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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจการคา้ ของผูป้ระกอบการนั้น ค  าถามแรกท่ีผูป้ระกอบการมกัจะ
เกิดขึ้นอยูใ่นใจก็คือ จะเร่ิมตน้อยา่งไร จะตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อด าเนินการให้
ถูกต้องอย่างไร ผูป้ระกอบการหลายๆ ท่านต้องลงมือศึกษาหรือถามผูท่ี้มีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายเพื่อความกระจ่าง และสามารถด าเนินการให้ถูกตอ้ง หรือผูป้ระกอบการบางท่านก็อาจจะ
ตดัปัญหาดงักล่าว ดว้ยการจา้งผูมี้อาชีพในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการเพือ่ด าเนินการให ้โดยไม่
สามารถรับรู้ได้เลยว่า การด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายท าอย่างไร ขึ้ นอยู่กับบริษัทท่ี
ผูป้ระกอบการไดจ้า้งให้ด าเนินการแทนให ้จะถูกตอ้งมากนอ้ยแค่ไหน ก็ขึ้นอยูก่บัความเขา้ใจของผู ้
รับจา้งไป ซ่ึงก็มกัจะมีความผดิพลาดอนัเน่ืองจากความเขา้ใจผดิในตวับทกฎหมาย อยูเ่สมอๆ 

 การจดทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็เป็นปัญหาหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการมักจะมี
ค  าถามหรือ ข้อถกเถียงกันอยูบ่่อยๆ ว่า กิจการใดบ้างท่ี ผูป้ระกอบการตอ้งมีหน้าท่ีจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่ และผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนเม่ือไร อยา่งไร 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจการคา้หรือในขณะเร่ิมประกอบธุรกิจการคา้และหลงัจาก
เร่ิมประกอบธุรกิจการคา้ ก็มกัจะมีขอ้ผดิพลาดกนัอยูเ่สมอๆ โครงงานเร่ืองน้ี จดัท าขึ้นเพื่อรวบรวม
ขั้นตอนในกระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ส าหรับเป็นแนวทางให้ผูท่ี้สนใจศึกษา คน้ควา้ 
ไดท้ราบถึงขั้นตอนที่ถูกตอ้ง  ก่อนปฏิบติังานจริง  โดยจะกล่าวถึงหลกัการของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตวัอยา่งเอกสาร รวมถึงความเห็นของของผูจ้ดัท  าโครงงาน  เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป  

 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1  เพือ่รวบรวมขั้นตอนในกระบวนการ จดทะเบียนเพือ่เขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1.2.2  เพือ่เพิม่ทกัษะ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่  

 

 



1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1  เป็นการรวบรวมขั้ นตอนการจดทะเบียนเพื่อ เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ของ
ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้  หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจหรือวชิาชีพ 

 1. 3. 2   เป็นการกล่าวถึงผูมี้หน้าท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องทางในการขอจดทะเบียน-

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1.4.1  ไดท้ราบขั้นตอนในกระบวนการ จดทะเบียนเพือ่เขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1.4.2  สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ท่ี้สนใจขอ้มูลเพิม่เติมในการขอจดภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 



บทที ่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบั “ภาษีมูลค่าเพิม่”   

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

 ช่องทางในการขอจดทะเบียน “ภาษีมูลค่าเพิม่” 

  ท่ีมา :  http://www.rd.go.th/publish/7058.0.html 

 

2.2  ค าศัพท์ 

Value Added Tax หมายถึง  ภาษีมูลค่าเพิม่ 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง   ผูท่ี้คิดริเร่ิมด าเนินธุรกิจขึ้ นมาเป็นของตนเอง  มีการวาง
แผนการด าเนินงาน  และด าเนินธุรกิจทุกดา้นดว้ยตนเอง  โดย
ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  เพื่อมุ่งหวงัผล
ก าไรท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 

ภ.พ.01  หมายถึง แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1  ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 ส ำนกังำนสรรพำกรพื้นท่ีสำขำพระประแดง 1 

 ที่ตั้ง  ท่ีวำ่กำรอ ำเภอพระประแดง เลขท่ี 62 ต.ตลำด อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 

 โทร. 0-2463-8763, 0-2462-6298 โทรสำร 0-2463-0161 

 

รูปท่ี 3.1  แผนท่ีส ำนกังำนสรรพำกรพ้ืนท่ีสำขำพระประแดง 1 

 



3.2  ลักษณะการประกอบการ  และให้บริการหลักขององค์กร 

 1.  งำนรับช ำระภำษี 

 2.  งำนจดทะเบียน / เปล่ียนแปลง / แจง้เลิก ภำษีมูลค่ำเพิม่ / ภำษีธุรกิจเฉพำะ 

 3.  งำนเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 

 

 

รูปท่ี 3.1.1   ขั้นตอนกำรให้บริกำรส ำนกังำนสรรพำกรพ้ืนท่ีสำขำพระประแดง 1 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  รูปแบบการจัดองค์กร และ การบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.1  รูปแบบกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรงำนองคก์ร 

 

 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนทีส่าขาพระประแดง 1 

งานบริหารทัว่ไป งานส ารวจและเร่งรัดฯ งานช าระและคืนภาษี 

นางสวรรอากร  สุขวิทยา 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นางธัญญารัตน์  รวีวัฒน์ศิริ 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นางสาวดวงมณี  ต่ออ่อน 

พนักงานสรรพากร 

นางนงลักษณ์  นุชรักษา 

เจ้าหน้าท่ี 

นายศรีศักดิ์  ผิวเกลีย้ง 

เจ้าหน้าที ่

นางกรรณิการ์  นามสง่า 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นางสาวพรทิพย์  อ่อนละมุล 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นางสาวพนิดา  ค าขนัธ์ 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นายชัชชัย  วงศ์อิสเรส 

เจ้าหน้าท่ี 

นางสุริยาพร  เงินทอง 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นางสาวดาริกา  กมุทโยธิน 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นางศิริเพ็ญ  ถิระรัตน์ 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นายพิพัฒน์  วงษ์สว่าง 

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรช านาญงาน 

นายวรกฤต  รัตนาเตชานนท์ 

สรรพากรอ าเภอ 



3.4  ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

       ส่วนงำนที่ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ไดแ้ก่ งำนจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ 

            ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจำ้พนกังำนสรรพำกรช ำนำญงำน 

     ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

        *  รับค ำร้องจำกผูป้ระกอบกำร 

        *  ตรวจเอกสำรใหค้รบถว้น 

        *  บนัทึกในระบบ ออกเลขคุมเอกสำร 

    

3.5  ช่ือ และ ต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

  นำงธญัญำรัตน์  รววีฒัน์ศิริ  ต  ำแหน่งเจำ้พนกังำนสรรพำกรช ำนำญงำน 

3.6  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

  ระยะเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2559  ถึง 2 กนัยำยน  2559 

3.7  ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

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

1. รวบรวม  ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงำน  
 

    

2. วเิครำะห์ ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงำน  
 

    

3. เขียนหวัขอ้ โครงงำน  
 

    

4. จดัท ำโครงงำน และ เอกสำรประกอบ  
 

    

5. น ำเสนอโครงงำน  
 

    
 

ตำรำงท่ี 3.2  ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 

 

 

 



3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 รำยละเอียด  อุปกรณ์ และ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำโครงงำน  มีดงัน้ี 

ฮาร์ดแวร์ 

 1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 2.  เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

 3.  เคร่ืองพมิพ ์(Printer) 

ซอฟต์แวร์ 

 1.  Microsoft Office Word 2007 

 2.  Microsoft Office Excel 2007 

 3.  โปรแกรมทะเบียนคุมแบบค ำขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ ( ภ.พ.01) 

 



บทที ่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

ช่องทางในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ จดัท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 

 1.  ยืน่แบบค าขอ  “ผา่นทางอินเทอร์เน็ต”  ท่ี www.rd.go.th 

 2.  ยืน่แบบค าขอ  “ดว้ยตนเอง”   ณ หน่วยจดทะเบียน  “ท่ีตั้งสถานประกอบการ” 

 

1.  ย่ืนแบบค าขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th 

การเข้าสู่ระบบการขอจดทะเบียน 

เม่ือเขา้สู่ Website ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ตามรูปท่ี 4.1 

 

รูปท่ี 4.1  หนา้ Website ของกรมสรรพากร 

 

 

 



ในกลุ่มของ E-SERVICES ใหค้ลิกเลือก บริการจดทะเบียน เพือ่เขา้สู่หนา้จอตามรูปท่ี 4.2 

 

รูปท่ี 4.2  หนา้จอบริการจดทะเบียน 

ใหค้ลิกเลือก                                                     เพือ่เขา้สู่หนา้จอเพื่อยนืยนัการขอจดทะเบียน ตามรูป
ท่ี 4.3 

 

รูปท่ี 4.3  หนา้จอเพ่ือยนืยนัการขอจดทะเบียน 



เม่ืออ่านค าอธิบายแลว้และตอ้งการขอจดทะเบียนต่อไป ใหก้ดปุ่ ม                                               เพือ่
เขา้สู่หนา้จอเพือ่ระบุวา่ ท่านขอ  “จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่”  ในกรณีใด ตามรูปท่ี 4.4  

 

รูปท่ี 4.4  หนา้จอเลือกกรณีท่ีขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

กรณทีี่ 1 

 ผูป้ระกอบการ  ท่ีตอ้งการขอจดทะเบียน  กรณีเป็นกิจการที่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิม่และมี 

รายรับเกินกวา่ 1,800,000 บาทต่อปี หรือ เป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ซ่ึงมีแผนงานที่พสูิจน์
ไดว้า่ ไดเ้ตรียมการเพือ่ ประกอบกิจการ 

1.  ท่ีหนา้จอตามรูปท่ี 4.4 ใหค้ลิกเลือก                                                                                             

แลว้กดปุ่ม ตกลง ดงัรูปท่ี 4.5 

 

รูปท่ี 4.5  หนา้จอระบุกรณีท่ีขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2.  ให้กดปุ่ม                             ตามรูปท่ี 4.6 เพื่อยนืยนัท่ีจะท ารายการต่อไป เพื่อเขา้สู่หน้าจอตาม 

รูปท่ี 4.7 

 

รูปท่ี 4.6  หนา้จอยนืยนัการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 



3.  เม่ือเขา้สู่หนา้จอตามรูปท่ี 4.7   เพือ่เลือกวา่ตอ้งการจดทะเบียนดว้ยกรณีใด    แลว้กดปุ่ม 

                              เพือ่สู่หนา้จอตามรูปท่ี 4.8   (ตามตวัอยา่งเป็นกรณีที่ระบุวา่ เป็นกรณีกิจการที่
ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิม่ และมีรายรับเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี) 

 

รูปท่ี 4.7  หนา้จอให้ระบุกรณีท่ีขอจดทะเบียน 

4.  หลงัจากระบุกรณีท่ีขอจดทะเบียนแลว้ ระบบจะแสดงหน้าจอตามรูปท่ี 4.8 เพื่อให้บนัทึกขอ้มูล
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  ซ่ึงเป็นเลข 13 หลกัเท่านั้น ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ ทั้งน้ี หากมี
กรณีท่ี ผูป้ระกอบการฯ ท่ีทราบเฉพาะเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 10 หลกั ให้คน้หาขอ้มูลเลข
ประจ าตวัผูเ้สีย ภาษีอากร 13 หลักจากฐานขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของกรมสรรพากร 
หากไม่พบขอ้มูลหรือตอ้งการ รายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร โปรดติดต่อ
กลุ่มพฒันาระบบงานเลข ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมสรรพากร 
โทรศพัทห์มายเลข 0-2272-8836 , 0-2272-8851 ในวนัและเวลาราชการ 

 

รูปท่ี 4.8  หนา้จอบนัทึกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 



5.  เม่ือบนัทึกขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกัแลว้ ระบบจะตรวจสอบความถูกตอ้ง หาก
ไม่ ถูกตอ้งจะปฏิเสธที่หนา้จอ แต่หากถูกตอ้งและอยูใ่นเง่ือนไข  ท่ีสามารถขอจดทะเบียนไดก้็จะเขา้
สู่หนา้จอ ถดัไป ตามรูปท่ี 4.9 หรือรูปท่ี 4.10 

 

รูปท่ี 4.9  หนา้จอบนัทึกขอ้มูลกรณีผูป้ระกอบการท่ีมิไดเ้ป็นนิติบุคคล 

 ส าหรับผูป้ระกอบการฯ ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลตอ้งบนัทึกรายการที่อยูใ่ห้
ถูกตอ้งโดยรายการท่ีระบบบงัคบัตอ้งบนัทึกขอ้มูลจะเป็นช่องสีเหลืองอ่อน กรณีไม่มีขอ้มูลส าหรับ
รายการท่ีระบบบงัคบับนัทึกใหบ้นัทึกเป็น เม่ือตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ม ตก
ลง 

 

รูปท่ี 4.10  หนา้จอกรณีผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล 

 

 ส าหรับผูป้ระกอบการฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล หากตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏท่ีหน้าจอพบว่า 
ถูกตอ้ง ใหก้ดปุ่ม  ตกลง เพือ่เขา้สู่หนา้จอถดัไป ตามรูปท่ี 4.11 

 



6. ให้บนัทึกขอ้มูลช่ือสถานประกอบการและที่ตั้งของส านักงานใหญ่ และตรวจสอบให้ถูกตอ้ง 
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีจะถูกจดัพมิพบ์นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (กรณีท่ีไดรั้บอนุมติั) 

 

รูปท่ี 4.11  หนา้จอบนัทึกขอ้มูลช่ือและท่ีอยูส่ถานประกอบการของส านกังานใหญ่ 

 ในการบนัทึกขอ้มูล รายการท่ีระบบบงัคบัตอ้งบนัทึกขอ้มูลจะเป็นช่องสีเหลืองอ่อน กรณีไม่
มีขอ้มูลส าหรับรายการท่ีระบบบงัคบับันทึกให้บันทึกเป็น - และหากไม่มีสาขา ให้ใส่ค่าเป็น 0 

(ศูนย)์ 

 กรณีผูป้ระกอบการฯ   เป็นนิติบุคคล และบนัทึกช่ือสถานประกอบเป็น บริษทั XXXXXX

จะตอ้งบนัทึกค าว่า จ ำกัด ต่อทา้ยช่ือสถานประกอบการ ใหค้รบถว้นดว้ย กรณีท่ีบนัทึกไม่ครบถว้น
จะมีผลกระทบคือ ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเน่ืองจากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ไม่ถูกต้อง ซ่ึงอาจต้องเสียเวลาในการยื่นแบบ ภ.พ.09 เพื่อแก้ไขให้ถูกตอ้งเม่ือ
ตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ ม ตกลง เพือ่เขา้สู่จอภาพถดัไปตามรูปท่ี 4.12 

 

รูปท่ี 4.12  หนา้บนัทึกขอ้มูลอ่ืนของผูป้ระกอบการฯ 

 



7.  ตามรูปท่ี 4.12 ใหบ้นัทึกขอ้มูลดงัน้ี  

 7.1 วนัท่ีประสงค์จะเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน หมายถึง วนัท่ีผูป้ระกอบการฯ ตอ้งการ 

เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะไดรั้บสิทธ์ิในการออกใบก ากบัภาษีขาย และใช ้

ใบก ากับภาษีซ้ือ ทั้งน้ี เป็นรายการท่ีระบบบงัคบัตอ้งบันทึก และมีเง่ือนไขในการตรวจสอบว่า 
จะตอ้ง เป็นวนัท่ีล่วงหน้าจากวนัท่ีปัจจุบนัไม่น้อยกว่า 15 วนั แต่ไม่เกิน 30 วนั กรณีมีการบนัทึก
วนัท่ีประสงค ์จะเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่เขา้เง่ือนไข ระบบจะปฏิเสธที่หนา้จอ และแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง จึงจะ ด าเนินการต่อไปได ้ 

 7.2  ใหค้ลิก เลือก ขอ้ใดขอ้หน่ึงระหวา่ง 

 

และในกรณีน้ีจะไม่สามารถบนัทึกวนัที่แจง้ต่ออธิบดีได ้

 

  

 7.3  ใหบ้นัทึกรายการ เงินทุนจดทะเบียนและรายรับต่อเดือน 

 

 7.4  ให้บนัทึกรายการประเภทของการประกอบกิจการอยา่งน้อย 1 ประเภท และสูงสุดไม่
เกิน 6 ประเภทโดยแต่ละประเภทตอ้งเลือกชนิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงว่า เป็น การผลิต ส่งออก ขายส่ง 
ขายปลีกหรือใหบ้ริการ แลว้จึงระบุรายละเอียดของกิจการที่ประกอบกิจการ 

 7.5  ให้บนัทึกรายการ e-mail address เพื่อกรมสรรพากรจะใชใ้นการติดต่อ หรือแจง้สถานะ
ค าร้อง 

  



 7.6  กรณีที่ผูป้ระกอบการฯ ได้ระบุว่ามีการขอจดทะเบียนโดยมีสาขาด้วย ซ่ึงได้ระบุท่ี
หน้าจอตามรูปท่ี 4.11 ว่ามีจ  านวนสาขาเท่าใด ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามรูปท่ี 4.13 เพื่อให้บนัทึก
ขอ้มูลรายการช่ือและท่ีอยูข่องสาขาประกอบการแต่ละแห่ง โดยระบบจะตรวจนบัจ านวนขอ้มูลของ
สาขาใหต้รงกบัจ านวนไวข้า้งตน้ วธีิการบนัทึกเป็นลกัษณะเดียวกนักบัวธีิการบนัทึกขอ้มูลช่ือและท่ี
อยู่ของส านักงานใหญ่ ซ่ึงตอ้งระวงั กรณีผูป้ระกอบการฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล และบนัทึกช่ือสถาน
ประกอบเป็นบริษัท XXXXXX จะต้องบันทึกค าว่า จ  ากัด ต่อท้ายช่ือสถานประกอบการ ให้
ครบถว้นดว้ย กรณีท่ีบนัทึกไม่ครบถว้น จะมีผลกระทบคือ ไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัเน่ืองจาก
ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงอาจตอ้งเสียเวลาในการยืน่แบบ 
ภ.พ.09 เพือ่แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 

รูปท่ี 4.13  จอภาพการบนัทึกขอ้มูลรายการช่ือและท่ีอยูข่องสาขา 

 

และเม่ือบนัทึกขอ้มูลครบถว้นแลว้ ขอใหผู้ป้ระกอบการตรวจสอบขอ้มูลท่ีบนัทึกทั้งหมดใหถู้กตอ้ง
แล้วกดปุ่ม ตกลง ระบบจะแจง้ขอ้ความให้ยืนยนัความถูกตอ้ง ตามรูปท่ี 4.14 ขอ้ความแสดงการ
ยนืยนัการจดทะเบียน หากตอ้งการยนืยนัใหก้ดปุ่ม ok 

 

รูปท่ี 4.14  ขอ้ความแสดงการยนืยนัการจดทะเบียน 

 



8.  หลงัจากยนืยนัการจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหนา้จอแสดงผลการยืน่แบบค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมค าแนะน า และจะแสดงรหัสผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น จ านวน 1 ชุด โดยรหัส
ดงักล่าวจะใชใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบการฯ ไดต้รวจสอบแบบ ภ.พ.01 ซ่ึงเรียกดูบนจอภาพหรือสัง่พมิพ์
จากระบบแลว้ พบว่าคลาดเคล่ือน และตอ้งการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี รหัสดงักล่าวจะมีสิทธ์ิใชใ้น
การแกไ้ขขอ้มูลก่อนเวลา 17.00 น. ของวนัท่ีไดบ้นัทึกยืน่ค  าขอจดทะเบียนไวเ้ท่านั้น เน่ืองจากหลงั 
17.00 น. ขอ้มูลแบบ ภ.พ.01 ท่ีผูป้ระกอบการฯ บนัทึกค าขอไวท้างอินเทอร์เน็ตจะถูกโอนเพื่อเขา้สู่
กระบวนการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรแลว้ จึงไม่อนุญาตใหมี้การแกไ้ขใดๆ 

                          

รูปท่ี 4.15  ผลการยืน่แบบค าขอจดทะเบียน 

กรณทีี่ 2 

 ขอจดทะเบียนกรณีการจดทะเบียนของผูป้ระกอบกิจการ  ขายสินคา้  หรือใหบ้ริการ  ท่ีไดรั้บ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ต้องการจดทะเบียน  เป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 

1.  หลงัจากยนืยนัตอ้งการจดทะเบียน แลว้ ท่ีหนา้จอตามรูปท่ี 16 ใหค้ลิกเลือกแลว้กดปุ่ม ตกลง เพื่อ
เขา้สู่หนา้จอตามรูปท่ี 17 

 

รูปท่ี 4.16  หนา้จอระบุ  กรณีท่ี “ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม” 

 



2.  ใหเ้ลือกกรณีท่ีตอ้งการจดทะเบียนระหวา่งกรณีเป็นผูป้ระกอบการฯ ท่ีไดรั้บยกเวน้หรือกรณีท่ี
ประกอบกิจการโดยมีมูลคา่ของฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาท ตามภาพท่ี 17 แลว้กดปุ่มยนืยนัการ
จดทะเบียน เพือ่ท  ารายการต่อไป 

          

รูปท่ี 4.17 หนา้จอเลือกกรณีการจดทะเบียนและยนืยนัการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3.  หลงัจากระบุกรณีท่ีขอจดทะเบียนแลว้ ระบบจะแสดงหนา้จอตามรูปท่ี 4.17 เพื่อใหบ้นัทึกขอ้มูล
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ซ่ึงเป็นเลข 13 หลักเท่านั้น ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ ทั้งน้ี หากมี
กรณีท่ีผูป้ระกอบการฯ ท่ีทราบ เฉพาะเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 10 หลัก ให้คน้หาขอ้มูลเลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกัจากฐานขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของกรมสรรพากร 
หากไม่พบขอ้มูลหรือตอ้งการรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรโปรดติดต่อ
กลุ่มพฒันาระบบงานเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพากร
โทรศพัทห์มายเลข 0-2272-8836 , 0-2272-8851 ในวนัและเวลาราชการ 
 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้จอบนัทึกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 



4.  เม่ือบนัทึกขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกัแลว้ ระบบจะตรวจสอบความถูกตอ้ง หาก
ไม่ถูกตอ้งจะปฏิเสธที่หนา้จอ แต่หากถูกตอ้งและอยูใ่นเง่ือนไขท่ีสามารถขอจดทะเบียนไดก้็จะเขา้สู่
หนา้จอถดัไป ตามรูปท่ี 4.19 ซ่ึงเป็นหนา้จอเพือ่แจง้ขอใชสิ้ทธิเพือ่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้จอบนัทึกแบบแจง้ขอใชสิ้ทธิเพ่ือ “ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม” 

5.  ใหบ้นัทึกรายการช่ือและท่ีอยูข่องส านกังานใหญ่ใหถู้กตอ้ง โดยรายการท่ีระบบบงัคบัตอ้งบนัทึก
ขอ้มูลจะเป็นช่องสีเหลืองอ่อน กรณีไม่มีขอ้มูลส าหรับรายการท่ีระบบบงัคบับนัทึกใหบ้นัทึกเป็น - 
เม่ือตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุ่ม ตกลง เพือ่เขา้สู่หนา้จอตามรูปท่ี 4.20 หรือ รูป
ท่ี 4.21 ตามแต่ประเภทท่ีไดเ้ลือกไว ้
 

 

รูปท่ี 4.20 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลประเภทกิจการกรณีเลือกกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ 



6.  จากการเลือกวา่เป็นกิจการที่ไดรั้บยกเวน้ ระบบจะเปิดใหเ้ลือกกิจการที่ด  าเนินการ เฉพาะขอ้ 2.1
ขอ้ 2.2 ขอ้ 2.3 และขอ้ 2.4 ซ่ึงสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้กรณีท่ีเลือกขอ้ 2.1 ผูป้ระกอบการฯ 
ตอ้งเลือกกิจการที่อยูภ่ายใตข้อ้ 2.1 อย่างน้อย 1 ประเภทและสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ประเภท 
โดยการคลิก ท่ีช่องส่ีเหล่ียมหน้าประเภทกิจการที่ตอ้งการ แต่หากไดร้ะบุว่ากิจการท่ีประกอบเป็น
ประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิม่ แต่ไดรั้บยกเวน้เน่ืองจากมีมูลค่าฐานภาษีไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อ
ปี และตอ้งการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ระบบจะก าหนดประเภทกิจการใหโ้ดยอตัโนมติั ตามภาพ
ท่ี 20 
 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลประเภทกิจการกรณีเลือกกิจการท่ีมีมูลค่าฐานภาษีไม่ถึง 1,800,000 บาท 

 

7. หลงัจากนั้นให้เลือกว่า ได้ยืน่แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 มาพร้อมน้ี หรือ จะ
ยืน่ภ.พ.01 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดย้ืน่ ภ.พ.01.1 ฉบบัน้ี 

 หากมีความคลาดเคล่ือนให้ กดปุ่ ม แกไ้ข เพื่อกลบัไปแกไ้ขขอ้มูล แต่หากขอ้มูลถูกตอ้งแลว้ 
ให้กดปุ่ม  ตกลง ระบบจะแสดงขอ้ความเพื่อให้ผูป้ระกอบการฯ รับรองการยืน่แบบ ภ.พ.01.1 ตาม
ภาพท่ี 21 
 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้จอแสดงขอ้ความรับรองการยืน่ ภ.พ.01.1 



 หลงัจากนั้นระบบจะแสดงจอภาพเพื่อให้บนัทึกขอ้มูลแบบ ภ.พ.01 ซ่ึงมีวธีิบนัทึกขอ้มูลตาม
เอกสารหนา้ 6. เม่ือบนัทึกขอ้มูลแบบ ภ.พ.01 ครบถว้นแลว้ ระบบจึงจะจดัเก็บขอ้มูลแบบ ภ.พ.01.1

และแบบ ภ.พ.01 ลงฐานขอ้มูล และแสดงผลการยืน่ค  าขอหนา้จอ ดงัรูปท่ี 4.23 

 

 

รูปท่ี 4.23 ผลการยืน่แบบค าขอจดทะเบียน 

การพิมพ์แบบ ภ.พ.01 และ ภ.พ.01.1 

 การพิมพแ์บบของผูป้ระกอบการฯ ท่ีเลือกจดทะเบียนตามกรณีท่ี 1 (ยื่น ภ.พ.01)  สามารถ
ด าเนินการได ้2 วธีิคือ 

 1. สัง่พมิพโ์ดยกดปุ่ ม พมิพแ์บบ ท่ีหนา้จอ ผลการยืน่แบบค าขอ หลงัจากบนัทึกขอ้มูลการยืน่
แบบค าขอ ภ.พ.01 เสร็จส้ิน ดงัภาพ 

 

 

รูปท่ี 4.24  ผลการยืน่แบบค าขอจดทะเบียน 



 2. สั่งพมิพใ์นภายหลงั โดยเขา้ระบบบริการจดทะเบียน เลือกประเภทการจดทะเบียนส าหรับ
กรณีประเภทท่ี 1 หรือ ประเภทท่ี 2 จนถึงหนา้จอท่ีมีเมนูดา้นซา้ยมือมีฟังกช์นั ตามรูปท่ี 4.25 
 

 

รูปท่ี 4.25  ฟังกช์นัของระบบงาน 

 

 หลงัจากนั้นให้เลือกฟังก์ชนั พิมพแ์บบจดทะเบียน แลว้บนัทึกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
ในหนา้จอพมิพแ์บบท่ียืน่ทางอินเทอร์เน็ต ตามรูปท่ี 4.26 แลว้กดปุ่ม ตกลง 

 

 

รูปท่ี 4.26  หนา้จอพิมพแ์บบท่ียืน่ทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะแสดงแบบ ภ.พ.01ที่ผูป้ระกอบการไดย้ืน่ไวเ้พือ่ใหส้ัง่พมิพไ์ดต้ามตอ้งการ 

 

 

 

รูปท่ี 4.27  แสดงแบบ ภ.พ.01 ของผูเ้สียภาษีอากรท่ีบนัทึกก่อนการพิมพ ์

 

รูปท่ี 4.28  แสดงแบบ ภ.พ.01 ของผูเ้สียภาษีอากรท่ีบนัทึกก่อนการพิมพ ์(ต่อ) 



 3. การตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อให้พิมพ์ได้ครบถ้วน ให้ใช้ฟังก์ชัน Page Setup จากเมนูบาร์ 
ของ Browser เม่ือไดห้นา้ต่าง Page Setup ตามรูปท่ี 4.29 

 

รูปท่ี 4.29  การตั้งค่าหนา้กระดาษ 

 

2.  ย่ืนแบบค าร้อง  “ขอจดทะเบียนด้วยตนเอง”  ณ หน่วยจดทะเบียน  “ที่ต้ังสถานประกอบการ” 

สถานที่  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  การจดทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ของผูป้ระกอบการ  ให้ยืน่ค  าขอ  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่ดงัต่อไปน้ี 

  1.  กรณีสถานประกอบการ  ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยืน่ ณ ส านักงานสรรพากร
พื้นท่ี หรือ ส านกังานสรรพากรพื้นที่  สาขาในเขตทอ้งท่ี  ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

 2.  กรณีสถานประกอบการ ตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยืน่ ณ ส านักงานสรรพากร
พื้นท่ีสาขา(อ าเภอ) ในเขตทอ้งที่  ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่และกรณีสถานประกอบการ  ตั้งใน
ทอ้งท่ีอ าเภอ  หรือก่ิงอ าเภอตั้งใหม่  ท่ีกรมสรรพากรมิได้จดัอัตราก าลังไว ้ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขา(อ าเภอ)  ที่เคยควบคุมพื้นท่ีเดิม  ของอ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอตั้งใหม่นั้น 



 กรณีมีสถานประกอบการ  หลายแห่ง ให้ยืน่ค  าขอจดทะเบียนไดท่ี้ ส านักงานสรรพากรพื้นที่ 
หรือ ส านกังานสรรพากรพื้นที่สาขา ในทอ้งท่ี  ท่ีสถานประกอบการอนัเป็นที่ตั้งของส านกังานใหญ่
เพยีงแห่งเดียว 

 3.   กรณีสถานประกอบการ  ท่ีอยูใ่นความดูแล  ของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้
ยืน่ ณ ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยืน่ผ่านส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ี  สาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   (1)  ค าขอจดทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพิม่ตามแบบ ภ.พ.01 จ านวน 4 ฉบบั 

   (2)  บตัรประจ าตวั  ผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการตาม ภ.พ.01 

   (3)  หนังสือจดัตั้ง ห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือกิจการ
ร่วมคา้) 

  (4)  หนังสือรับรองนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิและ
ขอ้บังคบั (ถ้าไม่มีขอ้บงัคบัให้แนบรายงานการประชุมจดัตั้งบริษทั)  ท่ีได้รับรองจากกระทรวง
พาณิชยแ์ละใบส าคญัการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

  (5)  ใบทะเบียนพาณิชย ์(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 

  (6)  บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผูจ้ดัการหรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการผูมี้อ  านาจตามหนงัสือรับรอง 

  (7)  หนงัสือแต่งตั้งตวัแทนตามลายลกัษณ์อกัษร  และมีการรับรองโดยสถานกงสุลหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรเห็นชอบ  (กรณีตวัแทนของผูป้ระกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัร
เป็นผูจ้ดทะเบียนฯ) 

  (8)  สัญญาเช่าอาคาร  อันเป็นท่ีตั้งของสถานประกอบการ (กรณีเช่า)  หรือหนังสือ
ยนิยอม  ใหใ้ชส้ถานประกอบการ (กรณีอาคารเป็นของผูอ่ื้นโดยมิไดเ้ช่า)  พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น  
อนัเป็นที่ตั้ง  ของสถานประกอบการ 

  **  กรณีเจา้ของอาคารเป็นบุคคลธรรมดา  แนบ  ส าเนาบตัรประชาชน-ทะเบียนบา้น
ของผูใ้หเ้ช่าหรือใหค้วามยนิยอม  ใหใ้ชส้ถานท่ีประกอบการ 



  **  กรณีเจา้ของอาคารเป็นนิติบุคคล  แนบ  หนังสือรับรองนิติบุคคล  บตัรประจ าตวั
ประชาชน-ทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง 

  **  กรณีส าเนาทะเบียนบา้นไม่ระบุช่ือเจา้ของอาคารเป็นเจา้บา้น  ตอ้งแนบหลกัฐาน
แสดงกรรมสิทธ์ิ  เช่น  สัญญาซ้ือ ขาย หรือ โฉนดที่ดิน หรือใบขอเลขท่ีบา้น หรือใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคาร 

  (9)   หนงัสือแสดงการเปล่ียนช่ือ  หรือนามสกุล (ถา้มี) 

  (10)  แผนท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยสงัเขป 

  (11)  รูปถ่ายสถานประกอบการติดป้ายช่ือและเลขท่ีตั้ง 

  (12)  หนังสือมอบอ านาจ  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจ  (กรณีผูมี้อ  านาจมิไดม้ากระท าดว้ยตนเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนแบบค าขอ  “ด้วยกระดาษ” 

ณ หน่วยงานจดทะเบียน  ที่ต้ังสถานประกอบการ 

 

 

รูปท่ี 4.30  ตวัอยา่งค าขอ  จดทะเบียน   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 



 

รูปท่ี 4.31  ตวัอยา่งค าขอแจง้ขอ  ใชสิ้ทธิเพ่ือขอ  จดทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 



 

รูปท่ี 4.32  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 



 

รูปท่ี 4.33  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.34  ตวัอยา่งเอกสาร   ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 



 

รูปท่ี 4.35  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 



 

รูปท่ี 4.36  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.37  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 



 

รูปท่ี 4.38  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.39  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.40  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.41  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.42  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 



 

รูปท่ี 4.43  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.44  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.45  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.46  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.47  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 

 

 



 

รูปท่ี 4.48  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.49  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.50  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.51  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.52  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.53  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.54  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.55  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.56  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.57  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.58  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.59  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 



 

รูปท่ี 4.60  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



 

รูปท่ี 4.61  ตวัอยา่งเอกสาร  ท่ีใชใ้นการยืน่แบบฯ 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

  จากท่ีผูจ้ดัท  าโครงงานเร่ือง  “กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม”  ของนางสาววริยา  
ดัชถุยาวตัร ได้ร่วมการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระยะเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่วนัท่ี  30 พฤษภาคม 2559  ถึงวนัที่ 2 กนัยายน 2559  
นั้น  ผูจ้ดัท  าไดเ้ขา้ปฏิบตัิงาน  ท่ีส านกังานสรรพากร  พื้นที่สาขาพระประแดง 1  จากการเขา้ร่วมการ
ปฏิบตัิงานในโครงการสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท  าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบั
การท างานดา้นการขอจดทะเบียน  “ภาษีมูลค่าเพิม่”  และดา้นการให้บริการเพิม่ขึ้น ทั้งการวางแผน  
ก่อนการตรวจสอบ  การจดัเตรียมเอกสาร  การตรวจสอบเอกสาร เพื่อมาบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ
ของสรรพากร  ถือเป็นการฝึกฝนการท างานและฝึกการประสานงานภายในทีมงาน  และกบัผูม้าใช้
บริการ  ไดฝึ้กฝนการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน      ซ่ึงหลงัจากด าเนินการในโครงการ
สหกิจศึกษา เสร็จส้ินแลว้นั้น ผูป้ฎิบตัิงานไดผ้ลส าเร็จลุล่วงตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไว ้ 

 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  -   ทราบถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นในการปฏิบติังานที่อาจเกิดขึ้น                        
อยา่งถูกวธีิ  

  -   ท  าใหเ้กิดความสามคัคีในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  -   มีความเขา้ใจถึงขั้นตอนในการปฏิบติังานมากขึ้นและยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบตัิงานจริง 

  -  เพิ่ มความ รู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน   การจดทะเบียน  
ภาษีมูลค่าเพิม่  

 



 5.2.2  ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  -  ด้านสถานท่ีประกอบการ  เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการมาใชบ้ริการจ านวนมาก  ท าให้ใน
บางคร้ังเคร่ืองใชส้ านกังานไม่เพยีงพอ  จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

  -  ดา้นระบบโปรแกรม  ในการไปปฏิบตัิงาน  จะตอ้งน าเขา้ขอ้มูลของ  ผูป้ระกอบการ  เขา้
สู่ระบบ  จึงจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญและความรู้เก่ียวกบัระบบงาน  ท าใหใ้ชเ้วลานานกว่าปกติใน
การท างาน 

  -  ดา้นเจา้หนา้ท่ี  การขอยืน่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่จะตอ้งใชเ้อกสารจ านวนมาก  จึงตอ้ง
ใชค้วามรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร   

    

 5.2.3  ข้อเสนอแนะ 

  -   ด้านสถานประกอบการ  ควรมีเคร่ืองใช้ส านักงานให้เพียงพอกับความต้องการของ
เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงาน  เพือ่ลดระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

  -   ดา้นเจา้หน้าท่ี  ในการปฏิบตัิงานท่ีมีเอกสารประกอบจ านวนมากตอ้งมีความรอบครอบ
ในการตรวจสอบ  “เอกสาร”  และค านึงถึงความ  “ถูกตอ้ง”  เป็นหลกั   
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