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บทคัดย่อ 
กรมสรรพากร เนน้การจดัเก็บภาษีอากรและการตรวจสอบเป็นส าคญั แต่ขาดหน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการดา้นวิชาการแก่สรรพากร แมจ้ะมีท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ ท่ีปรึกษาดา้นฐานภาษีท่ีเป็น
ท่ีปรึกษาใหแ้ก่อธิบดีกต็ามแต่กไ็ม่เป็นการเพียงพอ  เพราะบุคลากรของกรมสรรพากรยงัคงตอ้งการ
การอบรมและฝึกฝนการจดัเก็บภาษีอากร รวมถึงการศึกษาวิจยักฎระเบียบต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัไปแลว้ 
และก าลงัเสนอใหม่ วา่จะมีผลกระทบอยา่งไรต่อผูเ้สียภาษีและรัฐบา้ง 

จากการเข้าปฏิบัติงานตามโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ ส าหนักงาน
กรมสรรพากร ในคร้ังน้ี ไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน เช่น ตรวจใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย ของแต่
ละปีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตรวจใบก ากบัภาษีปลอมกบัระบบขอ้มูลผูอ้อกใบก ากบัภาษีท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย เป็นตน้  

ซ่ึงผูจ้ดัท าหวงัวา่การปฏิบติัโครงงานสหกิจคร้ังน้ีสามารถน าประสบการณ์ท่ีไดท้ั้งหมดไป
เป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาเพิ่มเติมและสามารถปรับใชใ้นการท างานในวิชาชีพบญัชี 
จึงน ามาศึกษาและน าเสนอภายใตห้วัขอ้โครงงานสหกิจศึกษาภายใตห้วัขอ้ ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม 
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Abstract 

 
             The Revenue Department focuses on taxation and auditing but they don't have a department 
that provides academic services to their crews.  They do have a performance advisor and a tax base 
development consultant who are the advisors to the Director General, but it isn't enough. The crews 
of the Revenue Department still must join the taxation training to learn all the tax regulations that 
have already been applied and the new tax regulations that are being proposed.                                                                                                                                                                             
             According to the co-operative education program at the Revenue Department, I was 
responsible for checking input tax and output tax invoices of each year, and checking fake tax 
invoice with the illegally issued tax invoice system, etc. I hope my co-operative education project 
will be useful for anyone who wants to know about this topic and for the accountants who want to 
apply the knowledge generated from this project in their works.                                                                                 
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บทที1่ 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คณะผูจ้ดัท าได้เข้าไปปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาท่ี ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 26 โดยไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบสาระส าคญัของใบก ากบัภาษี ใบลดหน้ี ใบ

เพิ่มหน้ี ตรวจใบก ากบัปลอม เป็นตน้ 

ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 26 ให้บริการเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีจากฐาน

รายได ้ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้การแนะน าและการใชน้โยบายทางภาษี

อากรเพื่อใหไ้ดภ้าษีตามเป้าหมายและเป็นธรรมและการปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็น

อ านาจของกรมหรือตามกระทรวงการคลงั สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 26 สถานท่ีท าการ 

เลขท่ี 607 ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้ 

ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร0-2454-

8618-20  

1.1 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.1.1 เพื่อศึกษาระบบภาษีซ้ือตอ้งหา้มท่ีกรมสรรพากรไดก้ าหนดไว ้

1.1.2 เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัภาษีซ้ือตอ้งห้ามไปใช้ในการปฏิบติังานจริง

และใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูต้อ้งการศึกษาเก่ียวกบัระบบภาษีซ้ือตอ้งหา้ม 

1.1.3 เพื่อช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัหน่วยงาน 

1.2 ขอบเขตของโครงงาน 

1.2.1 สามารถอธิบายลกัษณะของภาษีซ้ือตอ้งหา้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.2.2 สามารถอธิบายเก่ียวกบับทก าหนดโทษในการเสียเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 

1.2.3 สามารถอธิบายใหมี้ความเขา้ใจในการตรวจสอบใบก ากบัภาษีท่ีถูกตอ้ง 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.3.1 ไดท้ราบความถูกตอ้งขององคป์ระกอบใบก ากบัภาษีตามท่ีกรมสรรพากรไดก้ าหนด
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1.3.2ไดท้ราบความผดิพลาดในการบนัทึกบญัชีท่ีมีภาษีซ้ือตอ้งหา้มในการการปฏิบติังาน 

1.3.3 ช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัหน่วยงาน 
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บทที่2 

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ภาษีซ้ือ หมายถึง Input Tax หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ืนเรียกเก็บจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการเพื่อใชใ้น

การประกอบกิจการของตนเอง และใหค้วามหมายรวมถึง 

➢ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดเ้สียเม่ือน าเขา้สินคา้ 

➢ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดเ้สียเม่ือรับโอนสินคา้น าเขา้ท่ี

จ าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของท่ีไดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัรา

ศุลกากร 

➢ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีไดน้ าส่งกรมสรรพากร 

- จากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- จากการช าระราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการให้กบัผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 

ซ้ึงไดเ้ขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวและ

ไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชัว่คราว 

- การช าระค่าบริการให้กบัผูป้ระกอบการท่ีไดใ้ห้บริการในต่างประเทศและไดมี้การใช้

บริการนั้นในราชอาณาจกัร 

- จากการรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีไดเ้สีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มอตัราร้อยละ 0 

ภาษีซ้ือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.ภาษีซ้ือท่ีกฎหมายก าหนดใหน้ ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ 

ตอ้งเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีถูกเรียกเก็บจากผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มรายอ่ืน หรือภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการน าเขา้สินคา้ การรับโอนสินคา้น าเขา้ การขายทอด

ตลอดทรัพยสิ์น การช าระราคาสินคา้หรือราคาบริการให้กบัผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 

และการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้าหรือการให้บริการท่ีได้เสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 โดยสินคา้หรือบริการดงักล่าวตอ้งน ามาใชใ้นการประกอบกิจการ

ของตน และไม่เป็นภาษีซ้ือท่ีกฎหมายไม่ใหน้ ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ื
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2.กรณีใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

ใบก ากบัภาษีท่ีน ามาหกัออกจากภาษีหรือขอคืนภาษีซ้ือ ตอ้งเป็นใบก ากบัซ้ือแบบเตม็รูป และตอ้งมี

ขอ้ความตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หากใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งครบถว้น

ตามท่ีกฎหมายก าหนดภาษีซ้ือนั้นจะเป็นภาษีซ้ือตอ้งห้าม ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ควรตรวจสอบใบก ากับภาษีว่ามีรายการครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ก่อนท่ีจะรับ

ใบก ากบัภาษีนั้นมาใช ้

3.ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีซ้ือท่ีน ามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ ตอ้งเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิดจากจากรายจ่ายเพื่อ

กิจการหรือเพื่อหาก าไรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากภาษีซ้ือนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบั

กิจการหรือเพื่อหาก าไรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือนั้นเป็นภาษีซ้ือ

ตอ้งหา้ม ถึงแมใ้บก ากบัภาษีนั้นจะมีรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรกต็าม 

4.ภาษีซ้ือท่ีเกิดจารการจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนั 

ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายเพื่อรับรองหรือการอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนัท่ีไม่ให้น ามาหกัออกจาก

ภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ 

(1)ค่ารับรองหรือค่าบริการไม่วา่จะจ่ายเพื่อการรับรองหรือใหบ้ริการแก่บุคคลใดๆ 

และไม่ว่าจะอ านวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่ามหรสพ ค่าใชจ่้ายเพื่อการกีฬาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท านองเดียวกนั 

(2)ค่าส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรองหรือรับบริการ

หรือใหบุ้คคลอ่ืน 

5.ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยผูไ้ม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี 

ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยผูไ้ม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษีเป็นภาษีซ้ือท่ีไม่ให้น ามาหักออก

จากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ 

ผูไ้ม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี มีดงัน้ี 

 1.บุคคลท่ีไม่ใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพมิ
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2.ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร และมีตัวแทนท าการออก

ใบก ากบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3.ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีทรัพยสิ์นถูกน าออกมาขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี

อ่ืนโดยบุคคลอ่ืน 

6.ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี42) 

ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีกฎหมายไม่ใหน้ ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษี

ซ้ือ  

  (1) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ เชา้ หรือรับโอนรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสาร

ท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน และภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือการรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์

นัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คนตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต  

ไม่ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการขายรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายวา่

ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตและการใหบ้ริการเช่ารถยนตด์งักล่าวของตนเองโดยตรง และการ

ใหบ้ริการรับประกนัวินาศภยัส าหรับรถยนตด์งักล่าว 

(2) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

(3) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อใช ้หรือใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ถูกตอ้ง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(4) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์น เพือ่น ามาใชใ้น

กิจการของตนเอง ซ่ึงเป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือดงักล่าวใหมี้สิทธิ

น ามาหกัออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาผูป้ระกอบการไดข้ายหรือให้

เช่าอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยน์ั้นหรือน าไปใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภายใน 3 ปีนบัแต่เดือนภาษีท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซ้ือนั้นเป็นภาษีซ้ือตอ้งหา้มตั้งแต่

ตน้ 

(5) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีเตม็รูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงมี

รายการในใบก ากบัภาษีไม่ไดพ้ิมพห์รือจดัท าข้ึนดว้ยคอมพิวเตอร์ กรณีจดัท าใบก ากบัภาษี

ดว้ยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั
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(6) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีเตม็รูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงมี

ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนดในใบก ากบัภาษีท่ีไม่ไดจ้ าข้ึนดว้ยวิธีการตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร 

(7) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีเตม็รูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงมี

รายการในใบก ากบัภาษีเป็นส าเนา (copy) เป็นภาษีซ้ือตอ้งหา้ม แต่ไม่รวมถึงใบก ากบัภาษีท่ี

ไดจ้ดัท ารวมกบัเอกสารทางการคา้อ่ืนซ่ึงมีจ านวนหลายฉบบั และใบก ากบัภาษีมีรายการใน

ใบก ากบัภาษีเป็นส าเนามีขอ้ความวา่ “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยูด่ว้ย 

(8) ภาษีซ้ือส่วนท่ีเฉล่ียเป็นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ซ่ึงได้

ค  านวณตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

(9) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มน ามาใชห้รือจะใชใ้นการประกอบกิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

และประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้

สิทธิเลือกไม่น าภาษีซ้ือทั้งหมดมาหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากกิจการประเภท

ท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดข้องกิจการทั้งหมด 

(10) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีเตม็รูปซ่ึงรายการไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นภาษี

ซ้ือตอ้งหา้ม เวน้แต่รายการซ่ึงไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดี

กรมสรรพากรก าหนด 

หมายเหตุ : การแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

             - การแกไ้ขท่ีอยูข่องผูอ้อกใบก ากบัภาษี พร้อมกบัลงลายมือช่ือผูอ้อกใบก ากบัภาษีก ากบัการ

แกไ้ข ทั้งน้ีเฉพาะใบก ากบัภาษีท่ีไดอ้อกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีราชการไดป้ระกาศ

เปล่ียนแปลงเลขท่ีบา้น ช่ือถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดั หรือไดท้ าแบ่ง

เขตถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดัใหม่ 

             - การแกไ้ขท่ีอยูข่องผูอ้อกใบก ากบัภาษีดว้ยวธีิการประทบัตรายางท่ีอยูท่ี่ถูกตอ้งเพิ่มเติม

ทั้งน้ีเฉพาะใบก ากบัภาษีท่ีไดอ้อกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีราชการไดป้ระกาศ

เปล่ียนแปลงเลขท่ีบา้น ช่ือถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดั หรือไดท้ าการ

แบ่งเขตถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดัใหม่
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(11) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ หรือรับโอนรถยนตท่ี์ไม่ใช่รถยนตน์ัง่และ

รถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราภาษีสรรพสามิต เพื่อ

ใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาภายใน 3 ปีนบัแต่เดือน

ภาษีท่ีไดร้ถยนตไ์วใ้นครอบครองไดมี้การดดัแปลงรถยนตด์งักล่าวเป็นรถยนตน์ัง่หรือ

รถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต 

ไม่ให้ใชบ้งัคบัส าหรับการขายรถยนตน์ั่งและรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนั่งเกิน 10 คน ตามกฎหมายว่า

ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต และการใหบ้ริการเช่ารถยนตด์งักล่าวของตนเองโดยตรง 

(12) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีเตม็รูปซ่ึงมีรายการ ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี

อากรตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ไดพ้ิมพข้ึ์นหรือจดัท าข้ึนดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ กรณีจัดท าใบก ากับภาษีข้ึนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้ งฉบับเป็นภาษีซ้ือ

ตอ้งหา้ม 

ไม่ให้ใชบ้งัคบัส าหรับใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัหรือ

บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดเ้ปล่ียนสถานะจากรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามท่ีมีกฎหมาย

จดัตั้ง ทั้งน้ีเฉพาะใบก ากบัภาษีท่ีไดอ้อกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง

เป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
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ก าหนดโทษการปฏิบัตฝ่ิาฝืนเกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ 

กรณีการปฏิบติัฝ่าฝืน ฐานความผดิ  ปฏิบติัฝ่าฝืน โทษ 
1. ผูป้ระกอบการซ่ึงมีหนา้ท่ีจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการโดยไม่จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

มาตรา 90/2 มาตรา 85/1 จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน/ ปรับ 5,000.- 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีการ
เปล่ียนแปลง ไม่แจง้  
   2.1 การเปล่ียนแปลงรายการทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   2.2 เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม        
   2.3 ปิดสถานประกอบการบางแห่ง                                            
   2.4 ยา้ยสถานประกอบการ  
   2.5 โอนกิจการบางส่วนหรือรับโอน
กิจการบางส่วน  
   2.6 เลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการ
ทั้งหมด  
   2.7 หยดุประกอบกิจการชัว่คราวเกิน 30 
วนั 

มาตรา 90(7) 
มาตรา 90(7) 
มาตรา 90/1(3) 
มาตรา 90(9) 
มาตรา 90/1(4) 
มาตรา 90/1(5) 
มาตรา 90(10) 

มาตรา 85/6 มาตรา 
85/6 มาตรา 85/7 
มาตรา 85/8 มาตรา 
85/13 มาตรา 85/15 
มาตรา 85/12  

ปรับไม่เกิน 5,000.- บาท  
ปรับไม่เกิน 5,000.- บาท  
ปรับไม่เกิน 5,000.- บาท  
ปรับไม่เกิน 2,000.- บาท  
ปรับไม่เกิน 5,000.- บาท  
ปรับไม่เกิน 5,000.- บาท  
ปรับไม่เกิน 2,000.- บาท 

 

3. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่คืนใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

มาตรา 90(8) มาตรา 85/7 วรรค 3 ปรับไม่เกิน 2,000.- บาท 

4. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจตนา
หลีกเล่ียง หรือพยายาม หลีกเล่ียง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบก ากบัภาษี ใบเพิ่ม
หน้ี หรือ ใบลดหน้ี โดยไม่มีสิทธิท่ีจะออก 

มาตรา 90/4(1) มาตรา 86 วรรค 2 
มาตรา 86/1 

จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 2,000.- บาท ถึง 200,000.- 
บาท 

5. ผูป้ระกอบการเจตนาน าใบก ากบัภาษี
ปลอม หรือใบก ากบั ภาษีท่ีออกโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมายไปใชใ้นการเครดิตภาษ 

มาตรา 90/4(7)  จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 2,000.- บาท ถึง 200,000.- 
บาท 

6. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่จดัท า
รายงาน 

มาตรา 90/3(3) มาตรา 87 หรือ 87/1 จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกิน 10,000.- บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

7. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่ยืน่แบบ
แสดงรายการภาษ 

มาตรา 90(2)  มาตรา 83 หรือ 83/1 ปรับไม่เกิน 2,000.- บาท 

8. จงใจไม่เกบ็และรักษาใบก ากบัภาษีหรือ
ส าเนาใบก ากบัภาษ 

มาตรา 90/16 มาตรา 87/3 ปรับไม่เกิน 2,000.- บาท 

9. ไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกหรือค าสัง่ของ
เจา้พนกังานประเมิน 

มาตรา 90/2(7) มาตรา 84/4 จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 
5,000.- บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ใบเสร็จรับเงิน หรือใบก ากบัภาษีเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการท่ีท าการจดทะเบียนเพื่อประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ จะตอ้งจดัท า หรือออกให้กบัลูกคา้เม่ือไดท้ าการซ้ือขาย

สินคา้และบริการออกไปตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่รูปแบบของใบก ากบัภาษีหรือใบเสร็จรับเงินนั้น

ถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภทคือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีแบบเตม็ และใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบั

ภาษีแบบยอ่ โดยทั้งสองส่วนน้ีมีความแตกต่างกนัทั้งรูปแบบ และการใชง้าน 

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษีแบบเต็ม 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีแบบเต็ม เป็นรูปแบบการออกภาษีท่ีสามารถใชเ้ป็นเอกสาร

ส าหรับแสดงหลกัฐานส าคญัในการยืน่ภาษี ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการออกใบก ากบัภาษีคือผูใ้หบ้ริการ หรือ

ผูท่ี้ขายสินคา้ ท่ีจะตอ้งออกใบเสร็จ หรือใบก ากับทุกคร้ังหลงัท าการซ้ือขายสินคา้ หรือบริการ

ออกไปให้แก่ลูกค้า หรือผูซ้ื้อสินค้าหรือบริการ ส่วนประกอบส าคัญของใบก ากับภาษีตามท่ี

กฎหมายก าหนดไว ้(มาตรา 86/4) มีทั้งหมด 8 ส่วนคือ 

1.ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” 

2.เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือบริการ 

3.ช่ือท่ีอยูข่องผูข้ายสินคา้หรือบริการ 

4.ช่ือท่ีอยูข่องผูซ้ื้อสินคา้ และบริการ 

5.ตวัเลขหรือใบก ากบัภาษีท่ีออกจากใบก ากบัภาษี 

6.วนัท่ีท่ีท าการออกใบก ากบัภาษี 

7.รายละเอียดของสินคา้และบริการท่ีออกใบก ากบัภาษี (ช่ือประเภทประเภทปริมาณและ 

มูลค่าของสินคา้หรือบริการ) 

8.จ านวนของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีไดท้ าการค านวณมาจากจ านวนเงินท่ีตอ้งท าการจ่ายค่าสินคา้

หรือบริการจริง 
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ตัวอย่างใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษีแบบเต็ม 

 

ใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษีแบบเต็มควรน ามาใช้ในกรณใีดบ้าง 

โดยทัว่ไปการซ้ือสินคา้หรือบริการทัว่ไปนั้นไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งออกใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษี

แบบเตม็ ยกเวน้แต่จะน าไปใชง้านในกรณีต่อไปน้ี 

1.น าไปสู่การสร้างผลิตภณัฑต์น้แบบหรือองคก์ร 

2.น าไปใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงหรือมีบริการหลงัการขาย 

3.ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพื่อการคา้ท่ีตอ้งการจะน าเขา้และส่งออกไปประเทศจีน

ขอใหคื้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ : ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 26 

 ท่ีตั้ง : 607 ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารคา้ซีคอน  บางแค (ฟิวเจอร์พาร์คบางแค เดิม), ถนนเพชร

เกษม, แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10160  

 โทรศพัท ์: 02 454 8623 

  เวลาท าการ : จนัทร์-ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 

 

 

 

รูปที่ 3.1 สญัลกัษณ ์กรมสรรพากร
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รูปที่3.2 ผูบ้รหิารสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 26 

 

 

 
รูปท่ี 3.3 แผนท่ีตั้งส านกังานกรมสรรพากร พื้นท่ี2
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3.2 ประวัติความเป็นมา 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงวางแผนปฏิรูปการปกครองแลว้ ก็ได้

ทรงวางระเบียบกิจการคลงัใหม่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตั้งหอรัษฎากรพิพฒัน์ข้ึนในปี 

พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บรายไดภ้าษีอากรของแผ่นดินมารวมไว ้ณ ท่ีแห่งเดียว ต่อมาจึงยกเป็นกระทรวง

พระคลงัมหาสมบติั มีเสนาบดีประจ าต่างหากในปีพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ไดท้รงปรับปรุงใหม่ 

โดยแต่งตั้งขา้หลวงคลงัไปประจ าทุกจงัหวดัและทุกมณฑลเพื่อท าหนา้ท่ีเก็บภาษีอากรจากราษฎร

โดยตรงแลว้รวบรวมรายไดท้ั้งหมดส่งมารวมไว ้ณ กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั ราษฎรไม่ตอ้งเสีย

ภาษีอากรมากนอ้ยลกัลัน่กนัเหมือนแต่ก่อน ทั้งน้ีย่อมเป็นการปรับปรุงระบบการคลงัอยา่งยิ่งใหญ่ 

ท าให้ผลประโยชน์รายไดข้องแผ่นดิน เพิ่มข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก ในดา้นรายจ่ายก็ทรงวางพิกดัอตัรา

เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตามต าแหน่งเป็นท่ีแน่นอนแทนเงินเบ้ียหวดัท่ีจ่ายแต่เดิม และยงั

พระราชทานเบ้ียบ านาญแก่ขา้ราชการเพื่อเป็นเคร่ืองเล้ียงชีพเม่ือรับราชการไม่ไดแ้ลว้ อน่ึง ในปี 

พ.ศ. 2439 พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหมี้การจดัท างบประมาณแผน่ดินข้ึนเป็นคร้ังแรก 

อนัเป็นแบบฉบบัท่ีจะตอ้งท างบประมาณแผน่ดินสืบมาทุกปี 

3.2.1 การจัดตั้งกรมสรรพากร 

  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครอง โปรดเกลา้ฯให้

จดัตั้งกระทรวงต่างๆข้ึนแลว้นั้น เกิดมีปัญหาเร่ืองเงินค่าใชจ่้าย เงินเดือนขา้ราชการ ค่าใชส้อย เงิน

ส าหรับปลูกสร้างสถานท่ีราชการและบา้นพกัขา้ราชการตามมณฑล กระทรวงพระคลงัในสมยันั้น

ไม่มีเงินพอจ่าย เงินส่วนมากยงัติดคา้งอยูก่บัเจา้ภาษีนายอากรและเจา้ขนุมูลนายต่างๆ การจดัเกบ็เงิน

รายไดต้ามจงัหวดัต่างๆยงัหละหลวมไม่รัดกมุ มีทางร่ัวไหลอยูม่าก วิธีการจดัเกบ็กล็า้สมยั เม่ือไดต้ั้ง

กระทรวงข้ึนแลว้ กระทรวงท่ีมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีก็ลา้สมยั เม่ือไดต้ั้งกระทรวงข้ึนแลว้ กระทรวงท่ีมี

หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีไม่สามารถจดัเก็บหรือปฏิบติังานใหด้ าเนินไปตามความประสงคข์องรัฐบาลได ้ก็

ส่งให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงตอ้งรับภาระเป็นตวัแทนของ

กระทรวงพระคลงั ในการจดัหาเงินผลประโยชน์และเร่งรัดเงินคา้ง ฉะนั้นรัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้ง

แสวงหาคนท่ีมีความรู้ความสามารถตลอดจนความช านาญงานมาปรับปรุงแกไ้ข และด าเนินการ

จดัเกบ็ภาษีใหส้มัฤทธิผลสมความมุ่งหมาย
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3.3 รูปแบบการบริหารกรมสรรพากรเบ้ืองต้นในปัจจุบัน 

 รูปแบบการบริหารสรรพากรปัจจุบันตามแผนภาพ  จะเห็นว่าองค์กรต่างๆ ใน

กรมสรรพากร เนน้การจดัเกบ็ภาษีอากรและการตรวจสอบเป็นส าคญั แต่ขาดหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ

ดา้นวิชาการแก่สรรพากร แมจ้ะมีท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ ท่ีปรึกษาดา้นฐานภาษีท่ีเป็นท่ีปรึกษา

ให้แก่อธิบดีก็ตามแต่ก็ไม่เป็นการเพียงพอ  เพราะบุคลากรของกรมสรรพากรยงัคงตอ้งการการ

อบรมและฝึกฝนการจดัเกบ็ภาษีอากร รวมถึงการศึกษาวิจยักฎระเบียบต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัไปแลว้ และ

ก าลงัเสนอใหม่ วา่จะมีผลกระทบอยา่งไรต่อผูเ้สียภาษีและรัฐบา้ง 

 หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์ วิจยั บริการวิชาการในกรมสรรพากรถือว่าเป็นหน่วยงาน

หน่ึงท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจดัเก็บภาษี เพราะกรมสรรพากรเป็นองค์กรท่ีเช่ียวชาญการ

จดัเก็บภาษีท่ีสุด จึงทราบถึงปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติัตามประมวลรัษฎากรเป็นอยา่งดี  หากจะให้

องคก์รอ่ืนเป็นผูศึ้กษาวิจยัโดยท่ีกรมสรรพากรไม่ใหข้อ้มูลหรือไม่ใหค้วามร่วมมือยอ่มเป็นงานวิจยั

ท่ีไม่สมบูรณ์   นอกจากน้ี ฝ่ายประชาชนผูเ้สียภาษีก็ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเสียภาษีให้

ถูกตอ้งดว้ย และเป็นท่ีทราบดีว่าปัจจุบนัมีประชาชนผูเ้สียภาษีจ านวนไม่น้อยท่ีขาดความรู้ความ

เขา้ใจในการยืน่แบบเสียภาษีและการค านวณภาษีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงผูป้ฏิบติัจดัเก็บภาษี

ในกรมสรรพากรเองกส็มควรมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการจดัเกบ็ภาษีตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ดว้ย 

จากการบริหารงานของกรมสรรพากรรูปแบบน้ี ประเด็นหน่ึงท่ีสมควรยกข้ึนมาวิเคราะห์ก็

คือ รัฐบาลจะมีอ านาจในการแทรกแซงกิจการของสรรพากรได้อย่างเต็มท่ีโดยสั่งการผ่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการคลงั ตามล าดบั กรมสรรพากรขาดความเป็น

อิสระในการด าเนินนโยบายภาษีอากรตามหลกัวิชาการ  ซ่ึงในทางทฤษฎีแลว้ นโยบายภาษีอากรท่ีดี

ควรจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนผูเ้สียภาษีด้วย ตามหลักการท่ียอมรับในนานา

อารยประเทศดว้ยวลีท่ีว่า  “No Taxation without Representation”  เพราะประชาชนเป็นผูเ้สียสละ

ผลประโยชน์ส่วนหน่ึงให้กบัรัฐ ส่วนรัฐบาลเป็นผูน้ าเงินภาษีของประชาชนไปใชใ้นการบริหาร

ประเทศ การท่ีรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการจัดเก็บภาษีของสรรพากรจึงเป็นเร่ืองท่ีถือว่ามี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) เพราะโดยทัว่ไป รัฐบาลก็ย่อมตอ้งการให้ประเทศมี

งบประมาณรายรับมากเพื่อรัฐบาลจะได้น างบประมาณเหล่านั้ นไปใช้จ่ายอยู่แล้ว  ส่วน

กรมสรรพากรก็เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในอ านาจการสั่งการของรัฐบาลและท่ีมีหน้าท่ีในการจดัเก็บ

รายไดเ้ขา้รัฐ  หากรัฐบาลเขา้มาแทรกแซงงานของสรรพากรยอ่มถือเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม
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รูปที่3.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมสรรพากรปัจจุบัน 

 

รูปท่ี3.5 โครงสร้างการบริหารงานภาค3 (พื้นท่ี26)
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3.4 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.4.1 วางแผนปฏิบติัการและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจดัเก็บภาษีอากรให้เป็นไป

ตาม นโยบายแผนงานและเป้าหมายของกรมสรรพากร และส านกังานสรรพากรภาค  

3.4.2 ก ากบัดูแลการจดัเกบ็ภาษีในเชิงรุกโดยการก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีโดยใกลชิ้ดเป็นราย 

ผูป้ระกอบการและใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทั้งการส ารวจ การตรวจสอบภาษี และการตรวจปฏิบติัการ  

3.4.3 บริหารงานจดัเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรและตามกฎหมายอ่ืนท่ีไดรั้บ 

มอบหมายใหด้ าเนินการภายในทอ้งท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 3.4.4 ด าเนินการเก่ียวกบัการเร่งรัดภาษีอากรคา้ง การอุทธรณ์ภาษีและด าเนินคดีแก่ผูเ้สีย 

ภาษี รวมทั้งตอบขอ้หารือทางภาษีอากร  

3.4.5 ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร 

3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
3.5.1  ช่ือนักศึกษา : นางสาว สมิตา  จตุเทน    รหสันกัศึกษา 6004300244 

    : นางสาว นภสร ยิม้อุดม   รหสันกัศึกษา 6004300245 
           ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : นกัศึกษาฝึกงาน 
3.5.2  ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 - ตรวจสอบใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 ใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่งประมวล
รัษฎากร 
 - ตรวจใบก ากับภาษีปลอมกับระบบข้อมูลผูอ้อกใบก ากับภาษีท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 -ตรวจใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย ของแต่ละปีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 - ตรวจหนงัสือรับรอง หกั ณ ท่ีจ่าย (ภงด.53) ของแต่ละปีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 - จดัเกบ็ส านวนเพื่อน าไปท าลาย 
 - บนัทึกยอดซ้ือ-ขาย ของแต่ละปีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.6 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
  - นางรติพร  กิตติชชั   
   ต าแหน่ง นกัตรวจสอบภาษีช านาญการ 
  -นางวิลเรียม  ล้ิมศุภรัตน์ 
   ต าแหน่ง นกัตรวจสอบภาษีช านาญการ
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3.7ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน สิงหาคม 63 กนัยายน 63 ตุลาคม 63 พฤศจิกายน 63 ธนัวาคม63 
1.ก าหนดหวัขอ้โครงงาน      
2.รวบรวมขอ้มูล      
3.วิเคราะห์ขอ้มูล      
4.จดัท าเล่มโครงงาน      

ตารางท่ี 3.1ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
3.7.1 ก าหนดหัวข้อโครงงาน  ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ปรึกษาพี่เล้ียงและอาจารย์

ในการหาหวัขอ้รายงานน้ี 
3.7.2 รวบรวมข้อมูล   ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีปฏิบติังานจริง สอบถาม

พี่เล้ียงและศึกษาคน้ควา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ฯ 
3.7.3 วเิคราะห์ข้อมูล   ท าการตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลใหถู้กตอ้งสมบูรณ์และครบถว้น 
3.7.4 จัดท ารูปเล่มโครงงาน   น าขอ้มูลมาเรียบเรียงให้ถูกตอ้ง ตรวจสอบทานให้ดี ถ้าพบ

ขอ้มูลท่ีขาดหายไปจะสอบถามขอ้มูลจากพี่เล้ียงหรือผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นน้ี 
3.8ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  17 สิงหาคม – 4 ธนัวาคม 2563 (รวม 16 สปัดาห์) 
  วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ –วนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
3.9อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
 3.9.1 ฮาร์ดแวร์  

3.9.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
3.9.1.2 เคร่ืองปร้ิน 
3.9.1.3  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 3.9.2 ซอฟตแ์วร์ 
  3.9.2.1 โปรแกรม Microsoft Excel 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
จากการไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานท่ี ส านกังานสรรพากร พื้นท่ี 26 ตลอดระยะเวลาในการฝึกงาน

คร้ังน้ีไดค้วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์หลายดา้นจากการท างาน และประสบความส าเร็จในการ
ท างานจริง 

ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
4.1 ตรวจใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย 
 ใบก ากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานส าคัญ ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งจดัท าและออกใบก ากบัภาษีให้กบัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีมีการ
ขายสินค้า หรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการ และจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ี
ผูป้ระกอบการจดทะเบียน เรียกเกบ็หรือพึงเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการในแต่ละคร้ัง 
 

 
รูปท่ี4.1 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี
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4.2 ตรวจสอบใบลดหนี ้  

4.2.1ผูอ้อกใบลดหน้ีจะตอ้งจด VAT 

4.2.2ผูอ้อกใบลดหน้ีจะตอ้งเคยออกใบก ากบัภาษีไปแลว้ 

4.2.3 การออกใบก ากบัภาษี มีเหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีเป็น สาเหตุในการลดหน้ีตาม  

ม.86/10 โดยมีอยู ่9 สาเหตุคือ 

- มีการลดราคาสินคา้ท่ีขายเน่ืองจากสินคา้ผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั สินคา้ช ารุดเสียหาย หรือขาด

จ านวน ค านวณราคาสินคา้ผดิพลาดสูงกวา่ท่ีเป็นจริง 

- มีการลดราคาค่าบริการเน่ืองจากให้บริการผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั บริการขาดจ านวน ค านวณ

ราคาค่าบริการผดิพลาดสูงกวา่ท่ีเป็นจริง  

-ได้รับสินคา้ท่ีขายกลบัคืนมาเน่ืองจากสินคา้ช ารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตวัอย่าง ไม่ตรงตามค า

พรรณนา 

- ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือเงินอ่ืนในลกัษณะท านองเดียวกนัใหแ้ก่ผู ้

ซ้ือสินคา้หรือผูรั้บบริการตามขอ้ผกูพนัในกฎหมาย 

- ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดมี้การจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหนา้เงินประกนั เงินมดัจ า เงินจอง หรือเงิน

อ่ืนท่ีเรียกเกบ็ในลกัษณะท านองเดียวกนัใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการตามขอ้ตกลงทางการคา้ 

- มีการคืนสินคา้หรือแลกเปล่ียนสินคา้ตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ดว้ยกนั 

- มีการคืนสินคา้หรือแลกเปล่ียนสินคา้ตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างผูป้ระกอบการจดทะเบียน

และผูซ้ื้อสินคา้ ทั้งน้ี เฉพาะท่ีกระท าภายในเวลาอนัสมควร 

- มีการบอกเลิกสัญญาบริการเน่ืองจากการให้บริการบกพร่องหรือให้บริการผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลง

กนั 

- มีการบอกเลิกสญัญาบริการเน่ืองจากไม่มีการใหบ้ริการตามสญัญา
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รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งใบลดหน้ี 

1. ค าวา่ “ใบลดหน้ี” 

2. ช่ือ ท่ีอยู ่และเลข 13 หลกัของผูข้าย 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อ 

4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบเพิ่มหน้ี 

5. เลขท่ีใบก ากบัภาษีเดิม มูลค่าเดิมตามใบก ากบัภาษี มูลค่าท่ีถูกตอ้ง ผลต่าง และ

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีใชคื้นใหผู้ซ้ื้อ 

6. ค าอธิบายสาเหตุของการลดหน้ี
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4.3 ใบก ากบัภาษีปลอม 

4 วธีิ การออกใบก ากบัภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

1. ปลอมใบก ากบัภาษีของผูป้ระกอบการคา้ท่ีคา้ขายปกติ 

2. ผูป้ระกอบการท่ีมีการขายจริง แต่ขายใบก ากบัภาษีท่ีเหลือ 

3. จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อออกใบก ากบัภาษี ขายให้

ผูใ้ชท้ัว่ไป 

4. จดัตั้งบริษทั/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อออกใบก ากับภาษีให้บริษทัในเครือ

โดยเฉพาะ 

9 ข้อสังเกตุ ในการตรวจใบก ากบัภาษี ท่ีอาจจะออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

1. ประเภทสินค้าท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น วสัดุก่อสร้าง, ผา้, พลาสติก, กระดาษ, 

เคมีภณัฑ,์ เพชรพลอย 

2. สินคา้ท่ีซ้ือไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ 

3. ซ้ือจากสถานท่ีท่ีไม่น่าจะซ้ือ 

4. ใบก ากบัภาษีมูลค่าสูง, ราคาสินคา้หรือบริการไม่น่าเช่ือถือ, เขียนดว้ยลายมือ, 

จ่ายช าระค่าสินคา้เป็นเงินสด 

5. ซ้ือจากผูป้ระกอบการรายเดียว ในวนัท่ีติดๆ กนั หรือใกลก้นั 

6. ใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีมีการน ามาใชใ้นช่วงปลายเดือน ปลายปี 

7. ใบก ากบัภาษีท่ีไม่พิมพ ์“เล่มท่ี” 

8. แบบฟอร์มใบก ากับภาษีคล้ายกันหรือลายมือท่ีเขียนคล้ายกันแต่ช่ือผูอ้อก

ใบก ากบัภาษีต่างกนั 

9. วิธีการซ้ือสินคา้ ไม่ไดซ้ื้อจาก Supplier โดยตรง แต่ซ้ือจากเซลลห์รือพนกังาน

ขายสินคา้
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4.4 ไม่มีใบก ากบัภาษี ใบก ากบัภาษีสูญหาย หรือไม่อาจแสดงใบก ากบัภาษีได ้

(1) ไม่มีใบก ากบัภาษี เน่ืองจากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการไม่ออกใบก ากบัภาษี หรือออก

ใบก ากบัภาษีแต่ระบุช่ือบุคคลอ่ืน 

(2) ใบก ากบัภาษีสูญหายหรือไม่อาจแสดงใบก ากบัแสดงใบก ากบัภาษีได ้เป็นกรณีไดซ้ื้อ

สินคา้หรือรับบริการจริงแต่ไม่อาจแสดงต่อเจา้พนกังานสรรพากรได ้แกไ้ขโดยการร้องขอใบแทน

ใบก ากบัภาษีจากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ีออกใบก ากบัภาษี เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการน าภาษี

ซ้ือไปหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ 

 

รูปท่ี4.3 ไม่มีใบก ากบัภาษี 
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4.5 ภาษีซ้ือท่ีไม่เ ก่ียวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู ้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีซ้ือท่ีน ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ ตอ้งเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิดจากจากรายจ่าย

เพื่อกิจการหรือเพื่อหาก าไรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากภาษีซ้ือนั้นไม่

เก่ียวขอ้งกบักิจการหรือเพื่อหาก าไรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือนั้นเป็น

ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม ถึงแมใ้บก ากบัภาษีนั้นจะมีรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรกต็าม 

 

รูปท่ี4.4 ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการ

ไปซือ้ของสว่นตวัแต่

ออกใบเสรจ็ในนาม

บรษิัท 
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4.6 กรณีใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

ใบก ากบัภาษีท่ีน ามาหักออกจากภาษีหรือขอคืนภาษีซ้ือ ตอ้งเป็นใบก ากบัซ้ือแบบเต็มรูป 

และตอ้งมีขอ้ความตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หากใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้ง

ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดภาษีซ้ือนั้นจะเป็นภาษีซ้ือต้องห้าม ผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มควรตรวจสอบใบก ากบัภาษีวา่มีรายการครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ก่อนท่ี

จะรับใบก ากบัภาษีนั้นมาใช ้โดยตรวจสอบขอ้มูลควบคู่กบัระบบของสรรพากร 

 

รูปท่ี4.5 ใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์

ค านวณภาษีมลูค่าเพิ่ม 

จากราคาสินคา้ผิด 

ไม่ไดร้ะบสุาขา 
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4.7 ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี42) 

ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีกฎหมายไม่ใหน้ ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอ

คืนภาษีซ้ือ  

 เช่น ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

   

รูปท่ี4.6ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี42) 

ขอ้ความระบชุดัเจนถึง

เง่ือนไขในการเก็บภาษี 

ค าวา่ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ 

วนัที่ที่ท  าการออกใบเสรจ็/

ใบก ากบัภาษี 

ช่ือย่อและเลขประจ าตวัผูเ้สีย

ภาษีที่ออกใบเสรจ็ 

รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ 

หรอืบรกิารที่ท  าการซือ้-ขาย 

หมายเลขใบก ากบัภาษี และ

หมายเลขเล่มที่ออกใบก ากบัภาษี  

(หากมี) 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิัย 
5.1.1 จากการท่ีผูจ้ดัท าเขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดเ้ป็นระยะเวลา 16สัปดาห์ 

ท าใหผู้จ้ดัเลง็เห็นปัญหาของการจดัการและการระบุรายละเอียดงานดา้นภาษี ซ่ึงมี

ผลท าให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นภาษีและเสียภาษี ความคลาดเคล่ือนของ

ความเขา้ใจในเอกสารและรายละเอียดเชิงลึกก่อให้เกิดความผิดพลาดในการยื่น

ภาษีโดยผลการท าโครงงานไดส้ าเร็จลุล่วงตามท่ีไดต้ั้งไวแ้ละเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้

ต้องการทราบถึงรายละเอียดและตรวจสอบก่อนการยื่นภาษีทั้ งบุคคลทั่วไป 

พนักงานเข้าใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงานรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาท างานในบริษทัได้

น าไปใชไ้ดจ้ริงในการท างานและไม่ก่อใหเ้กิดความความผดิพลาดในภายหลงั 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงานคือ  เ น่ืองจากสถานประกอบการท่ีออก

ปฎิบติังาน เป็นหน่วยงานราชการ ขอ้มูลส่วนมากเป็นความลบัของทางราชการ จึง

ไม่สามารถน าเอาออกมาเปิดเผยได ้

5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาคือ ควนอ่านและท าความเขา้ใจกบัเร่ืองภาษี

ก่อนในขั้นตน้และจดปัญหาหรือขอ้สงสัยน าไปถามกบัพี่เล้ียงเพื่อปรึกษาและหา

ขอ้มูลเพิ่มเติม 

 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจ 

  การปฏิบติังานสหกิจศึกษาท าใหไ้ดป้ระสบการณ์การรับผิดชอบ หนา้ท่ีท่ี                    

ไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา ไดพ้บปะผูค้น รวมถึงการเขา้สังคมร่วมกบั

ผูอ่ื้น ช่วยในเร่ืองการปรับตวักบัสังคมและสถานท่ีใหม่ๆ และรับฟังแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นได ้

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 

ขอ้มูล หรือเอกสารจากการปฏิบติังานจริงบางอยา่งไม่สามารถน าออกมา

ใชเ้พื่อท าโครงงานไดเ้น่ืองจากเอกสารดงักล่าวเป็นความลบั
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ช่วงอาทิตยแ์รกยงัสับสนเอกสารในการท างานรวมถึงการปรับตวัให้อยู่ร่วมกบั

ผูอ่ื้นในช่วงอาทิตยแ์รก 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

ในการท างานควรตั้งค าถามกบัส่ิงท่ีไม่เขา้ใจให้มากท่ีสุด เน่ืองจากการ

ผิดพลาดจะท าให้งานล่าช้า ควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนหากมี

ขอ้ผิดพลาดจะไดแ้กไ้ขอยา่งรวดเร็ว ควรถามเม่ือไม่เขา้ใจเพื่อลดความผิดพลาดท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 
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