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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นกิจการให้บริการ พาณิชยกรรม รวมถึงธุรกิจ
อุตสาหกรรมถือเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของกรมสรรพากร ซ่ึงจะไดรั้บการ
ก ากับดูแลให้เสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมายประมวลรัษฎากร  ทั้งน้ีกิจการต่างๆ            
อาจถูกปฏิบตัิการตรวจสอบภาษีที่แตกต่างกนั ตามระดบัความเส่ียง และเกณฑผ์ูป้ระกอบการที่ดี 
จากส่วนก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกนัไป  

ส าหรับกลุ่มกิจการที่เขา้ลกัษณะเกณฑดี์นั้น  ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบที่กฏหมายก าหนด  
โดยมีผลท าใหข้ั้นตอนการปฏิบตัิทางภาษีจะมีความสะดวก รวดเร็วมากยิง่ขึ้น เช่น 

- ไดรั้บยกเวน้การตรวจพร้อมทั้งไดรั้บการคืนภาษีที่รวดเร็ว  
- ไดรั้บสญัลกัษณ์มาตรฐานการปฏิบตัิหนา้ที่ทางภาษีที่ดีหรือ 
- ไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
ส าหรับผูป้ระกอบการกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มที่มีเจตนาในการหลีกเล่ียงภาษีจะเนน้การบงัคบั 

ใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดภายใตข้อ้มูลเป็นจริงของการประกอบการหรือการตรวจสอบภาษีอากร
ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายภาษีอากรและส่งเสริมการใช้โปรแกรมทาง
บญัชีภาษีอากรที่เป็นมาตรฐานเพือ่ใหก้ารปฏิบติัทางภาษีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 จากเหตุผลดงักล่าวจึงเกิดความสนใจ และไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตรวจสอบการคืนภาษี  
เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจถึงในตรวจสอบการคืนภาษี   ดงันั้นโครงงานน้ีท าให้ทราบถึงวิธีการ
ตรวจสอบการคืนภาษี รวมทั้งพฒันาความรู้ ที่จะน าไปใชศ้ึกษาเพิม่เต่ิมในอนาคต 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพือ่ศึกษาขั้นตอนระเบียบวธีิการคืนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 2. เพือ่ทราบถึงเทคนิควธีิการตรวจสอบ 
 3. เพือ่เพิม่ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงานจริง 
 4. เพือ่ศึกษาเรียนรู้วธีิแกไ้ขปัญหา และขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบขั้นตอนตรวจสอบการคืนภาษมูีลค่าเพิม่ ส านกังานสรรพากรพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28 

2. ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ และเทคนิควิธีการตรวจสอบคืน
ภาษมูีลค่าเพิม่ ส านกังานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28   

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงขั้นตอนระเบียบและวธีิการไดรั้บการคืนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 2. ไดท้ราบถึงเทคนิคและวธีิการตรวจสอบ 
 3. ไดรั้บประสบการณ์จริงจากการปฏิบติังานสหกิจ 
 4. ไดศึ้กษาเรียนรู้วธีิแกไ้ขปัญหา และขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ที่เกิดในระหวา่งปฏิบติังานจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีที่เรียกเก็บจากสินคา้ในส่วนที่เพิ่มขึ้นขอแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 

 
 

 
 

ภาษีขาย  เกิดขึ้นเม่ือไดข้ายสินคา้ หรือบริการ  โดยหากเกิดขึ้นเดือนใดก็เป็นภาษีขายของ
เดือนนั้น   

ภาษีซ้ือ  เกิดขึ้นเม่ือไดซ้ื้อสินคา้ หรือรับบริการที่น าไปใช้ในกิจการของตนทั้งที่เป็น
วตัถุดิบ  หรือสินคา้ หากเกิดขึ้นในเดือนใดถือเป็นภาษีซ้ือทีมีสิทธิขอคืนในเดือนนั้น   
 
 
 

 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ประกอบดว้ย 3 ประเภท คือ 

 1. ผูป้ระกอบการ คือ ผูผ้ลิต  ผูใ้หบ้ริการ  ผูข้ายปลีก  ผูส่้งออก  ซ่ึงขายสินคา้หรือให้บริการ
ในทางธุรกิจในราชอาณาจกัร (ในประเทศไทย) 

2. ผูน้ าเข้า  คือ  ผู ้ที่น าสินคา้เขา้มาในประเทศไม่ว่าการใด ๆ และต้องเสียอากรขาเข้า  
รวมถึงสินคา้ทีไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้  ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรออกจากเขตอุตสาหกรรม
ส่งออก  โดยมิใช่เพือ่การส่งออกดว้ย  

3. กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นผูท้ี่มีหนา้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิม่ เพือ่ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี   
 
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ 
 1. อตัราภาษี ร้อยละ  7   ส าหรับการขายสินคา้  หรือให้บริการทุกประเภท  รวมทั้งการ
น าเขา้  (อาจจะเพิม่ - ลด ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ) 
 2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0 ใช้กับธุรกิจการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ การ
ใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ 

ภาษีซ้ือทีห้่ามขอคนื และมใิห้ถอืเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  ได้แก่ 

สูตร           ภาษีมูลค่าเพิ่ม  =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 

ถ้า  ภาษีขาย   >  ภาษีซ้ือ  =  ช าระภาษีเพิ่ม 
     ภาษีขาย   <  ภาษีซ้ือ  =  ขอคนืภาษไีด้ 



 
 

- ไม่มีหลกัฐานใบก ากบัภาษี 

 -  มีใบก ากบัภาษีแต่น ามาแสดงไม่ไดว้า่มีการช าระภาษี 

 - ใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระส าคญั 

 - ภาษีซ้ือไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ 

 - ภาษีซ้ือออกโดยผูไ้ม่มีสิทธิออก 

 - ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีมิไดตี้พมิพห์รือจดัท าขึ้นดว้ยคอมพวิเตอร์ทั้งฉบบั 

 - ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีมิไดจ้ดัท าขึ้นตามวธีิการตามอธิบดีกรมสรรพากร 

 - ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีเป็นใบส าเนา 

 - ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีทีไ่ดรั้บมาจากผูป้ระกอบการ จดทะเบียนอ่ืนๆ 

ภาษีซ้ือไม่มสิีทธิขอคนืแต่น าไปถอืเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้   

          - ภาษีซ้ือในกิจการที่ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

         - ภาษีซ้ือที่เกิดจากรายจ่ายเพือ่การรับรอง 

         - ภาษีซ้ือซ่ึงไม่ไดท้  าขึ้นดว้ยระบบคอมพวิเตอร์  

         - ภาษีซ้ือซ่ึงมีใบก ากบัภาษีเป็นส าเนาแต่ไม่รวมถึงใบก ากบัภาษีซ่ึงเป็นส าเนามีขอ้ความว่า 
"เอกสารออกเป็นชุด" อยูด่ว้ย  

       - ภาษีซ้ือซ่ึงรายการไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลง  

         - ภาษีซ้ือจากการซ้ือ เช่าซ้ือ หรือรับโอนรถยนตท์ี่นัง่มิใช่รถยนตโ์ดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 
คนตามกฏหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราภาษีสรรสามิต 

           - ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีแบบอยา่งยอ่  เป็นตน้ 

ระบบงานคนืภาษีมูลค่าเพิม่ 

แนวทางปฏิบติักรมสรรพากรวา่ดว้ยการคืนภาษีมูลค่าเพิม่เป็นเงินสด  

การด าเนินการเกี่ยวกับงานคนืภาษี 

1. การส่งแบบ ภ.พ.30 และภ.พ.72 ให้ฝ่ายกรรมวิธี ส านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือ  
งานกรรมวิธี ฝ่ายกรรมวิธี ส านักงานสรรพากรจงัหวดั และส านักงานสรรพากรจงัหวดั (สาขา) 
ด าเนินการงานกรรมวิธีขอ้มูลและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารแล้วส่งไปให้ฝ่ายภาษีหัก   
ณ ที่จ่ายและคืนภาษี ส านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรืองานคืนภาษี ส านักงานสรรพากรจงัหวดั 
และส านักงานสรรพากรจังหวดั (สาขา) ภายใน 7 ว ันท าการนับ แต่ว ันที่ ฝ่ายกรรมวิธี หรือ           
งานกรรมวธีิแลว้แต่กรณีไดรั้บแบบ ภ.พ.30  



 
 

2. การแบ่งกลุ่มผูข้อคืน เม่ือฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ คืนภาษี หรืองานคืนภาษี ฝ่าย
กรรมวธีิแลว้แต่กรณี ไดรั้บแบบภ.พ.30 และภ.พ.72 จากฝ่ายกรรมวิธี ส านักงานภาษีสรรพากรพื้น 
ที่ หรืองานกรรมวิธี และส านักงานสรรพากรจงัหวดั (สาขา) ให้ด าเนินการแยกแบบ  ภ.พ.30 และ 
ภ.พ.72 ตาม กลุ่มผูข้อคืนดงัน้ี 

    2.1  ผูป้ระกอบการส่งออกที่ดี 

     2.2  ผูป้ระกอบการในทะเบียนผูข้อคืนที่เป็นผูส่้งออก 

     2.3 ผูป้ระกอบการขอคืนผดิปกติ (ตามรายช่ือที่ส านกัมาตรฐานกรรมวธีิภาษี ส่งให ้

     2.4 ผูป้ระกอบการขอคืนปกติ  

3. การด าเนินการแจง้ใหมี้สิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน 
ให้ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี ส านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธี 
ส านักงานสรรพากรจงัหวดั และส านักงานสรรพากรจังหวดั(สาขา) ด าเนินการท าหนังสือแจ้ง 
ผูป้ระกอบการที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน (ตามแนวทาง     
ที่กรมสรรพากรจะไดก้ าหนดต่อไป) เพือ่ใหท้ราบวา่ หากมีความประสงคจ์ะไดรั้บคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือนโดยเร็วให้ยื่นค  า ร้องตามแบบค าขอที่กรมสรรพากรก าหนด                   
ต่อสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรจงัหวดั หรือสรรพากรจงัหวดั (สาขา) ณ ส านักงานภาษีสรรพากร
พื้นที่ หรือส านักงานสรรพากรจังหวดั หรือส านักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู ่และให้หน่วยปฏิบติัด าเนินการตามที่กรมสรรพากรจะได้ก าหนดต่อไปก่อน      
ที่การจดัท ารายช่ือที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่เป็นเงินสดในทะเบียน ผูข้อคืนที่เป็นผูส่้งออก จะแลว้เสร็จ
ใหใ้ชท้ะเบียนผูส่้งออก ปี 2542 เป็นฐานขอ้มูลในการพจิารณาคืนภาษีมูลค่าเพิม่เป็นเงินสดไปก่อน  

 
 

4. การด าเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี หรืองานคืนภาษี 
ฝ่ายกรรมวธีิ แลว้แต่กรณี ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

     4.1 ใหส้อบทานความถูกตอ้งของแบบ ภพ.72 ของผูป้ระกอบการส่งออกที่ดีที่ขอคืนเงิน
สด และเสนอผูบ้งัคบับญัชา เพือ่สัง่คืนเงินภาษีมูลค่าเพิม่ทนัที 

    4.2  ส่งส าเนาภาพถ่ายแบบ ภ.พ.30 และแบบภ.พ.72 ของผูป้ระกอบการ รายดงัต่อไปน้ี 
ใหท้ีมก ากบัดูแลด าเนินการ 

(1) รายที่เจา้หน้าที่ผูก้  ากับดูแลได้แจง้ออกตรวจสภาพกิจการล่วงหน้า ทั้งน้ีให ้    
ส่งภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดรั้บแบบ ภพ.30 และ ภพ.72 จากฝ่ายกรรมวิธี หรืองานกรรมวิธี 
แลว้แต่กรณี ตามแบบส่งรายช่ือผูป้ระกอบการที่ขอคืนเป็นเงินสดที่ถูกคดัเลือกเพือ่ตรวจก่อนคืน  



 
 

  (2) รายที่ติดเกณฑ์การคัดเลือกรายเพื่อตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ งน้ีให ้         
ส่งภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดรั้บแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.72 จากฝ่ายกรรมวิธีหรืองานกรรมวิธี 
แลว้แต่กรณี ตามแบบส่งรายช่ือผูป้ระกอบการที่ขอคืนเป็นเงินสดที่ถูกคดัเลือกเพือ่ตรวจก่อนคืน  

(3) รายที่ขอคืนผิดปกติตามทะเบียนรายช่ือผูป้ระกอบการขอคืนผิดปกติที่ มี         
อยู่ปัจจุบันทั้ งน้ีให้ส่งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้รับแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.72 จากฝ่าย
กรรมวิธีหรืองานกรรมวิธี แลว้แต่กรณี ตามแบบส่งรายช่ือผูป้ระกอบการที่ขอคืนเป็นเงินสดที่ถูก
คดัเลือกเพือ่ตรวจก่อนคืน 

     4.3 ให้ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ ภพ. 72 ที่ขอคืนเงินสดของ ผูป้ระกอบการ      
ในทะเบียนผูข้อคืนที่เป็นผูส่้งออก และผูป้ระกอบการขอคืนปกติ ในเดือนภาษีที่ไม่อยูใ่นแผนการ
ออกตรวจสภาพกิจการล่วงหน้าของเจา้หน้าที่ผูก้  ากบัดูแลและไม่ติดเกณฑ์การคดัเลือกรายเพื่อ  
ตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอบทานความถูกตอ้งของแบบ ภพ.72 และเสนอผูบ้งัคบับญัชา  
เพือ่สัง่คืนเงินภาษีมูลค่าเพิม่ต่อไป 

    4.4 ให้ชะลอการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและจดัท าหนังสือแจง้ชะลอการคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับเดือนภาษีที่ส่งใหท้ีมก ากบัดูแลด าเนินการใหผู้ป้ระกอบการทราบทุกคร้ัง 

     4.5 ในกรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และแยกยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้หน่วยปฏิบติั     
ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการแต่ละแห่งพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเอง โดยหน่วยปฏิบัติ             
ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการสาขาตอ้งขอประวติัการเสียภาษีเงินไดจ้ากหน่วยปฏิบติัที่เป็น     
ที่ตั้งของสถานประกอบการส านกังานใหญ่มาประกอบการพจิารณาคืนภาษีมูลค่าเพิม่ดว้ย 

     4.6 ให้จดัท าทะเบียนคุมการส่งส าเนาภาพถ่ายแบบ ภ.พ.30 และแบบ ภ.พ.72 ให้ทีม
ก ากบัดูแลด าเนินการ  

     4.7 ใหจ้ดัท าแฟ้มประวติัผูข้อคืนภาษีเฉพาะผูป้ระกอบการส่งออกที่ดี และผูป้ระกอบการ
ในทะเบียนผูข้อคืนที่เป็นผูส่้งออก เป็นรายผูป้ระกอบการ โดยมีช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
ประเภทกิจการ ประวติัการตรวจ และประวติัการคืนภาษี 

5. หลักเกณฑ์การคดัเลือกรายเพื่อตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เม่ือฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และคืนภาษีหรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธีแลว้แต่กรณีได ้แยกแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.72 ตามกลุ่ม     
ผูข้อคืนแลว้ ใหว้เิคราะห์ เบื้องตน้ของผูท้ี่ขอคืนเป็นผูส่้งออกของเดือนภาษีที่ไม่อยูใ่นแผนการตรวจ
ล่วงหน้าของเจา้หน้าที่ผูก้  ากับดูแล และของ ผูป้ระกอบการขอคืนปกติ เพื่อหาความผิดปกติของ    
การเสียภาษี ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกรายเพือ่ตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ดงัน้ี 

                   (1) มีค่า P/T ปกติหรือไม่ 

                   (2) มีอตัราส่วนของยอดซ้ือต่อยอดขายรวม (P/T) สูงกวา่ค่าเฉล่ีย P/T ของประเภทธุรกิจ
เดียวกนั (ISIC RD) เกินกวา่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 



 
 

                   (3) มียอดขายรวมและยอดซ้ือสูงผดิปกติ  

                   (4) จ  านวนเงินภาษีที่ขอคืนสูงผดิปกติ 

การรายงานผลการตรวจ ใหท้ีมก ากบัดูแลด าเนินการตรวจสอบผูป้ระกอบการในทะเบียน  
ผูข้อคืนที่เป็นผูส่้งออก ผูป้ระกอบการขอคืนผิดปกติ และผูป้ระกอบการขอคืนปกติให้แล้วเสร็จ 
และสรุปผลการตรวจพร้อมทั้งแสดงความเห็นต่อ ผูบ้งัคบับญัชาโดยเร็ว และรายงานผลการตรวจ
ใหฝ่้ายงานคืนภาษีฝ่ายกรรมวธีิทราบเก่ียวกบั 

1. มูลเหตุของการขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่  

 2. ผลของการตรวจ  

- กรณีถูกตอ้ง แจง้คืนภาษี  

- กรณีไม่ถูกต้อง แจง้ผูเ้สียภาษีช าระภาษีเพิ่มเติมให้ครบถ้วน หากมีความผิด
เก่ียวเน่ืองเดือนภาษีอ่ืน ใหแ้จง้วา่ควรชะลอการคืนภาษีมูลค่าเพิม่ถึงเดือนภาษีใด 

3. กรณีที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเน่ืองจากมีการขยายกิจการ หรือมีการลงทุนในทรัพยสิ์น
ถาวร หรือมีการซ้ือสินคา้จริง ให้แสดงความเห็นโดยประมาณการด้วยว่าผูป้ระกอบการอาจจะมี   
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่ต่อไปเป็นระยะเวลานานเพยีงใด 

การด าเนินการตรวจ ให้ทีมก ากับดูแล ด าเนินการตรวจตามกลุ่มผู้ขอคนื ดังนี้  

1. ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี 

ให้ก ากับดูแลการเสียภาษีของผูป้ระกอบการให้มีผลเป็นปัจจุบนั หากพบความผิดปกติ  
ของการยื่นช าระภาษีเดือนภาษีใด ให้ออกตรวจสภาพกิจการภายหลังคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหา
สาเหตุจากการดูขอ้เทจ็จริงวา่มีความผดิปกติอยา่งไรหรือไม่ 

2. ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคนืที่เป็นผู้ส่งออก 

    2.1 ใหว้างแผนการออกตรวจสภาพกิจการของผูป้ระกอบการในทะเบียนผูข้อคืนที่เป็น    
ผูส่้งออกโดยให้เรียงล าดับตามความส าคญัและความเส่ียงในการขอคืนภาษีตามแนวทางปฏิบตัิ
กรมสรรพากรวา่ดว้ยการก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีโดยใกลชิ้ดเป็นรายผูป้ระกอบการและให้เป็นปัจจุบนั 
ทั้งน้ีใหร้ะบุรายช่ือผูป้ระกอบการและเดือนภาษีที่จะท าการออกตรวจดว้ยและส่งแผนการออกตรวจ
สภาพกิจการดังกล่าวให้ ฝ่ายภาษีหัก ณที่ จ่ายและคืนภาษี หรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรมวิ ธี             
แลว้แต่กรณีทราบ เพื่อจดัส่งส าเนาภาพถ่ายแบบ ภ.พ.30 และ แบบ ภ.พ.72 และด าเนินการชะลอ
การคืนภาษีมูลค่าเพิม่ผูป้ระกอบการรายดงักล่าวในเดือนภาษีที่ระบุ 

    2.2 ในกรณีที่ผูป้ระกอบการยื่นแบบภ.พ.30 ขอคืนเงินสดและติดเกณฑ์การคดัเลือก
รายการ เพื่อตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ด าเนินการตรวจเฉพาะประเด็นที่เป็นมูลเหตุการณ์      
ขอคืนภาษีดงัน้ี 



 
 

สุ่มตรวจด้านรายรับจากการส่งออก  

ก. มีการส่งออกจริง  

ข. มีการน าเขา้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก 

ค. น ารายรับจากการส่งออกมาบันทึกบัญชีครบถ้วน และกรณีเป็นผู ้ผลิต              
ใหท้ดสอบกระบวนการผลิต สูตรการผลิต และวตัถุดิบหลักที่ใชส้อดคลอ้งกบัผลผลิตที่ได ้  ทั้งน้ี
เพือ่ตรวจสอบใหมี้การน ารายรับจากการขายสินคา้ภายในประเทศมาบนัทึกบญัชีใหค้รบถว้นดว้ย 

สุ่มตรวจด้านซ้ือและรายจ่าย 

ก. ใบก ากบัภาษีซ้ือที่มีนยัส าคญั เช่น 

      - จ  านวนเงินสูง 

      -ใบก ากบัภาษีซ้ือซ ้ าราย 

      -ใบก ากบัภาษีปลอม 

                   -ใบก ากบัภาษีซ้ือและค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเงินสูงจากบริษทัในเครือเดียวกนั 

              ข. ตรวจใบก ากบัภาษีที่เหลือตามความเหมาะสม 

3. ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ หมายถึง ผูป้ระกอบการตามรายช่ือที่ส านักมาตรฐาน
กรรมวธีิจดัส่งให ้

       1. ในกรณีที่มีข้อมูลจากการออกตรวจสภาพกิจการมาก่อนแล้วพบว่า มิใช่         
เป็นรายผดิปกติ เช่น มีการขยายกิจการหรือมีการลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร เป็นตน้หรือกรณีที่พบว่า 
ฐานขอ้มูลผิดพลาด และเจา้หน้าที่ผูก้  ากบัดูแลเห็นว่าผูป้ระกอบการสมควรได้รับคืนภาษี ให้แจง้  
ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี หรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธี แล้วแต่กรณีทราบเพื่อด าเนินการ  
คืนภาษีและปรับปรุงใหถู้กตอ้ง 

2. ให้ออกตรวจสภาพกิจการรายที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ขอคืนเป็นเงินสดและรายที่     
จะได้เม็ดเงินมากเป็นล าดับแรก ที่เหลือให้ออกตรวจสภาพกิจการตามอัตราก าลังที่มีอยู่จริง             
เป็นล าดบัต่อมาโดยตรวจใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงและความเหมาะสมที่ขอคืน 

3. ก ากบัดูแลการผูเ้สียภาษีโดยใกลชิ้ดและใหล้กัษณะเป็นปัจจุบนั 

4.ผู้ประกอบการขอคนืปกติ 

 ผูป้ระกอบการที่ขอคืนเงินสดที่ไม่ใช่ผูป้ระกอบการส่งออกที่ดี ผูป้ระกอบการในทะเบียน
ผูข้อคืนที่เป็นผูส่้งออก และผูป้ระกอบการขอคืนปกติ ซ่ึงติดเกณฑก์ารคดัเลือกรายเพื่อตรวจก่อน
คืนภาษีมูลค่าเพิม่ 



 
 

ให้เจา้หน้าที่ออกตรวจสภาพกิจการตามแนวทางปฏิบตัิกรมสรรพากรการก ากับดูแล           
ผูเ้สียภาษีโดยใกลชิ้ดและให้เป็นปัจจุบนั โดยตรวจให้ไดข้อ้เท็จจริงว่า เดือนภาษีที่ขอคืนมีค่า P/T 
สูงผิดปกติเน่ืองจากสาเหตุใด หากเป็นกรณีที่ขอคืนเน่ืองจากมีการลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร หรือ     
มีการซ้ือสินค้าไวเ้พื่อขายเป็นจ านวนมากให้ตรวจเฉพาะประเด็นที่เป็นมูลเหตุการณ์ขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิม่นั้นๆ โดยใหไ้ปตรวจดู ณ สถานประกอบการของผูข้อคืนว่า มีการซ้ือทรัพยสิ์นถาวร
หรือมีการซ้ือสินคา้ไวเ้พือ่ขายจริงหรือไม่ กรณีที่ตรวจพบวา่ 

- ถูกตอ้ง ให้แจง้ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี หรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธ
แลว้แต่กรณีทราบ เพือ่คืนภาษีมูลค่าเพิม่ 

- ไม่ถูกตอ้ง โดยมีนัยส าคญั หรืออาจมีผลต่อการคืนภาษีในเดือนภาษีถดัไป ให้
ออกไปตรวจสภาพกิจการใหม่อีกคร้ัง โดยสุ่มตรวจดา้นการรับ ดา้นซ้ือ และรายจ่ายดงัน้ี  

ก. ตรวจดา้นรายรับ  

      - การบนัทึกบญัชีรายรับ  

    - การขายสินคา้หรือใหบ้ริการในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด โดยมีนัยส าคญัให้แก่
บริษทัในเครือเดียวกนัหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

 ข. ตรวจดา้นซ้ือและรายจ่าย  

    - ใบก ากบัภาษีซ้ือที่มีนยัส าคญั เช่น มีจ  านวนเงินที่สูง ใบก ากบัภาษีซ้ือซ ้ าราย 

    - ใบก ากบัภาษีปลอม  

      - ใบก ากบัภาษีซ้ือ และค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเงินสูงจากบริษทัในเครือเดียวกนั 

    - ใบก ากบัภาษีที่เหลือตามความเหมาะสมขอ้ 

ระบบงานส ารวจ  

หมายถึง การติดตามสภาพโดยทัว่ไปในเวลาท าการของธุรกิจและประมวลขอ้มูลภายใน
และภายนอก เปรียบเทียบกบัสภาพความเป็นจริงของสถานประกอบการในปัจจุบนั ว่าไดมี้การยืน่
เสียภาษีใกลเ้คียงกบัขอ้เทจ็จริงหรือไม่ เพือ่ส่งขอ้มูลดงักล่าวให้กบัทีมก ากบัดูแลและทีมก ากบัดูแล
พเิศษ รวมทั้งการติดตามเพือ่คน้หาผูป้ระกอบการที่อยูน่อกระบบภาษีอากรใหเ้ขา้สู่ระบบภาษีอากร 

ทมีก ากบัดูแล/ทมีก ากบัดูแลพเิศษ   

หมายถึง ทีมก ากบัดูแลและทีมก ากบัดูแลพิเศษตามแนว ทางปฏิบติักรมสรรพากรว่าดว้ย
การก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีโดยใกลชิ้ดเป็นรายผูป้ระกอบการ และ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

 



 
 

เทคนิคการตรวจสอบที่น ามาใช้ในการตรวจคนืภาษีมูลค่าเพิม่ 
1.การตรวจดู  

   ตรวจเอกสารหลกัฐานต่างๆ และทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริง  

2. การสังเกตการณ์ 

   เพือ่ทราบถึงขอ้เทจ็จริงที่เป็นอยูร่วมถึงส่ิงที่บนัทึกไว ้ 

3. การตรวจนับ 

    พสูิจน์ปริมาณส่ิงที่ตอ้งการตรวจวา่มีอยูจ่ริง ครบถว้นตามที่บนัทึกไว ้

4.การยืนยัดยอด 

    ทราบเก่ียวกบัหลกัฐานต่างๆ ใหก้ารยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.การตรวจสอบเอกสาร 

    ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานที่บนัทึกไวใ้นสมุดบญัชี  

6. การค านวณ 

    ค านวณตวัเลขในบญัชีซ่ึงถือเป็นหลกัฐานที่เช่ือถือได ้

7.การตรวจสอบการผ่านรายการ 

    ความถูกตอ้งและครบถว้นของกรผา่นรายการ 

8.การตรวจหารายการยอดผิดปกติ 

    ตรวจรายการในสมุดบญัชีหรือแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

9.การสอบถาม 

    เพือ่ใหท้ราบขอ้เทจ็จริงต่างๆที่เก่ียวขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจา  

10.การติดตามรายการ 

    ตรวจสอบบญัชีบางรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตน้จนจบรายการ  

11. การตรวจสอบความสัมพันธ์ 

     ขอ้มูลของรายการหน่ึงๆ มีความสมัพนัธก์บัรายการอ่ืนๆ 

 
 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ส านกังานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28 ที่อยู ่56 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางประกอก 

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์02-428-7344 โทรสาร 02-428-7325 

 

 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่ประกอบการเดินทาง 

 

 



3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

ส านักงานสรรพากรพืน้ที่ มอี านาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนปฏิบติัการและประเมินผล เพือ่การบริหารงานจดัเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และส านกังานสรรพากรภาค 

2. ก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีเป็นรายผูป้ระกอบการ ตรวจปฏิบติัการ และตรวจสอบภาษีอากร
ส าหรับรายที่อยูใ่นความรับผดิชอบ  

3. ด าเนินการเก่ียวกบัการเร่งรัดภาษีอากรคา้ง และด าเนินคดีแก่ผูเ้สียภาษี รวมทั้งตอบ     
ขอ้หารือทางภาษีอากร 

 4. ก ากบั ติดตาม และควบคุมการปฏิบติังานของส านกังานสรรพากรพื้นที่สาขา 

5. พจิารณาคืนเงินภาษีอากร 

6. ปฏิบตัิงานดา้นกรรมวธีิภาษี 

7. ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร 

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ           
ทไีดรั้บมอบหมาย 

ส่วนก ากับดูแลผู้เสียภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ก ากบั ดูแล ผูเ้สียภาษีโดยใกลชิ้ดเป็นรายผูป้ระกอบการและใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2. บริการใหค้  าปรึกษา แนะน า ผูเ้สียภาษีใหป้ฏิบตัิถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3. ส ารวจและขยายฐานภาษ ี

4.ปฏิบตัิการตรวจผูเ้สียภาษีมูลค่าเพิม่ในทอ้งที่รับผดิชอบ 

5. ตรวจสอบภาษีไต่สวนประเมินเรียกเก็บภาษีผูไ้ม่ยืน่ช าระภาษีหรือเสียไม่ถูกตอ้ง 

6. ตรวจสอบทัว่ไป ส าหรับรายที่ถูกขยายฐาน 

7. แนะน าการปฏิบตัิที่ถูกตอ้งและสอบยนัความถูกตอ้งของใบก ากบัภาษี 

8. ตรวจสอบผูข้อคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

 

 

 

 



ฝ่ายกรรมวิธีและคนืภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  

1. บนัทึก และประมวลผลขอ้มูลภาษีดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์  

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษแีละประเมิน/ยกเลิกประเมินเรียกเก็บภาษีเพิม่เติม 

4. ควบคุม ติดตาม การหกัภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

5. พจิารณาคืนภาษีทุกประเภทแก่ผูเ้สียภาษีที่มีภูมิล าเนาในทอ้งที่ 

6. พิจารณาคัดเลือกรายผูข้อคืนภาษีที่มีความซับซ้อนส่งให้ส่วนก ากับดูแล ผูเ้สียภาษี
ด าเนินการ 

7. ให้การสนับสนุนขอ้มูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง วิเคราะห์แบบแสดง
รายการภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

ส านกังานกรมสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28 

แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 

 

  

 

รูปที่ 3.2แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 



3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 1) นางสาววนิดา ผจงกิจการ 

 ต าแหน่ง ผูช่้วยนกัตรวจสอบภาษีช านาญการ 
 งานที่ได้รับมอบหมาย 

- การตรวจสอบรายงานและใบก ากบัภาษีซ้ือ - ภาษีขาย 
- การตรวจสอบใบก ากบัภาษีปลอม 
- ตรวจสอบ ภ.ง.ด.50 
- ตรวจสอบ ภ.พ.30 
- ตรวจสอบ ภ.ธ.40 

2) นายมาร์ค ปัณณศักดิ์ 

 ต าแหน่ง ผูช่้วยนกัตรวจสอบภาษีช านาญการ 
 งานที่ได้รับมอบหมาย 

-  การตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 
-  การตรวจสอบใบก ากบัภาษีปลอม 
-  ตรวจสอบ ภ.ง.ด.50 
- ตรวจสอบ ภ.พ.30 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นางปิยธิดา    กิวกุล     ต  าแหน่ง       นกัตรวจสอบภาษีช านาญการ 

 นางสาววริศรา  ศกัด์ิดี     ต าแหน่ง นกัตรวจสอบภาษีปฏิบตัิการ 

3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 ตั้งแต่วนัที่  30 พฤษภาคม 2559  ถึงวนัที่ 2 กนัยายน  2559 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 

1. น าเสนอหวัขอ้โครงงานต่อพนกังานที่ปรึกษา 
 

    

2. ศึกษาหาขอ้มูล 
 

    

3. เร่ิมปฏิบติังาน  
 

   

4. รวบรวมขอ้มูล   
 

  

5. จดัท ารูปเล่มรายงาน  
 

   
 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.8.1 ฮารด์แวร์ 

-  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

-  เคร่ือง Printer 

-  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

 - โปรแกรม Microsoft Word       

 - โปรแกรม Microsoft Excel   

 3.8.3 อื่นๆ 

 -  เคร่ืองคิดเลข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

ข้ันตอนการตรวจสอบการคนืภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.1  ข้ันตอนการตรวจสอบการคนืภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้สียภาษียืน่แบบ 
ภ.พ.30 

ภ.พ.72 

กรมสรรพากรพื้นที่ 28 ทีมฝ่ายงานคืน 

กรณีที่ 1 ไม่ติดเกณฑง์านคืน
ท าเร่ืองคืนไดเ้ลย 

กรณีที่ 2 ติดเกณฑง์านคืน ทีมฝ่ายก ากบัดูแล 



ผู้ประกอบการขอคนืผดิปกติ  

คือ ผูป้ระกอบการตามรายช่ือที่ส านักมาตรฐานกรรมวิธีจดัส่งให้ ในกรณีที่มีขอ้มูลจาก    
การออกตรวจสภาพกิจการมาก่อนแลว้พบวา่ไม่ใช่เป็นรายผดิปกติ เช่น   

- มีการขยายกิจการ  

- มีการลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร 

- กรณีที่พบวา่ฐานขอ้มูลผดิพลาด และเจา้หนา้ที่เห็นวา่สมควรไดรั้บคืนภาษี  

ใหเ้จา้หนา้ที่แจง้ฝ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย และคืนภาษี หรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธี แลว้แต่กรณีทราบ
เพือ่ด าเนินการคืนภาษี และปรับปรุงใหถู้กตอ้ง  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 แบบ ภ.พ.30 



 

 

 การตรวจสอบใบก ากบัภาษีในกรณทีี่ให้ออกตรวจสภาพกจิการ  

ใหท้  าการตรวจสอบโดยออกตรวจสภาพกิจการ ส าหรับรายที่ยืน่แบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.72 
ขอคืนเป็นเงินสด และรายที่จะไดเ้ม็ดเงินมาก เป็นล าดบัแรก   ส าหรับรายที่เหลือใหอ้อกตรวจสภาพ
กิจการตามอตัราก าลงัที่มีอยูจ่ริงเป็นล าดบัต่อมา     ตามแนวทางปฏิบติักรรมสรรพากรว่าดว้ยการ
ก ากับดูแลผู ้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผูป้ระกอบการ และให้เป็นปัจจุบัน โดยตรวจให้ได้
ขอ้เทจ็จริงของการขอคืนตามความเหมาะสม     ที่ผูเ้สียภาษีท าการขอคืนมา 

 เทคนิคการตรวจสอบทีใ่ช้ ไดแ้ก่  
 1. การตรวจดู  เป็นการตรวจสอบเอกสารหรือขอ้มูลที่ได้รับจากฝ่ายงานคืน เม่ือได้รับ

ขอ้มูลเป็นที่เรียบร้อย ศึกษารายละเอียดที่เก่ียวกบัประเภทธุรกิจเพือ่ท  าความเขา้ใจ  
 

รูปที่ 4.3 แบบ ภ.พ.72 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 ใบก ากบัภาษีไม่สมบูรณ์ 

รูปที่ 4.5 ใบก ากบัภาษีแบบยอ่ 



2. ท าหนังสือเชิญพบ/ออกตรวจสภาพกิจการ  
การติดตามสภาพโดยทั่วไปในเวลาท าการของธุรกิจและประมวลข้อมูลภายในและ

ภายนอก เปรียบเทียบกบัสภาพความเป็นจริงของสถานประกอบการในปัจจุบนั ว่าไดมี้การยืน่เสีย
ภาษีใกล้เคียงกับขอ้เท็จจริงหรือไม่ เพื่อส่งขอ้มูลดังกล่าวให้กบัทีมก ากับดูแลและทีมก ากับดูแล
พเิศษ 

3. การสอบถาม/ซักถามเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
และอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง การตรวจสอบรายการที่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กันเน่ืองจากขอ้มูลของ

รายการหน่ึงๆอาจมีความ สมัพนัธก์บัรายการอ่ืน  

 
 

 รูปที่ 4.6 รายละเอียดประเภทธุรกิจ 



4. การตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นการตรวจเอกสารหลกัฐานที่บนัทึกไว้
ใน สมุดบญัชี เช่น เอกสารใบก ากับภาษีซ้ือ(ตน้ฉบบั) และเอกสารใบก ากับภาษีขาย (ส าเนา) 
ร่วมกบัรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายรายงานการเคล่ือนไหวบญัชีธนาคาร และรายงานสินคา้วตัถุดิบ 
เป็นตน้ 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 ใบก ากบัภาษีซ้ือ 

รูปที่ 4.8 รายงานภาษีซ้ือ 



4.1 การตรวจสอบเอกสารใบก ากบัภาษีซ้ือและรายงานภาษีซ้ือเอกสารดงักล่าวจะตอ้งน ามา
ตรวจสอบร่วมกัน โดยตรวจสอบยอดซ้ือที่มีรายการผิดปกติ เช่น กิจการมีการซ้ือวตัถุดิบเขา้มา
มากกว่าทุกๆเดือน หรือภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยจะต้องตรวจสอบรายงานภาษซ้ือและ
ตรวจสอบใบก ากบัภาษีซ้ือทีละรายการเพือ่ความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.10 ใบก ากบัภาษีขาย 

รูปที่ 4.9 รายงานภาษีขาย 



4.2 การตรวจสอบเอกสารใบก ากบัภาษีขายและรายงานภาษีขาย จะตรวจสอบเหมือนกบั
รายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีซ้ือ เอกสารจะตอ้งน ามาตรวจสอบร่วมกนั โดยตรวจสอบยอดขายที่
มีรายการผิดปกติ เช่น กิจการมีการขายวตัถุดิบเขา้มามากกว่าทุกๆเดือน หรือภายในระยะเวลา 3 
เดือน โดยจะตอ้งตรวจสอบรายงานภาษีขายและตรวจสอบใบก ากบัภาษีขายทีละรายการเพื่อความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การตรวจสอบรายงานสินคา้วตัถุดิบ จะตอ้งตรวจสอบกับใบก ากับภาษีซ้ือแต่ละ
รายการว่ามีการบนัทึกรายการรับหรือไม่ และตอนเบิกใชบ้นัทึกจ่ายหรือไม่ ถา้เป็นซ้ือมาขาย
ไปจะจบัคู่ไดง่้าย ถา้เป็นผลิตหรือรับจา้งก็ตอ้งมีใบขอเบิก แต่ถา้กิจการเล็กๆ อาจจะไม่มีใบขอ
เบิกจะสั่งซ้ือมาพอดีกับจ านวนที่ใช ้และบนัทึกรับ-จ่ายเลยไม่ตอ้งระบุว่าไปใช้กบังานอะไร
หรือประเภทใด 

 ขอ้สงัเกต   เอกสารน้ีเป็นเอกสารจริง – มิใช่เอกสารปลอม                                                             
(โดยเฉพาะในกรณีที่การควบคุมภายในไม่รัดกุม)  อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอยูจ่ริง 

รูปที่ 4.11 รายงานสินคา้วตัถุดิบ 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 4.12 รายงานการเคล่ือนไหวของบญัชี

ธนาคาร 

 



                4.4 การตรวจสอบรายงานการเคล่ือนไหวบญัชีธนาคาร จะตรวจสอบจ านวนเงินเขา้-ออก 
ถา้กรณีที่มีจ  านวนเงินเขา้จะดูวา่ออกใบก ากบัภาษีขายครบถว้นหรือไม่ และกรณีจ านวนเงินออกว่า
จ่ายช าระค่าสินคา้ที่ซ้ือมาใช ้หรือค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบักิจการหรือเปล่า 

5. ค านวณตัวเลขในบัญชีซ่ึงถือเป็นหลักฐานที่เช่ือถือได้มาก  เช่นบวกเลขในสมุดขั้นตน้
จ านวนยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภท เพือ่พสูิจน์ความถูกตอ้งของตวัเลขในบญัชี 

6. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการผ่ายรายการจากสมุดขั้นตน้ไปบญัชี
สมุดขั้นปลาย (แยกประเภท) 

7. ตรวจรายการในสมุดบัญชีต่างๆ ในบญัชีแยกประเภท สมุดขั้นตน้ หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 
โดยตรวจดูรายการที่มีลกัษณะผดิปกติ ซ่ึงอาจท าใหส้ามารถพบรายการที่เป็นขอ้ผดิพลาดได ้ถา้หาก
พบประเด็นความผิดปกติให้ผูป้ระกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงประเด็น
ความผดิที่พบ (ภ.พ.30) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                    บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
จากที่ คณะผู ้จัดท าโครงงานได้ปฏิบัติงานในส านักงานกรมสรรพากรพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28 ในต าแหน่งผูช่้วยนักตรวจสอบภาษีช านาญการ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ในหลาย ๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ประโยชน์ที่รับจากโครงงานสหกิจศึกษา 

ประโยชน์ต่อนักศึกษาทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.ท าให้ทราบถึงการเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
เพิม่พนูประสบการณ์ที่ไดจ้ากการปฏิบติังานจริง 

2.ท าใหท้ราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหา และขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ที่เกิดในระหว่าง
การปฏิบติังานใหต้รงกบัวตัถุประสงคก์ระบวนการตรวจสอบ  

3.ท าใหท้ราบถึงประโยชน์ของการตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไดเ้รียนรู้
การตรวจสอบการคืนภาษี รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1. สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ การท างานใหส้ าเร็จลุล่วง ทนัเวลา 

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และหรือประสิทธิผล ในการการด าเนินงานของ
ผูป้ระกอบการ 

5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

       1. เน่ืองจากผูป้ระกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มท าการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจ านวน
มากท าใหเ้อกสารที่ใชใ้นการตรวจสอบแต่ละรายมีจ านวนมากมีผลท าให้การท างานไม่ทนัต่อ
เวลาและส่งผลถึงประสิทธิภาพในการตรวจสอบลดลงไป 

      2. เอกสารที่ใชป้ระกอบการตรวจสอบเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ไม่ครบถว้นมี
ผลท าใหก้ารตรวจสอบดงักล่าวอาจสะดุด หยดุลง ไม่ต่อเน่ือง ทั้งน้ีเกิดจากผูป้ระกอบการไม่ให้
ความร่วมมือน าส่งเอกสารใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ตามวนั เวลาที่ก  าหนด  

 

 



 
 

5.1.3 ข้อเสนอแนะนักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นในการ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

                 1.เจา้หน้าที่กรมสรรพากรควรปรับเปล่ียนวิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อ         
ลดขั้นตอนการตรวจสอบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ยงัคงมีประสิทธิภาพ เช่น พฒันาระบบสาระสนเทศ
เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการคืนภาษี จดัอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ และปริมาณเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งใน
การตรวจสอบคืนภาษีมูลค่าเพิม่ 

               2.กรมสรรพากรควรก าหนดน าระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผูป้ระกอบการ     
ใช้เป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้เป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้
เอกสารแบบเดิม ทั้งน้ีระบบดงักล่าวอาจช่วยให้เจา้หน้าที่ท  าการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และทนัต่อเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.ได้เรียนรู้ถึงการตรวจสอบเอกสารต่างๆในการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความ
รอบคอบในการท างาน และการแกปั้ญหาที่ถูกตอ้ง 

2. เรียนรู้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีม มารยาทในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น เกิดการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองและมีความมัน่ใจในตนเองมากขึ้นร่วมถึงประสอบการณ์ในการตรวจสอบภาษีซ่ึงเป็น
คุณสมบตัิที่พงึประสงคข์องสถานประกอบการ 

3.ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนใน
หอ้งเรียนเน่ืองดว้ยมีความเขา้ใจในเน้ือหาวชิามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบติังานจริง 

4. สร้างโอกาสไดรั้บการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.ขาดทกัษะในการปฏิบตัิงาน ความเขา้ใจ ในระบบการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบคืน
ภาษีมูลค่าเพิม่ เช่น รูปแบบที่ถูกตอ้งของเอกสารที่ใชใ้นขอคืนภาษี ระยะเวลาที่ใชใ้นการตรวจสอบ 
และวธีิการแกไ้ขปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ 

2.การส่ือสาร และการถ่ายทอดความรู้ภายในองคก์รระหวา่งเจา้หนา้ที่ (พีเ่ล้ียง)กบันักศึกษา
ปฏิบติัโครงงานสหกิจ ยงัขาดความชดัเจน ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ   

1. นกัศึกษาที่ปฏิบตัิ โครงงานสหกิจศึกษา ควรไดเ้รียนรู้ และไดรั้บการฝึกอบรมเบื้องตน้
เก่ียวกับระเบียบ ขั้นตอน วิธีการท างาน ในส่วนของการปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานกรมสรรพากร 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 28 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจต่อการปฏิบติังานเบื้องตน้ และน าไปสู่การ
พฒันาการท างานในการตรวจสอบคืนภาษีมูลค่าเพิม่ต่อไป 

2. ควรจกักิจกรรมหรือการเขา้ร่วมประชุมระหวา่งเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานตรวจสอบคืนภาษี 

กบันักศึกษาที่เขา้ไปปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือต่อการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาโครงงานสหกิจ 
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