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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยคุปัจจุบนัท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตกนัอยา่งแพร่หลายไปทัว่ทุกมุมโลก แต่ละคนก็ใช้

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตไปในหลายดา้นต่างๆ มากมายในชีวิตประจ าวนั ทั้งดา้นการศึกษา เชิง

พาณิชย ์ธุรกรรม ความบนัเทิง และอ่ืนๆ รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึง

ในปัจจุบนัน้ีกรมสรรพากรไดเ้ปิดให้บริการยื่นแบบฯ ผา่นอินเทอร์เน็ตส าหรับ  16  ประเภทแบบฯ

สมาชิกท่ีไดรั้บสิทธิให้ใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต  สามารถเขา้ใช้บริการยื่นแบบฯ ได้

ทนัทีท าให้การยื่นแบบ ภ.พ. 30 ก็สามารถด าเนินการผา่นทางอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่นเดียวกนั บริษทั

ส่วนใหญ่จึงเลือกช่องทางน้ีในการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ดว้ย เน่ืองจากมีความสะดวกและประหยดัเวลา

มากกวา่การไปด าเนินการดว้ยตนเองท่ีหน่วยงาน 

 จากท่ีผูจ้ดัท าปฏิบติังานในบริษทัส านกังานท่ีปรึกษาการบญัชีและภาษีอากรจ ากดั ในฐานะ
ท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท าและยื่นแบบช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีต่างๆ ให้แก่
หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ เกิดปัญหาในการด าเนินการ เน่ืองจากในขณะท่ีเรียนในภาคทฤษฎีนั้น
ไม่ไดมี้การเนน้ในดา้นการน าไปสู่การปฏิบติัจริง จึงท าใหป้ระสบปัญหาต่างๆ เช่น ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในระบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษี ขาดความเขา้ใจในระบบโปรแกรมฯขาดความช านาญ
ในการใช้งานความไม่พร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์การขาดความเขา้ใจในลกัษณะงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ท าให้การท างานไม่เสร็จทนัตามก าหนดเวลา ขาดความช านาญในการใช้โปรแกรมฯ 
การบนัทึกขอ้มูลเขา้ในระบบ เป็นตน้ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงขั้นตอนการใช้
บริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีฯ ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนกัศึกษาท่ีออก
ปฏิบติังานสหกิจ หรือพนกังานท่ีรับใหม่เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการยืน่แบบ ภพ.30ผา่นอินเตอร์เน็ต 
 1.2.2 เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงวธีิการกรอกแบบ ภพ.30 ผา่นอินเตอร์เน็ต 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 จะศึกษาเก่ียวกับ ภพ.30และวิธีการหรือขั้นตอนการกรอกแบบ ภพ.30 ทาง
อินเตอร์เน็ตและส่วนต่างๆในแบบ ภพ.30 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 เป็นผูจ้ดัท าบญัชีของส านกังานท่ีจดัท างบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชี 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 

2559 
 ระยะเวลาสืบคน้ขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559ถึงสิงหาคม 2559 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการยืน่แบบ ภพ.30ผา่นอินเตอร์เน็ต 
 1.4.2 ท าใหเ้ขา้ใจถึงวธีิการกรอกแบบ ภพ.30 ผา่นอินเตอร์เน็ตและสามารถน าไปปฏิบติัได้
ในชีวติจริง 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

2.1  เอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”   

  ท่ีมา :  https://numuaystarty.wordpress.com/ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียว/ 

ความหมายของภาษีมูลค่าเพิม่ 

 ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนครใหค้วามหมายภาษีมูลค่าเพิ่มวา่ ภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึง

ภาษีท่ีเก็บจากการขายสินคา้และบริการของผูผ้ลิตสินคา้ หรือผูบ้ริการผูน้ าเขา้โดยจดัเก็บเฉพาะมูล

ค่าท่ีเพิ่มข้ึนการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีขอบเขตกวา้งขวาง และครอบคลุมทุกขั้นตอนในการผลิตการ

จ าหน่ายและใหบ้ริการ  

 

 
 



 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1รายละเอยีดของสถานประกอบการ 
 
ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาการบญัชี และภาษีอากร จ ากดั 
หมวดหมู่: บริการท าและตรวจสอบบญัชี 
ทีอ่ยู่: 6 ซอยประชาอุทิศ 79 แยก 13 แขวงทุ่งครุ 

เขตทุ่งครุ กทม.10140 
โทรศัพท์: 0-2426-0349, 0-2871-9132-3  
โทรสาร: 0-2426-7040  
อเีมล์: iaandani@truemail.co.th, 

center@iaaudit.com 
เวบ็ไซต์: www.cataccounting.co.th, 

www.iaaudit.com 
เวลาท าการ: จนัทร์-ศุกร์ 

เวลา 09:00-17:3 
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 01055840012177 
วนัจดทะเบียน: วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2540 
สภาพกจิการ: ยงัด าเนินกิจการอยู ่
ทุนจดทะเบียน:  1,000,000 
ประเภทกจิการ: บริษทั 
ขนาดธุรกจิ:  ขนาดเล็ก 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 สินคา้และบริการ 
 บริการงานด้านบัญชี ภาษีอากร จัดท าบัญชีการเงิน จัดท าบัญชีบริหาร วาง ระบบ
สารสนเทศทางบญัชี วางแผนภาษีอากร รับเป็นท่ีปรึกษา ดา้นการบริหาร บริหารความเส่ียงองคก์ร 
ระบบการควบคุมภายใน รับจดทะเบียน จดัตั้งนิติบุคคล อ่ืนๆตามกฎหมายธุรกิจ รับตรวจสอบบญัชี 
รับจดทะเบียนพาณิชยทุ์กชนิด บริการ รับจดัท าบญัชี ภาษีอากร ตรวจสอบบญัชี ภาษีอากร ว าง
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ระบบบญัชี ใหค้  าปรึกษา ดา้นบญัชี ภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย ์บริการดา้นกฎหมาย การอบรม
สัมมนา บริการคุณภาพมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 

 วสิัยทศัน์ 
 ส านกังานท่ีปรึกษาการบญัชี และภาษีอากร ด าเนินธุรกิจ รับตรวจสอบบญัชี รับจดทะเบียน
พาณิชยทุ์กชนิด บริการ รับจดัท าบญัชี ภาษีอากร ตรวจสอบบญัชี ภาษีอากร วางระบบบญัชี ให้
ค  าปรึกษา ดา้นบญัชี ภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย ์บริการดา้นกฎหมาย การอบรมสัมมนา บริษทั
ของเราเนน้การท างานใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชีพ มาตรฐานตามวชิาชีพ คือ งานบริการของเรา 
 
3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณธนพร 

จนัทร์สวา่ง 

พนกังานบญัชี 

คุณชยาไพร 

จนัทร์สุวรรณ 

พนกังานบญัชี 

 

คุณรพีพรรณ 

จนัทร์ฉาย 

พนกังานบญัชี 

 

คุณจนัทิมาอรุณศิริเพช็ร 

ผูจ้ดัการ 
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 ลกัษณะการท างาน 
- บนัทึกขอ้มูลการเงินขององคก์ารตามระบบของการบญัชี  
- บญัชีรายรับ หรือบญัชีรายจ่าย  
- ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร  
- บนัทึกเก่ียวกบัการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอ่ืนๆ  
- บนัทึกบญัชีแยกประเภท 
- ตรวจสอบการบนัทึกบญัชี ท าการค านวณ และรวมยอดเงินเท่าท่ีจ  าเป็น 
- งานเก่ียวกบัการเงินอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีก าลงัด าเนินงานอยู ่ 
- ท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน ท ารายงานแสดงฐานะทางการบญัชีให้แก่ลูกคา้ และ

ปฏิบติังานต่างๆ เก่ียวกบัการท าบญัชีท าบนัทึกการเงิน 
 
3.4ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 เป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

 
3.5ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษาหวัขอ้รายงาน 
 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมกบัศึกษาหวัขอ้รายงานท่ีเหมาะสมและปฏิบติัจริง 
 2. เลือกหวัขอ้รายงาน 
 โดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเลือกหวัขอ้รายงาน 
 3. รวบรวมขอ้มูล 
 สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาถึงขอ้มูลตามหวัขอ้รายงาน และคน้ควา้ในต าราท่ีเก่ียวขอ้งและ
บนัทึกการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รายงาน 
 4. จดัท ารายงาน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจริงในการปฏิบติังาน 
 5. การน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
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3.6 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

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

1.ปฏิบติังานเพื่อหาหวัขอ้โครงงาน 
 

  
  

2.เลือกหวัขอ้โครงงาน  
 

 
  

3. วางแผนโครงงาน   
   

4. จดัท าโครงงาน  
 

 
  

5. น าเสนอโครงงาน    
  

 
3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 - ฮาร์ดแวร์  

 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2.เคร่ืองพิมพดี์ด 
 3.เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
 4.เคร่ืองค านวณ 
 5.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 6.เคร่ืองเจาะกระดาษ 
 7.เคร่ืองตดักระดาษ 
 8. กลอ้งถ่ายรูป 

 - ซอฟตแ์วร์ 
 1.โปรแกรม Microsoft Word 
 2.โปรแกรม Microsoft Excel 

  3.โปรแกรม Internet Explorer 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

4.1การสมัครใช้บริการยืน่แบบผ่านอนิเทอร์เน็ต 

 สถานท่ียืน่เอกสารดว้ยตนเอง  

 - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

 - ส านกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 27) กรณี มีสถานประกอบการหลาย

แห่ง 

 - กรณีส านกังานบญัชี(ยืน่ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีลงทะเบียน) 

 เง่ือนไขและขอ้ตกลงการใชบ้ริการ  

 - ยืน่แบบและช าระภาษี ภายในก าหนดเวลาเท่านั้น 

 - ตอ้งช าระภาษีครบถว้น ตามแบบแสดงรายการ 

 - ใชบ้ริการยืน่แบบเวลา 06.00 - 22.00 น.(ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 

 การรับ User ID และ Password  

 - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี ส่งทาง e-mail (สามารถใชบ้ริการไดท้นัที) 

 - ส านกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ มอบใหท้นัที (รอการอนุญาต 2 วนั ท าการ) 

 เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งใชป้ระกอบดว้ย 

 1. ค าขอยืน่แบบแสดงรายการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) 

 2. ขอ้ตกลงในการยืน่แบบแสดงรายและช าระภาษีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 3. กรณีเป็นนิติบุคคลตอ้งแนบส าเนาหรือภาพถ่ายหนงัสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วน

บริษทั ฉบบัปัจจุบนัท่ีมี  “ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน”  นบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนฯ ไดล้งลายมือช่ือ 

พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัคนต่างดา้วของผูมี้อ  านาจผกูพนักบันิติบุคคลนั้น 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งแนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัคนต่างดา้วท่ีไดล้ง

ลายมือช่ือรับรอง 

 4. กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นกระท าการแทน ให้ท าหนงัสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์) 

พร้อมแนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรอง 
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 การสมคัรใชบ้ริการ  

 1)ลงทะเบียนท่ี www.rd.go.thหวัขอ้ E-FILING  

 
รูปท่ี 4.1 หวัขอ้ E-FILING 

 

 2) คลิก "ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต" 

 
รูปท่ี 4.2 เลือกยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ตในหวัขอ้ E-FILING 



10 

 3) คลิกปุ่ม "สมคัรสมาชิก" (ต าแหน่งปุ่มอยูท่างดา้นซา้ย) 

 
รูปท่ี 4.3 เลือกสมคัรสมาชิก 

 

 4) ตวัเลือก "ยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90/91/94" หรือ "ยืน่แบบอ่ืนๆ" 

 
รูปท่ี 4.4 ตวัเลือกในการสมคัรสมาชิก 

 

 



11 

 5) เลือก "ยืน่แบบอ่ืน ๆ" 

 
รูปท่ี 4.5 เลือกสมคัรเพื่อยืน่แบบอ่ืนๆ 

 

 6) กรอกแบบ ภ.อ.01 (ค าขอยืน่แบบแสดงรายการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
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รูปท่ี 4.6 แบบ ภ.อ.01 
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 7)เลือกตกลง 

 
รูปท่ี 4.7 กดปุ่มตกลงในแบบ ภ.อ.01 

 

4.2 ขั้นตอนการยืน่แบบ และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีไม่มีภาษีต้องช าระตามแบบ หรือ กรณี

ขอคืนภาษีตามแบบ 

 หลงัจากท่ี  “กรมสรรพากร”  ไดแ้จง้ให้ทราบทาง e-mail วา่ผูเ้สียภาษีท่ี  “ไดรั้บอนุญาต”  

ให้มีสิทธิใช้บริการยื่นแบบ ฯ และช าระภาษี  “ผ่านอินเทอร์เน็ต”  ไดแ้ลว้ การเขา้สู่ระบบเพื่อท า

รายการยื่นแบบฯกรณีไม่มีภาษีตอ้งช าระตามแบบ หรือ กรณีขอคืนภาษีตามแบบให้กระท าโดย

ล าดบั ดงัน้ี 

 

 ขั้นท่ี 1 เขา้  “เวบ็ไซต”์  ของกรมสรรพากรท่ี“www.rd.go.th” 
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รูปท่ี 4.8 เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร 

 

 ขั้นท่ี 2 คลิกเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส์" และเลือกหวัขอ้ "บริการยื่นแบบและช าระภาษี

ผา่น INTERNET" 

 
รูปท่ี 4.9 เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปท่ี 4.10 เลือกยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

 ขั้นท่ี 3 เลือกประเภทแบบท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่ผา่นอินเทอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 4.11 เลือกยืน่แบบออนไลน์ 
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รูปท่ี 4.12 เลือก ภ.พ. 30 

 

 ขั้นท่ี 4 ป้อนหมายเลขผูใ้ช ้(User ID) และรหสัผา่น (Password) ท่ีไดรั้บจากกรมสรรพากร 

หน้าจอจะแสดงผลเป็นแบบแสดงรายการตามท่ีท่านเลือก โดยในส่วน ก ของแบบฯ จะปรากฏ

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของผูเ้สียภาษีตามท่ีได้แจง้ขอ้มูลไวต่้อกรม ฯ และแสดงหน้าจอให้กรอก

ตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นเดียวกบัแบบแสดงรายการดว้ยกระดาษ 
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รูปท่ี 4.13 กรอกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีไดรั้บมา 

 

 
รูปท่ี 4.14 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของผูเ้สียภาษีในส่วน ก 
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 ขั้นท่ี 5 ป้อนขอ้มูลตามแบบ ฯ ให้ครบถว้น ท านองเดียวกบัการกรอกแบบแสดงรายการ

ดว้ยกระดาษตามปกติ 

 
รูปท่ี 4.15 แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 
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 กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันจะต้อง (Download) 

โปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบ ภ.พ.30 เพื่อบนัทึกขอ้มูลเป็นรายสถานประกอบการ ให้

ป้อนขอ้มูลแต่ละสาขา เช่นเดียวกบัใบแนบ ภ.พ.30 และเม่ือบนัทึกรายการขอ้มูลเสร็จแลว้ให้กดปุ่ม 

Attach File ส่งใบแนบเพื่อส่งรายการขอ้มูล ภ.พ.30 (หมายเหตุ  หากตวัเลขท่ีป้อนขอ้มูลไม่สัมพนัธ์

กนั เช่น จ านวนภาษีขาย เป็นตวัเลขท่ีเกินกวา่หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ท่ีค  านวณไดจ้ากยอดขายท่ีป้อน

ขอ้มูลไว ้โปรแกรมจะเตือนว่าการป้อนรายการดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กนั โปรดตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีป้อนรายการอีกคร้ังหน่ึง) 

 กรณีได้รับอนุมติัให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันจะต้อง (Download) 

โปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบ ภ.ธ.40 เพื่อบนัทึกขอ้มูลเป็นรายสถานประกอบการ ให้

ป้อนขอ้มูลแต่ละสาขา เช่นเดียวกบัใบแนบ ภ.ธ.40 และเม่ือบนัทึกรายการขอ้มูลเสร็จแลว้ให้กดปุ่ม 

Attach File ส่งใบแนบเพื่อส่งรายการขอ้มูล ภ.ธ.40 (หมายเหตุ  หากรายรับในใบแนบไม่เท่ากบั

รายรับท่ีป้อนขอ้มูลไว ้โปรแกรมจะเตือนว่า การป้อนรายการดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง โปรดตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีป้อนรายการอีกคร้ังหน่ึง) 

 

 ขั้นท่ี 6 หากตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีป้อนขอ้มูลไวจ้นเป็นท่ีแน่ใจแลว้วา่ถูกตอ้ง ให ้ 

“ยืนยนั”  การยื่นรายการดงักล่าวโดยคลิก "ตกลง" หากไม่แน่ใจ หรือตอ้งการท ารายการใหม่โดย

ยกเลิกรายการท่ีท ามาแลว้ทั้งหมดใหค้ลิก "ยกเลิก" 

 
รูปท่ี 4.16 ยนืยนัการยืน่รายการ 

 

 
รูปท่ี 4.17 ยกเลิกการยืน่รายการ 
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 ขั้นท่ี 7 กรณีท่ี  “ยนืยนั”  การยืน่รายการโดยคลิก "ตกลง" เรียบร้อยแลว้ 

 กรณีไม่มีภาษีตอ้งช าระตามแบบหรือกรณี  “ขอคืนภาษี”  ตามแบบ ภ.พ.30 ระบบจะยืนยนั

การยื่นแบบโดยมีขอ้ความแจง้ให้ทราบ ว่าไดรั้บการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ไวเ้รียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง

หมายเรียกอา้งอิง (Reference no) 

 
รูปท่ี 4.18 การยืน่แบบ ภ.พ. 30 กรณีแบบขอคืนเงินภาษี 

 

4.3 ขั้นตอนการยืน่แบบ และช าระภาษีผ่านอนิเทอร์เน็ตกรณมีีภาษีต้องช าระตามแบบ 

 หลงัจากท่ีกรมสรรพากรไดแ้จง้ให้ทราบทาง e-mail วา่ผูเ้สียภาษีท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีสิทธิ

ใชบ้ริการยืน่แบบ ฯ และช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตไดแ้ลว้ การเขา้สู่ระบบเพื่อท ารายการยื่นแบบฯ 

และช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตใหก้ระท าโดยล าดบั ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 เขา้  “เวบ็ไซต”์   ของกรมสรรพากรท่ี“www.rd.go.th” 
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รูปท่ี 4.19 เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร 

 

 ขั้นท่ี 2 คลิกเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส์" และเลือกหวัขอ้ "บริการยื่นแบบและช าระภาษี

ผา่น INTERNET" 

 
รูปท่ี 4.20 เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปท่ี 4.21 เลือกยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

 ขั้นท่ี 3 เลือกประเภทแบบท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่ผา่นอินเทอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 4.22 เลือกยืน่แบบออนไลน์ 
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รูปท่ี 4.23 เลือก ภ.พ. 30 

 

 ขั้นท่ี 4 ป้อนหมายเลขผูใ้ช ้(User ID) และรหสัผา่น (Password) ท่ีไดรั้บจากกรมสรรพากร 

หนา้จอจะแสดงผลเป็น  “แบบแสดงรายการ”   ตามท่ีท่านเลือก โดยในส่วน ก ของแบบฯ จะปรากฏ

ขอ้มูลเก่ียวกบั  “สถานะของผูเ้สียภาษี”   ตามท่ีไดแ้จง้ขอ้มูลไวต่้อกรม ฯ และแสดงหนา้จอให้กรอก

ตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นเดียวกบัแบบแสดงรายการดว้ยกระดาษ 
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รูปท่ี 4.24 กรอกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีไดรั้บมา 

 

 
รูปท่ี 4.25 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของผูเ้สียภาษีในส่วน ก 
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 ขั้นท่ี 5 ป้อนขอ้มูลตามแบบ ฯ ให้ครบถว้น ท านองเดียวกบัการกรอกแบบแสดงรายการ

ดว้ยกระดาษตามปกติ 

 
รูปท่ี 4.26 แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 
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 กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันจะต้อง (Download) 

โปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบ ภ.พ.30 เพื่อบนัทึกขอ้มูลเป็นรายสถานประกอบการ ให้

ป้อนขอ้มูลแต่ละสาขา เช่นเดียวกบัใบแนบ ภ.พ.30 และเม่ือบนัทึกรายการขอ้มูลเสร็จแลว้ให้กดปุ่ม 

Attach File ส่งใบแนบเพื่อส่งรายการขอ้มูล ภ.พ.30 (หมายเหตุ  หากตวัเลขท่ีป้อนขอ้มูลไม่สัมพนัธ์

กนั เช่น จ านวนภาษีขาย เป็นตวัเลขท่ีเกินกวา่หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ท่ีค  านวณไดจ้ากยอดขายท่ีป้อน

ขอ้มูลไว ้โปรแกรมจะเตือนว่าการป้อนรายการดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กนั โปรดตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีป้อนรายการอีกคร้ังหน่ึง) 

 กรณีได้รับอนุมติัให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันจะต้อง (Download) 

โปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบ ภ.ธ.40 เพื่อบนัทึกขอ้มูลเป็นรายสถานประกอบการ ให้

ป้อนขอ้มูลแต่ละสาขา เช่นเดียวกบัใบแนบ ภ.ธ.40 และเม่ือบนัทึกรายการขอ้มูลเสร็จแลว้ให้กดปุ่ม 

Attach File ส่งใบแนบเพื่อส่งรายการขอ้มูล ภ.ธ.40 (หมายเหตุ  หากรายรับในใบแนบไม่เท่ากบั

รายรับท่ีป้อนขอ้มูลไว ้โปรแกรมจะเตือนว่า การป้อนรายการดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง โปรดตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีป้อนรายการอีกคร้ังหน่ึง) 

 

 ขั้นท่ี 6 หากตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีป้อนขอ้มูลไวจ้นเป็นท่ีแน่ใจแลว้วา่ถูกตอ้ง ให้

ยนืยนัการยืน่รายการดงักล่าวโดยคลิก "ตกลง" หากไม่แน่ใจ หรือตอ้งการท ารายการใหม่โดยยกเลิก

รายการท่ีท ามาแลว้ทั้งหมดใหค้ลิก "ยกเลิก" 

 
รูปท่ี 4.27 ยนืยนัการยืน่รายการ 

 

 
รูปท่ี 4.28 ยกเลิกการยืน่รายการ 
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 ขั้นท่ี 7 กรณีท่ียนืยนัการยืน่รายการโดยคลิก "ตกลง" เรียบร้อยแลว้ 

 กรณีมีภาษีตอ้งช าระตามแบบ ให้เลือกธนาคารท่ีไดท้  าความตกลงไว ้คลิกเลือกธนาคาร

แล้วหน้าจอจะเปล่ียนเป็นหน้าจอของธนาคาร จะเลือกท ารายการเพื่อโอนเงินค่าภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือธนาคารตอบรับการโอนเงินเขา้บญัชีกรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ ระบบจะยืนยนั

การยื่นแบบ และรับช าระภาษีดงักล่าว โดยมีขอ้ความแจง้ให้ทราบทนัทีว่าได้รับรายการยื่นแบบ 

และรับช าระภาษีไวเ้รียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี กรมสรรพากรจะยนืยนัการยืน่แบบฯ และช าระภาษีให้

ทราบอีกคร้ังทาง e-mail ในวนัถดัไป และจะส่งใบเสร็จรับเงินค่าภาษีใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยูข่องสถานประกอบการ (หมายเหตุ  หากการท ารายการโอนเงินช าระค่าภาษีของ

ธนาคารขดัขอ้ง หรือจ านวนเงินไม่เพียงพอเพื่อช าระค่าภาษีท ารายการไว ้จะถือว่าการท ารายการ

ทั้งหมดไม่มีผลสมบูรณ์ กรมสรรพากรถือวา่ยงัไม่มีการยื่นแบบฯช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึน 

ให้ติดต่อกรมสรรพากร หรือธนาคารเพื่อท าการตรวจสอบ หรือใชบ้ริการยื่นแบบและช าระภาษี ณ 

ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยูต่ามปกติ) 

 

4.5ขั้นตอนการป้อนข้อมูล ภ.พ 30 

 จากขั้นตอนท่ี 4 ภายหลงัจากการป้อนหมายเลขผูใ้ช ้(User ID) และรหสัผา่น (Password) ท่ี

ไดรั้บจากกรมสรรพากร หนา้จอจะแสดงผลเป็นแบบแสดงรายการตามท่ีท่านเลือก โดยในส่วน ก 

ของแบบฯ จะปรากฏขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของผูเ้สียภาษีตามท่ีไดแ้จง้ขอ้มูลไวต่้อกรม ฯ และแสดง

หนา้จอใหก้รอกตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอนการกรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1) ส่วน ก จะเป็นส่วนท่ีมีข้อมูลมาให้แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนท ารายการ

ขั้นตอนถดัไป 

 
รูปท่ี 4.29 ภ.พ 30ส่วน ก 
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 2) ส่วน  ข จะเป็นส่วนท่ีให้เลือกประเภทการยื่นแบบแสดงรายการคือ แบบยื่นรวม และ

แบบแยกยืน่ 

 
รูปท่ี 4.30 ภ.พ 30ส่วน กเลือกแบบยืน่รวม 

 

 
รูปท่ี 4.31 ภ.พ 30ส่วน กเลือกแบบแยกยืน่ 

 

 3) ส่วน  ค จะเป็นส่วนท่ีใหเ้ลือกเดือนภาษี โดยการกดท าเคร่ืองหมายท่ีหนา้เดือนท่ีตอ้งการ

จะยืน่ภาษี 

 
รูปท่ี 4.32 ภ.พ 30ส่วน คกรณียืน่เดือนมีนาคม 
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 4) ส่วน ง จะเป็นส่วนส าหรับป้อนขอ้มูลตวัเลขท่ีเก่ียวกบัการค านวณภาษี โยจะมีให้กรอก

ภาษีขาย ภาษีซ้ือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกรณียื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเกินก าหนดเวลา หรือ

ยืน่เพิ่มเติม 

 
รูปท่ี 4.33 ภ.พ 30ส่วน ง การกรอกขอ้มูลในส่วนภาษีขาย 

 

 
รูปท่ี 4.34 ภ.พ 30ส่วน ง การกรอกขอ้มูลในส่วนภาษีซ้ือ 

 

 
รูปท่ี 4.35 ภ.พ 30ส่วน ง การกรอกขอ้มูลในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม 



30 

 
รูปท่ี 4.36 ภ.พ 30ส่วน ง การกรอกขอ้มูลในกรณียืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีเกิน

ก าหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม 

 

 5) ส่วน จ จะเป็นส่วนการขอเงินคืนภาษี โดยมีให้เลือกช่องทางการรับคืนภาษีทั้งหมด 3 

ช่องทางคือ คืนเงินสด คืนผ่านธนาคาร และขอน าภาษีไปช าระในเดือนถัดไป โดยต้องท า

เคร่ืองหมายในช่องทางท่ีจะเลือก 

 
รูปท่ี 4.37 ภ.พ 30ส่วน จ การเลือกช่องทางการขอคืนเงินภาษี 
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 6) ส่วน ฉ จะเป็นส่วนการยนืยนัการยืน่แบบแสดงรายการวา่ถูกตอ้งหรือไม่ หากถูกตอ้งให้

เลือก “ตกลง” หากไม่ถูกตอ้ง และตอ้งการแกไ้ขใหเ้ลือก “ยกเลิก” 

 
รูปท่ี 4.38 ภ.พ 30ส่วน ฉ การยนืยนัการยืน่แบบแสดงรายการ 

 

4.6ขั้นตอนการช าระภาษีผ่านอนิเทอร์เน็ต 

 1) เลือกช่องทางธนาคารท่ีตอ้งการช าระภาษี 

 
รูปท่ี 4.39การเลือกธนาคารเพื่อช าระเงิน 
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 2) ขั้นตอนจากน้ีไปจะเขา้สู่ระบบ E-payment ของธนาคารซ่ึงท่านไดเ้ปิดบญัชีเพื่อการ

ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มไว ้ดงัภาพตวัอยา่ง 

 
รูปท่ี 4.40การเลือกช าระผา่นธนาคารกรุงไทย 

 

 
รูปท่ี 4.41การเลือกช าระผา่นธนาคารไทยพาณิชย ์
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รูปท่ี 4.42การเลือกช าระผา่นธนาคารเอเชีย 

 

 3) เม่ือจบขั้นตอนของระบบ E-payment จึงกลบัมาสู่ Web Site การยื่นแบบ ภ.พ.30 ผา่น

อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรอีกคร้ัง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่ กรมสรรพากรไดรั้บการยื่นแบบและ

ช าระภาษีจากท่านเรียบร้อยแลว้ 
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รูปท่ี 4.43ผลการยืน่แบบ ภ.พ. 30 

 

 4) เพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดสั่งพิมพ์

แบบแสดงรายการท่ีไดท้  ารายการไว ้เพื่อใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 
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รูปท่ี 4.44การพิมพแ์บบแสดงรายการ 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

   จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาการบญัชี

และภาษีอากร จ ากัด ในส่วนของผูช่้วยพนักงานบัญชี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน

ดงัต่อไปน้ี 

ด้านทฤษฎี 

1. มีความรู้เร่ืองเอกสารทางบญัชีมากข้ึน 

2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 

3. มีความรู้เร่ืองการบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปมากข้ึน 

ด้านปฏิบัติ 

1. ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จากการท างานจริง 

2. ไดเ้รียนรู้วธีิการยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นอินเตอร์เน็ต 

3. ไดเ้รียนรู้การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพิ่มมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. สถานประกอบการควรท่ีจะใหก้ารเรียนรู้เก่ียวกบังานบญัชีเพิ่มมากข้ึนกวา่น้ี 

2. สถานประกอบการควรท่ีจะแนะน า ใหค้วามรู้เก่ียวกบังานบญัชีเพิ่มมากข้ึนกวา่น้ี 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ด้านนักศึกษา 

1. ท าใหเ้พิ่มประสบการณ์ของนกัศึกษา 

2. ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจระบบการบนัทึกบญัชีในการปฏิบติังานจริง 

3. ท าใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นอินเตอร์เน็ตมากข้ึน 
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4. ท าใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 

ด้านสถานประกอบการ 

1. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสถานประกอบการกบัมหาวทิยาลยั 

2. สถานประกอบการ อาจจะจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนจากเดิม 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1.   การปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน 

 2.  การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึน

แต่เม่ือไดรั้บค าปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียง ก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วมาก

ข้ึน 

3.  ปัญหาดา้นการใช้อุปกรณ์ต่างๆในส านกังาน เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ือง

สแกนเอกสาร 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1.ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียดก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลด

ความผดิพลาด 

2.   ควรฝึกฝนการใชท้กัษะโปรแกรมส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก. 

ข้อมูลเพิม่เติม 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Value Added Tax หรือใช้ตวัย่อว่า  VAT)คือภาษีท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจาก

มูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินคา้หรือบริการ และการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ

ชนิดต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบการเป็นผูมี้หน้าท่ีเก็บจากลูกคา้  แล้วน าภาษีมูลค่าเพิ่มไปช าระให้แก่

รัฐบาล 

 ประวติัความเป็นมา 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มเดิมนั้นรัฐบาลเรียกวา่ ภาษีการคา้ ซ่ึงจดัเก็บภาษีมาตั้งแต่ปี 2475 โดยจดัเก็บ

จากยอดรายรับและยอดขายทั้งหมด ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดเ้ร่ิมมีการจดัเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นคร้ังแรกการน าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชเ้ป็นผลมาจากเหตุผลในทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ 

จากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตวัอย่างรวดเร็ว ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลงัของ

ประเทศมัน่คงข้ึนมาก ในขณะท่ีมีการกล่าวถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการคา้ต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ อนัไดแ้ก่ความซ ้ าซ้อนของระบบภาษีการคา้ท่ีเป็นอยู ่และความหลากหลาย

ของโครงสร้างอตัราภาษีนอกจากความบกพร่องของระบบภาษีการคา้ ซ่ึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจในอนาคตแลว้ ความตอ้งการเปล่ียนแปลงระบบภาษีของทางการ ยงัสืบเน่ืองมาจาก

เหตุผลทางดา้นภาษีอากรอีกดว้ย กล่าวคือ ความสามารถในการหารายไดข้องรัฐผา่นเคร่ืองมือทาง

ภาษีการคา้และภาษีศุลกากรไดล้ดนอ้ยลงเป็นล าดบั 

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการคลัง  จึงได้เสนอพิจารณายกเลิกภาษีการค้า และน า

ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชแ้ทน โดยภาษีมูลค่าเพิ่มดงักล่าวจะมีอตัราเดียวท่ีใชก้บัสินคา้และบริการทุกชนิด 

ส าหรับสินคา้ใดท่ีมีเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีจะเก็บสูงกวา่อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เก็บภาษีสรรพสามิต

เพิ่มเติมจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 การน าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้น้ี นับเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัต่อระบบภาษีอากรของ

ประเทศไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการค้าคร้ังใหญ่ ท าให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความ

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนการส่งออก และการขยายตวั

อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ เน่ืองจากภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีความซ ้ าซ้อนของภาระภาษีดังเช่นภาษี



 

การคา้ นอกจากน้ีภาษีมูลค่าเพิ่มท าให้เกิดความเป็นธรรมและความสะดวกต่อการปฏิบติัตามของผู ้

เสียภาษีอีกดว้ย 

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะ

ประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล หรือ

นิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี มีหนา้ท่ีตอ้ง

ยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน โดยค านวณภาษีท่ีตอ้งเสียจาก

ภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ 

 อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มและวธีิการค านวณภาษี 

อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ปัจจุบนัอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีน ามาใชใ้นประเทศไทยมี 2 อตัรา คือ 

 1) อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ใชส้ าหรับธุรกิจขายสินคา้หรือบริการทุกชนิดรวมทั้ง การ

น าเขา้ อตัราน้ีรวมภาษีทอ้งถ่ินไวแ้ลว้ 

 2) อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 มีผลเท่ากบัไม่ตอ้งเสียภาษีจากการขายสินคา้หรือ การ

ให้บริการ และยงัได้รับคืนภาษีซ้ือ อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ใช้ส าหรับการประกอบกิจการ

ดงัต่อไปน้ี 

  2.1) การส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบกิจการจดทะเบียน 

  2.2)การให้บริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัรและไดมี้การใชบ้ริการในต่างประเทศ

ตามประเภท หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด นอกจากน้ียงัรวมถึงการให้บริการต่อ

เรือเดินทะเล การให้บริการซ่อมแซมอากาศยานหรือเรือเดินทะเล และการให้บริการประกนัวินาศ

ภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยัส าหรับทรัพยสิ์นในต่างประเทศหรือส าหรับสินคา้ท่ีได้

ส่งออกนอกราชอาณาจักร และการบริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัรเพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขต

อุตสาหกรรมส่งออก (ดูประกาศอธิบดีฯ (ฉบบัท่ี 105) ประกอบ) 

 การให้บริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ให้

รวมถึงกิจการให้บริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัรเพื่อใช้ผลิตสินคา้ในเขตปลอดอากรเพื่อส่งออก 

และการใหบ้ริการท่ีกระท าในเขตดงักล่าวเพื่อใชผ้ลิตสินคา้เพื่อส่งออกดว้ย 

 ค าวา่ “อุตสาหกรรมส่งออก” หมายถึง กิจการท่ีอยูใ่นประเทศไทย แต่ไดสิ้ทธิพิเศษเสมือน

หน่ึงเป็นดินแดนต่างประเทศ 



 

  2.3) การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลท่ีกระท า

โดยผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็นนิติบุคคล (เดิมก่อนมีการแกไ้ขกฎหมายตามพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 

33) พ.ศ. 2541 เร่ิมบงัคบัใช ้1 มกราคม 2542 นั้น ถา้เป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึน

ตามกฎหมายต่างประเทศจะไดรั้บอตัราศูนยเ์ฉพาะกรณีท่ีประเทศนั้นให้การปฏิบติักบันิติบุคคล

ไทยในท านองเดียวกนั) 

  2.4) การขายสินคา้หรือการให้การบริการแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

โครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

  2.5) การขายสินคา้หรือการให้บริการกบัองค์การสหประชาชาติทบวงการช านัญ

พิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 

  2.6) การขายสินค้าหรือการให้บริการท่ีก่อให้เกิดสินค้าท่ีมีรูปร่าง หรือ การ

ใหบ้ริการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดสินคา้ท่ีมีรูปร่าง แต่ท าให้สินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือมีมูลค่าเพิ่มข้ึน

ระหว่างคลังสินค้าทณัฑ์บนด้วยกนั หรือระหว่างผูป้ระกอบกิจการท่ีประกอบกิจการอยู่ใน เขต

อุตสาหกรรมส่งออก ไม่วา่จะอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมส่งออกเดียวกนัหรือไม่ รวมทั้งการขายสินคา้

หรือการให้บริการระหว่างคลังสินคา้ทณัฑ์บนกบัผูป้ระกอบกิจการท่ีประกอบกิจการอยู่ในเขต

อุตสาหกรรมส่งออก 

 ค าวา่ “คลงัสินคา้ทณัฑ์บน” หมายถึง คลงัสินคา้ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อช่วยให้ผูน้  าเขา้ไม่ตอ้งช าระ

อากรเป็นเงินจ านวนมาก โดยผอ่นผนัใหผู้น้  าเขา้เก็บของไดใ้นคลงัสินคา้ไดเ้ป็นเวลานานพอสมควร 

และตลอดเวลาท่ีของยงัอยู่ในคลงัสินคา้ผูน้ าเขา้ยงัไม่ตอ้งช าระเงินอากร และเม่ือผูน้ าเขา้ประสงค ์

จะน าของออกจากคลงัสินคา้เป็นจ านวนเท่าไรก็ให้ช าระอากรตามจ านวนท่ีน าของออกแต่ละคราว

ไปโดยใช้พิกัดอัตราอากรในวนัท่ีน าของออก หรือถ้าผูน้ าเข้าประสงค์จะส่งของกลับคืนไป

ต่างประเทศก็จะไดรั้บยกเวน้อากรทั้งขาเขา้และขาออก 

วธีิการค านวณภาษี 

 1) น ายอดขายทั้งเดือนภาษีมาค านวณหาภาษีขายในอตัราร้อยละ7  

 2) น ายอดซ้ือทั้งเดือนภาษีมาค านวณหาภาษีซ้ือในอตัราร้อยละ 7  

 3) หลงัจากนั้นใหน้ าภาษีขายหกัออกดว้ยภาษีซ้ือ 

- หากมีภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือใหช้ าระภาษีส่วนต่างนั้น 

- หากมีภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขายจะขอคืนภาษีส่วนต่างเป็นเงินสด หรือยกไปใช้เป็น

เครดิตภาษีในเดือนถดัไปได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข. 

ภาพแสดงขณะปฏบิัติงาน 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค. 

ภาพเอกสารปฏบิัติงาน 

 

 
 

 



 

 
 

 

                            
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้จัดท า 
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