกิจการในประเทศไทยมีการจ่ายเงินได้ค่า

ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบ

การในต่างประเทศซึ่งมิได้ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยต้องหักภาษีเงินได้ 

ณ ท่ีจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15 ตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่กรณีผู้ได้รับเงินได้ค่า

ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี ถ่ินท่ีอยู ่ใน

ประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย  

ให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่ระบุไว้ใน

อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละฉบับ อาทิ อนุสัญญา

ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 

เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม พม่า อังกฤษ เยอรมัน 

ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี โปแลนด์ แคนาดา 

สาธารณรัฐเช็ค สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล และ

สิงคโปร์(ใหม่) ให้หักในอัตราเพียงร้อยละ 5, 

อนุสัญญาภาษีซ ้อนระหว ่างประเทศไทยกับ

ปากีสถาน และกัมพูชา ให้หักในอัตราร้อยละ 10 

และถ้าเป็นอนุสัญญาภาษซ้ีอนระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

ญ่ีปุ่น ให้หักในอัตราร้อยละ 15 (The Revenue 

Department, 2018)

 8. ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนจ�าหน่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ถ้าลงทุนใน

ประเทศท่ีมีอัตราภาษีต�่ากว่าประเทศไทย หรือ

ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

ผู้ประกอบการไทยควรไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ใหม่ในต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ประกอบการไทย

ถือหุ้นบริษัทในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันจ่าย

เงินปันผลไม่น้อยกว่า 6 เดือน และประเทศที่ไป

ลงทุนมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ผู้ประกอบการไทยได้รับสิทธิ

ยกเว้นภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในเครือใน

ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 10) มาตรา 5 วีสติ

 ถ ้าไปลงทุนในประเทศท่ีมีอนุสัญญา 

ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อัตราภาษีสูงกว่า

ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยควรใช้บริษัทไทย

เป็นผูร้บัเงนิได้ และใช้ประโยชน์จากอนุสญัญาภาษี
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ซ้อนโดยผูป้ระกอบการไทยต้องไม่มสีถานประกอบ

การถาวร (Permanent Establishment หรือ PE) 

ในประเทศน้ัน จึงจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

ให้กับประเทศนั้น

 9. ผูป้ระกอบการไทยได้รบัเงนิได้จากการ

อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

ต่างประเทศ ถ้าเป็นประเทศท่ีมอีนสุญัญาภาษซ้ีอน

กับประเทศไทย ผู ้ประกอบการไทยมีสิทธิได้รับ 

การปรับลดอัตราภาษีเงินได้คงเหลือเพียง 5-15% 

ขึน้อยู่กับข้อบทของอนสุญัญาภาษซ้ีอนแต่ละฉบบั 

เช่น อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม 

พม่า อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี 

โปแลนด์ แคนาดา สาธารณรฐัเชค็ สวติเซอร์แลนด์ 

อิสราเอล และสิงคโปร์(ใหม่) ให้เสียภาษีเงินได้ใน

อัตราเพียง ร้อยละ 5, อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง

ประเทศไทยกับปากีสถาน และกัมพูชา ให้เสยีภาษี

เงินได้ในอัตราร้อยละ 10 และถ้าเป็นอนุสัญญา

ภาษีซ ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และญีปุ่น่ ให้เสยีภาษี

เงินได้ในอัตราร้อยละ 15 

 10.   กรณีผู ้ประกอบการไทยท�าสัญญา

รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อตกลง

ให้ลขิสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นของผูว่้าจ้าง 

ถือเป็นเงินได้ประเภทค่าจ้างท�าของ อันเป็นเงินได้

พึงประเมนิตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรษัฎากร 

(Dulyaluck Trachutham. 2017 p.65-69) แต่ถ้า

มีข้อตกลงให้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ยังเป็นของผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นผู้รับจ้าง และ

อนุญาตให้ลูกค้าในต่างประเทศใช้สิทธิ เงินได้ที ่

ผู้ประกอบการไทยได้รับต้องเสียภาษีในลักษณะ

ของเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40(3)  แห ่งประมวลรัษฎากร (Dulyaluck 

Trachutham. 2017 p.72-73)

 11.   กรณีผู้ประกอบการไทยท�าสัญญา 

เป็นผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้าไอที (Distributorship 

Agreement) ให ้ กับบริษัทต ่างประเทศ ถ ้า 

ผู ้ประกอบการไทยท�าสัญญาเป็นหนังสือกับ 

บริษัทต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยด�าเนิน

ธุรกิจด้วยทุนของตนเอง ก�าไรขาดทุนเป็นของ

ตนเอง มีการก�าหนดราคาสินค้าเอง มีอิสระในการ

ขาย ถ้าสินค้าช�ารุดบกพร่อง ผู้ประกอบการไทย 

รับผิดต่อลูกค้าเอง และมีการออกใบเสร็จรับเงิน

หรือใบก�ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการไทย  

จะไม่ถือว่าผู้ประกอบการไทยเป็นตัวแทนของ

บรษิทัต่างประเทศตามประมวลรษัฎากร มาตรา 76 

ทวิ ผู ้ประกอบการไทยคงมีหน้าที่ย่ืนแบบแสดง

รายการเสียภาษีจากเงินได้ที่ได้รับในนามของ

ตนเองเท่าน้ัน ไม่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการในนาม

ของบริษัทต่างประเทศด้วย 

 12.   ถ้าผู้ประกอบการไทยท�าสัญญาเป็น

ตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าไอท ี(Agency Agreement) 

ให้กับบริษัทต่างประเทศ เมื่อบริษัทผู ้ผลิตใน 

ต่างประเทศได้รับเงินได้หรือผลก�าไรจากการ 

ด�าเนินการของผูป้ระกอบการไทย ต้องถือว่าบรษิทั 

ต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย ต้อง

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทย ตาม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ โดยผูป้ระกอบการ

ไทยซึ่งเป็นตัวแทนมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ

และเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคล (ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.

50) ในนามของบริษัทต่างประเทศดังกล่าว โดย

ค�านวณภาษีจากฐานก�าไรสุทธิ เว ้นแต่กรณี 

ไม่สามารถค�านวณภาษีจากฐานก�าไรสุทธิก็ขอ 
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เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ตามมาตรา 76 ทวิ 

วรรคสอง เว้นแต่กรณีบริษัทต่างประเทศมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

และไม่มีสถานประกอบการถาวร (Permanent 

Establishment หรอื PE) ในประเทศไทย  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงไม่มีสถานประกอบการประเภทตัวแทน

นายหน้าในประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าผูป้ระกอบการ

ต่างประเทศมีตัวแทนนายหน้าในการประกอบ

กิจการในประเทศไทย ต้องเป็นตัวแทนนายหน้า

ประเภทอสิระ(Independent Agent) จงึจะไม่ถือว่า

ตัวแทนนายหน้านั้นเป็นสถานประกอบการถาวร

ของผู้ประกอบการต่างประเทศ ผู้ประกอบการต่าง

ประเทศจึงจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

ให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อน และ 

ผู ้ประกอบการไทยซึ่งเป ็นตัวแทนของบริษัท 

ต่างชาตจิงึจะไม่มหีน้าทีต้่องย่ืนแบบแสดงรายการ

และเสียภาษีแทนผู ้ประกอบการต่างประเทศ 

ดังกล่าว (Chaisit Trachoetham, 2010 p.625) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

สินค้าประเภทอิสระ(Independent Agent) คือ  

ไม่ได้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าประเภทเดยีวกันนี้

ให้กับบริษัทต่างประเทศเพียงบริษัทเดียว (ถ้าเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายฯให้บรษิทัต่างประเทศเพียงบรษิทั

เดยีว ต้องไม่ด�าเนินการเกนิ 1 ครัง้ในหน่ึงรอบระยะ

เวลาบัญชี) นอกจากน้ีกรณีเป็นตัวแทนให้หลาย

บริษทัให้พิจารณามลูค่าตอบแทน (commissions) 

ที่บริษัทไทยได้รับจากการเป็นตัวแทนให้บริษัท 

ต่างประเทศ ว่าบริษัทใดจ่ายให้มีมูลค่าถึงร้อยละ 

75 ของค่าตอบแทน(commissions) ที่ได้รับจาก 

ผู้ว่าจ้างทุกบริษัทรวมกันหรือไม่ ถือเป็นตัวแทน 

ไม่อิสระ บริษัทต่างประเทศต้องเสียภาษี กรณี 

ไม่สามารถพิจารณามูลค่าตอบแทน ก็ให้พิจารณา

มูลค่าของทุนทรัพย์ตามสัญญาที่บริษัทไทยรับ

ท�าการแทนบริษัทต่างประเทศว่ามีจ�านวนถึง 

รอ้ยละ 75 ของมูลค่าทนุทรัพย์ตามสัญญาทีบ่รษิัท

ไทยรับท�าการแทนหรือท�าการติดต่อให้ทุกบริษัท

รวมกันหรอืไม่ ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ ก็ถือว่าบรษิทัไทยเป็น

ตัวแทนอิสระ บริษัทต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษี 

 ส่วนกรณีบรษิทัต่างประเทศไม่ได้มถ่ิีนท่ีอยู่

ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ให้พิจารณาเง่ือนไข

การเป็นตัวแทนนายหน้าอิสระ (Independent 

Agent)ท่ีจะท�าให้ผู้ประกอบการต่างประเทศไม่มี

ภาระภาษีในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของค�า

วินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรท่ี 2/2526 

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2526 ซึ่งมีหลักเกณฑ์คล้าย

กับอนุสัญญาภาษีซ้อนในข้อบทตัวแทนนายหน้า

ประเภทอิสระ (Independent Agent) กล่าวคือ 

กระท�าการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเป็นการท่ัวไป 

มิได้กระท�าให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป็น

ส่วนใหญ่ คือ ไม่รับรายได้ค่าตัวแทน จากบ. 

ต่างประเทศรายใดถึง 75% ไม่มีสัญญาหรือ 

ข้อตกลงท่ีมผีลเป็นการจ�ากัดสทิธิบริษทัไทยในการ

เป ็นนายหน้าหรือตัวแทนขายสินค้าประเภท

เดียวกันกับบุคคลอื่นในต่างประเทศ และในทาง

ปฏิบัติไม่เคยปรากฏว่ามีการจ�ากัดสิทธิเช่นนั้น 

นอกจากน้ีบริษัทนายหน้าหรือตัวแทนมิได้รับ

ประโยชน์อย่างอืน่นอกจากค่านายหน้าส�าหรับการ

ซื้อขายแต่ละคราวเท่านั้น และผู้ซื้อสินค้าได้ช�าระ

หรือจะได้ช�าระเงินค่าสินค้าให้บริษัทต่างประเทศ

โดยตรง

 ส่วนภาระภาษีของผู ้ประกอบการไทย  

จากเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า ผู้ประกอบการไทย

ต้องน�าเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า (Commission) 
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ที่ตนได้รับไปย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

นิติบุคคล โดยค�านวณภาษีจากฐานก�าไรสุทธิ 

ตามปกติ

 นอกจากน้ี กรณีท่ีผู ้ประกอบการไทย  

ให้บริการกับบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย  

ย่อมมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องเรียกเก็บด้วย  

เว ้นแต่ เป็นกรณีส่งออกบริการตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 80/1(2)

ข้อเสนอแนะ

 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ไอที)ควรก�าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ

ท�าสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอทีโดยศึกษาภาระ

ภาษีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอทีเพ่ือก�าหนดประเภท

ของสัญญาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพราะ 

ความแตกต่างของประเภทสัญญาย่อมท�าให้เกิด

ประเด็นความแตกต่างของภาระภาษี นอกจากนี้ 

ผูป้ระกอบการควรพิจารณาข้อดีข้อเสยีระหว่างการ

แยกสัญญาเป็นสองลักษณะ เพราะบางกรณี 

การแยกสัญญาท�าให้ผู้ประกอบการประหยัดภาษี

ได้ แต่บางกรณีการแยกสัญญาท�าให้ผูป้ระกอบการ

ต ้องเสียภาษีมากข้ึน ส�าหรับผู ้ประกอบการ 

ที่ต้องการไปลงทุนธุรกิจไอทีในต่างประเทศ เช่น 

การไปขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ,  

การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ, 

การอนุญาตให้ผู ้ประกอบการในต่างประเทศ 

ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการ

ควรเลือกลงทุนในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน 

(Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย 

เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือปรับ

ลดอัตราภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา

ภาษซ้ีอน แต่ถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องเลอืกไปลงทุนใน

ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

ผู้ประกอบการควรเลือกประเทศทีม่กีารจดัเก็บภาษี

เงินได้ในอัตราต�่า และไปจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท

ใหม่ในประเทศนั้น เพ่ือลดภาระภาษีซ�้าซ ้อน 

นอกจากน้ีผู้ประกอบการต้องระมัดระวังประเด็น

การน�าส่งภาษมีลูค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36 ในกรณี

ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

และผลของการให้บริการเกิดในราชอาณาจกัรไทย
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