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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะ
นํามากลาวไดทั้งหมด ซึ่งผูมีพระคุณทานแรกที่ผูวิจัยใครขอกราบพระคุณคือ ทานอาจารยพินิจ
ทิพยมณี ทานอาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหความรู คําแนะนํา และแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความ
เอาใจใสทุกขั้นตอน ทานไดชวยเหลือ อบรมสั่งสอนดวยความเมตตากรุณาเสมอมา รวมทั้งทานได
กรุณาใหคําสอนที่เปนแรงบันดาลในยามที่ทอถอย เพื่อใหการเขียนวิทยานิพนธฉบับน้ีสมบูรณ
ที่สุด และความเสียสละอยางหาที่สุดมิไดในทุกๆ เร่ือง

ทานที่สอง คือ ทานอาจารยภาณินี กิจพอคา ทานอาจารยที่ปรึกษารวม ในความเมตตา
กรุณาที่ไดเสียสละเวลามาเปนที่ปรึกษา ทานใหคําแนะนําตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตางๆ
เทคนิคการเขียน ตลอดจนแนะนําแหลงขอมูล บุคคลผูใหขอมูล จนตลอดการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี
ซึ่งลําพังผูวิจัยคงไมสามารถคนหาขอมูลเองได ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยา งสูงไว
ณ โอกาส น้ี

ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณ ทานอาจารยไพฑูรย คงสมบูรณ กรรมการวิทยานิพนธที่ให
คําแนะนําในการคนควาขอมูล ความรูในดานตางๆ ซึ่งทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความถูกตอง
สมบูรณ

ขอขอบคุณศาสตราจารย ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง มา
เปนประธานในการสอบวิทยานิพนธฉบับน้ี พรอมทั้งไดใหคําแนะนําตางๆ อันเปนประโยชนตอ
การจัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี

ขอขอบคุณบุคคลตางๆ ที่ใหความชวยเหลือ ทั้งเจาหนาที่สรรพากร เจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัย ที่ทําใหการทําวิทยานิพนธสําเร็จลุลวงไปดวยดี

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ไดใหความชวยเหลือดานตางๆ ที่ทานทั้งสองได
ทุมเทแรงกาย แรงใจ และกําลังทรัพยเพื่อใหลูกคนน้ี ไดมีโอกาสทําวิทยานิพนธฉบับน้ีจนแลวเสร็จ
ซึ่งหากปราศจากทานทั้งสองแลว ก็คงไมสามารถผานอุปสรรคตางๆ ไปไดดวยลําพังตนเอง

ทายน้ี หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีคุณคาและประโยชนประการใด ผูวิจัยขอมอบเปน
กตเวทิตาแดบิดา มารดา คณาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัย
ขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว
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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงศึกษามาตรการเกี่ยวกับการออกใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวย
กฎหมายโดยศึกษาตามกรณีแหงประมวลรัษฎากร ในหมวดที่ 4 สวนที่ 10 เร่ืองใบกํากับภาษี และ
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศและกฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การตรวจสอบใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการนํามาตรการเหลาน้ันไปใชในทาง
ปฏิบัติ เพื่อคนหาขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและมาตรการของ
กรมสรรพากรใหถูกตองเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติงาน

ผลการศึกษาพบวามาตรการทางกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับการนําใช
ในทางปฏิบัติทั้งในดานอํานาจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมสรรพากร และดานผูถูกตรวจสอบ
รวมทั้งมาตรการที่ใชอยูไมสามารถทําใหปญหาเกี่ยวกับการจัดทําใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตาม
กฎหมาย อาทิเชน การซื้อขายใบกํากับภาษีปลอม การใชใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย ให
หมดไปอยางสิ้นเชิงได และยังมีปญหาการไมมีสวนรวมของประชาชนกลาวคือประชาชนไมไดให
ความรวมมือแกภาครัฐอยางจริงจัง ที่จะคอยใหความชวยเหลือหรือปฏิบัติตามมาตรการเสริมที่
กรมสรรพากรไดรณรงคเพราะการขาดการรณรงคอยางตอเน่ือง

ผูวิจัยจึงเสนอแนวทางในการแกไขกฎหมายใหสอดคลองการนําไปบังคับใช คือ
กําหนดใหมีการบัญญัติกฎหมายในประมวลรัษฎากร ในมาตรา 2 เพิ่มนิยามคําวา เจาพนักงาน
ประเมิน คือ บุคคลใดๆ ที่รับราชการในกรมสรรพากร และไดรับแตงต้ังใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือ
พนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่ของตนโดยปกติ เพิ่มอํานาจของเจา
พนักงานในมาตรา 88 ใหมีอํานาจสืบสวน สอบสวน ยึด อายัด และจับกุมผูกระทําผิดอยางเจาหนาที่
ตํารวจ และแกไขมาตรการเสริมของกรมสรรพากรในสวนของการรณรงคใหประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการเสียภาษีและเขาใจถึงผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงหรือหนีภาษี

ฆ

DPU



ง

Thesis Title Legal Mesures Concerning to the Illegal Taxes Invoices: Case Study
along with the Revenue Code

Author Sutan Kiattichaiprasop
Thesis Advisor Associate Professor Phinit Tipmanee
Co-Thesis Advisor Associate Professor Paninee kitphokha
Department Law
Academic Year 2011

ABSTRACT

The aim of this thesis was to study legal measures concerning the illegal taxes
invoices a case study along with the Revenue Code in chapter 4 part 12 by adhering to power of
assessment official section 88. It also aimed at the comparison of Thai laws and foreign countries
laws for legal measures concerning illegal taxes invoices including putting those legal measures
into practice. In addition, the thesis investigates appropriate suggestions and guidelines for the
amendment on laws concerning the uses of legal measures and illegal taxes invoices.

This study revealed that legal measures concerning the illegal taxes invoices presently
Used have not responded to the application into practice for both official assessment authority and
VAT registrant Legal measures concerning the illegal taxes invoices presently use are unable to
prevent the problems of issued tax invoice for tax credit and the lack of people’s participation to
support the government sector in order to prohibit VAT registrant who intend to evade value
added tax It results from the governments discontinuously implementation of the campaigns

Accordingly, the researcher has purpose appropriate guidelines for amending relevant
laws such as to enact laws in Revenue Code on section 2, added word “Assessment official”
means any persons who was be appointed in the Revenue Department; to enact laws in Revenue
Code on section 88, added authority of assessment official to afford for impound, distrain, and
arrest as the police officer. Other measures of the Revenue Department should be remedied for
continuously campaigns in order that people have good awareness and understand the effect of
tax evasion and tax avoidance.
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เน่ืองจากในปจจุบันรายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพากรของรัฐบาลไทย ในป พ.ศ. 2551

มีมูลคาสูงถึงประมาณ 1.2 ลานลานบาท1 รายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐจึงถือเปนรายไดหลักที่รัฐ
ไดมาโดยไมตองมีภาระในการชดใชคืนหรือทําใหหน้ีสินของรัฐบาลเพิ่มขึ้นแตอยางใด และมีความ
สําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่ง

นอกจากประโยชนที่เปนรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรน้ัน การจัดเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาลยังสามารถใชในการดําเนินนโยบายใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังเอาไว และแกไข
ปญหาตางๆ ที่ขึ้นในสังคมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน “การปรับปรุงภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาใหมีอัตราภาษีนอยลง มาตรการน้ีจะมีผลเปนการลดภาระภาษีเงินไดแกประชาชนผูเสียภาษี
ทุกคน สําหรับผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางจะเห็นผลทันที เน่ืองจากผูมีเงินไดประเภ ทน้ี
จะถูกหักภาษี ณ ที่จาย เมื่อภาระภาษี (Tax incidence)2 นอยลงเพราะมีการปรับปรุงอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาใหตํ่าลง ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย จะลดลงตามไปดวย จึงทําใหเงินไดที่นํากลับบานไป
ใชจายไดมีจํานวนสูงขึ้น เปนการบรรเทาภาระของประชาชน ใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไดในระดับหน่ึง หรือการที่รัฐจัดการปรับปรุงโครงสราง
ภาษีอากร เพื่อลดความแตกตางในดานรายได และความเปนอยูของประชาชนใหมีความเปนธรรม
ยกตัวอยางเชน การเพิ่มอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผูที่มีเงินฝากในธนาคารจํานวนมาก ทํา
ใหไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากจํานวนมาก ก็จะตองเสียภาษีจากการไดรับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งถือเป น
รายไดมากขึ้นตามไปดวย ในทางกลับกันผูที่มีเงินฝากในธนาคารจํานวนนอย ทําใหไดรับดอกเบี้ย
จากเงินฝากจํานวนนอย ก็ตองเสียภาษีจากรายไดที่ เปนดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารนอยลงไปดวย
ซึ่งระบบน้ีเปนระบบที่ใชกันทั่วไปในประเทศตางๆ ทั่วโลก มาจากหลักการที่วา ผูมีรายไดมากยอม
มีหนาที่เสียภาษีมากขึ้น สวนผูมีรายไดนอยยอมมีหนาที่เสียภาษีนอย นับวาเปนการสรางความเปน

1 กรม สรรพากร.  (2551). ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรประจําปงบประมาณ 2551.  สืบคนเม่ือวันที่ 7
มิถุนายน 2552, จาก www.rd.go.th

2 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท. (2525). หลักการวิเคราะหภาระภาษี ฉบับพิสดาร. หนา 25-40.
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ธรรมและลดชองวางระหวางรายไดของประชาชนไดเปนอยางดี”3 ดังที่ไดกลาวพอสังเขปขางตน
การจัดเก็บภาษีอากรจึงเปนเร่ืองที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกใหความสําคัญตอการจัดโครงสรางระบบ
ภาษีอากรภายในประเทศตนใหมีประสิทธิภาพ4 แมมาตรการการจัดเก็บภาษีอากรมีประโยชนทั้ง
ดานการพัฒนาประเทศ และดานอ่ืนๆ แตการที่รัฐบาลจะจัดเก็บจัดภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพ
หรือใชนโยบายทางภาษีอากรไดอยางสมบรูณจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่รัฐไดกําหนดไวน้ัน
จะตองมีการกําหนดมาตรการอ่ืนๆ ขึ้นมารองรับ เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการทางภาษีอากร
ที่นํามาใชน้ันมีประสิทธิภาพ เชน การออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อใหมีสภาพ
บังคับใหประชาชนทุกคนในรัฐน้ันปฏิบัติตาม การประชาสัมพันธโดยผานสื่อของภาครัฐ เชน1

ศูนยบริการขอมูลสรรพากร5 เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษีอากรและให
ความรวมมือในการเสียภาษีอากรใหแกรัฐ เปนตน

ในปจจุบันแมวาจะมีมาตรการทางภาษีอากรตางๆ ที่รัฐบาลไทยใชเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี ทั้งโดยทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนการปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
การรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการเสียภาษีโดยการประชาสัมพันธโดยผานสื่อของภาครัฐ
แตจากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธน้ีไดศึกษาพบวา มาตรการทางภาษีอากรที่ใชอยูในปจจุบันไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จะทําใหการดําเนินการจัดเก็บภาษีบรรลุ เปาหมายที่รัฐไดกําหนดไวได
กลาวคือ6 “ยังคงมีประชาชนที่มีหนาที่ตองเสียภาษีแกรัฐตามกฎหมาย แตไมไดเสียภาษีเลยอยูเปน
จํานวนมาก และการหลบเลี่ยงการเสียภาษี (Tax avoidance)7 หรือการหนีภาษี (Tax Evasion)8 มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น” สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือ ความมีจิตสํานึกในการเสียภาษีของประชาชน
ลดลง ประชาชนบางกลุมมองวาการเสียภาษีอากรเปนภาระในการดํารงชีวิตแทนที่จะมองวาเปน
หนาที่และเขาใจถึงความสําคัญของรายไดจากการจัดเก็บภาษี ทั้งประชาชนผูเสียภาษีอากรบางกลุม

3 สมชัย  ฤชุพันธุ.  (2526). เศรษฐทัศนวาดวยภาษีอากรในไทย. หนา 257-261
4 เจริญ  ธฤติมานนท. (2549). “ปญหาเก่ียวกับการจัดภาษีมูลคาเพ่ิมในประเทศไทย.” สรรพากรสาสน,

ปท่ี 34. หนา 89.
5 ศูนยบริการขอมูลสรรพากร.  (2549). “สรรพากร call center บทบาทการสรางความรูความเขาใจให

ประชาชน.” สรรพากรสาสน, ปท่ี 53. หนา 75-79.
6 เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม. (2518, พฤษภาคม-มิถุนายน). “ทําไมคนไทยจึงไมยอมเสียภาษี .”

สรรพากรสาสน, เลมท่ี 3. หนา 33.
7 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม และดุลยลักษณ ตราชูธรรม. (2546). มาตรการตอตานการเลี่ยงภาษี. หนา 37-

46.
8 แหลงเดิม.  หนา 56-78.
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ยังมองวาการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐไมเปนธรรม เพราะมีประชาชนอีกไมนอย ที่ไมตองเสียภาษี
อากรใหแกรัฐแมจะมีเงินไดที่อยูในเกณฑที่ตองเสียภาษีอากรแกรัฐตามกฎหมายก็ตาม ปญหา
ดังกลาวเปนผลสืบเน่ืองมาจากมาตรการทางภาษีอากรบางอยางมีขอบกพรองในการบังคับใช ไมวา
จะเปนขอบกพรองในสวนบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบกพรองในสวนระเบียบวิธีปฏิบัติของ
เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร

ขอบกพรองดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาและแกไขไมควรปลอยไวเปนระยะเวลา
นาน เพราะมาตรการที่ดอยประสิทธิภาพจะทําใหเกิดความเสียหายจนยากที่เยียวยา ในอนาคต
รูปแบบและวิธีของการกระทําความผิดอาจมีความสลับซับซอนมากอยางยิ่ง จนบางกรณีเปนการ
ยากที่เจาหนาที่จะตรวจพบได ดังน้ัน จึงตองมีการพัฒนามาตรการที่ใชในการตรวจสอบการกระทํา
ความผิด และมาตรการลงโทษจับกุมอยางตอเน่ือง เพื่อใหรูเทาทันผูกระทําผิด ทั้งน้ี เพื่อเปนการลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและการเปนลดขอบกพรองของมาตรการที่ใชอยูใหนอยลง

ขอบกพรองในสวนบทบัญญัติของกฎหมาย เชน ความไมชัดเจนของบทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการออกใบกํากับภาษี ซึ่งเปนเปนหลักฐานสําคัญในการคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม9 และเปนหลักฐานสําคัญที่สุดในระบบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของรัฐ 10 แมจะมี
วิธีการจัดทําใบกํากับภาษีที่บัญญัติไวตามมาตรา 86-86/14 แลวก็ตาม

แตจากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธ น้ีไดศึกษาพบวา ยังมีผูประกอบการ11 ไมเขาใจและไม
มีความรูเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการจัดทํา ใบกํากับภาษี โดยเฉพาะผูประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก จากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดศึกษาจากคําวินิจฉัยของกรมสรรพากรในเร่ืองใบกํากั บ
ภาษี ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา มีปญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีที่กรมสรรพากรตองทําการ
วินิจฉัยเปนจํานวนมาก เชน ใบกํากับภาษีระบุเฉพาะชื่อของบริษัท มิไดระบุที่อยู กรณีดังกลาวจะ
เติมที่อยูโดยใชปากกาสีเดียวกัน และลายมือคลายกันไดหรือไม หรือจะใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพิมพ
แบบฟอรมใบกํากับภาษีไดหรือไม และตองขออนุมัติจากกรมสรรพากรอีกหรือไม (คําวินิจฉัย
กรมสรรพากรที่ กค 0811/พ.5106) หรือกรณีบริษัทออกใบกํากับภาษี และสงมอบ

9 จุฑาทอง  จารุมิลินท. (2547, กรกฏาคม). “ความรูพ้ืนฐานของภาษีมูลคาเพ่ิม.” สรรพากรสาสน, ปท่ี
51, ฉบับท่ี 7.

10 ลัดดา  โภคาสถิตย. (2545). กลไกของภาษีมูลคาเพิ่ม-ใบกํากับภาษี. หนา 63.
11 ผูประกอบการ ตามคํานิยามของประมวลรัษฎากร หมายถึง บุคคลซ้ือขายสินคาหรือใหบริการในทาง

ธุรกิจหรือวิชาชีพ ฯลฯ และไมวาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแลวหรือไม และเปนผูมีหนาที่เสียภาษี มูลคาเพ่ิม
โดยตองออกใบกํากับใหแกผูซ้ือหรือผูรับบริการทันทีที่มีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น กลาวคือเม่ือ
มีการขายสินคาหรือใหบริการ.
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ในการจัดทําใบกํากับภาษีของผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญ
ประกอบกับจํานวนของผูประกอบการที่มีจํานวนมาก ถาผูประกอบการไมออกใบกํากับภาษีใหแก
ผูซื้อหรือผูรับบริการแลว การที่รัฐจะทราบวาผูประกอบการทั้งหมดในประเทศขายสินคาหรือให
บริการในเดือนภาษีไปทั้งหมดจํานวนเทาไร ก็ตองใชวิธีใหเจาหนาที่ของรัฐไปทําการตรวจสอบที่
สถานที่ประกอบการแตละแหง ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุงยากและมีคาใชจายมหาศาลเพราะจํานวนของ
ผูประกอบการที่มีมาก ทําใหรัฐมีคาใชจายในการจัดจางเจาหนาที่ใหเพียงพอ หากตองการจะทําการ
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพดังน้ี “การตรวจสอบใบกํากับภาษีจึงตองมีการอาศัยความรวมมือ
จากผูประกอบการและประชาชนอยางยิ่ง”12

การขาดความรูในเร่ืองการจัดทําใบกํากับภาษี ของผูประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กสวนใหญ ประกอบกับการตรวจสอบการจัดทําใบกํากับภาษีของผูประกอบการจํานวน
มากมีความยุงยาก และตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนซึ่งตามความเห็นของผูเขียนวิทยานิพนธ
น้ีเห็นวาประชาชนสวนใหญไมมีความรูเลยเกี่ยวกับใบกํากับภาษีทั้งในเร่ืองรูปแบบ การจัดทํา และ
เปนหลักฐานที่สําคัญในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มอยางไร ทําใหเปนชองทางใหผูประกอบการบางราย
ทําการหนีภาษี (Tax Evasion) โดย “การทําใบกํากับภาษีปลอม และใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย”13 เชน มีการจัดต้ังสถานประกอบการขึ้นมาเพื่อผลิตใบกํากับภาษีที่มิชอบดวย
กฎหมาย ขาย หรือใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดออกใบกํากับภาษีโดยไม
มีการขายสินคาจริง หรือกรณีใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูปะกอบการจดทะเบียน แตผูประกอบการ
ไมไดจัดทําสําเนาใบกํากับภาษีเพื่อใหเจาหนาที่ของกรมสรรพากรตรวจสอบ หรือกรณีไมไดเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตออกใบกํากับภาษีโดยไมมีสิทธิออกตามกฎหมาย ห รือ
กรณีผูประกอบการขายสินคาหรือบริการแลว ไมออกใบกํากับ ภาษีใหแกผูซื้อสินคา หรือใชบริการ
น้ัน กลายเปนปญหาในระบบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของไทยที่ใชวิธีใบกํากับภาษีเปนหลักฐาน

นอกจากใบกํากับภาษีจะถูกใชเปนหลักฐานสําคัญในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยแสดง
วามีการ ขายสินคาหรือบริการเกิดขึ้นเมื่อเวลาใดและที่ไหน ตลอดจนมูลคาใดที่พึงตองนํามา
คํานวณภาษีตามลําดับ ตามหลักกฎหมายในประมวลรัษฎากร ผูประกอบการยังสามารถนําใบกํากับ

12 สุพัตรา  เปาอินทร.  (2545, มิถุนายน). “ควบคุมใบกํากับภาษีแกปญหา ภาษีมูลคาเพ่ิม.” สรรพากร
สาสน, ปท่ี 49, ฉบับท่ี 6. หนา 2.

13 สมภพ  ผองสวาง. (2539, กุมภาพันธ). “การหลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีที่เก่ียวกับใบกํากับภาษี”
สรรพากรสาสน, ปท่ี 43, ฉบับท่ี 2 .
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ภาษีไปใชในการ “เครดิตภาษี”14 โดยทําใหภาษีที่ชําระนอยลง หรือนําใบกํากับภาษีไปขอคืนภาษี
จากกรม สรรพากรไดโดยตรง

ตามหลักกฎหมายประมวลรัษฎากร หากผูประกอบการรายใดมีภาษีซื้อ15 มากกวา ภาษี
ขาย16 กลาวคือ มีรายจายในการซื้อวัตถุดิบหรือปจจัยตางๆ เพื่อใชในการผลิตสินคา หรือบริการ
มากกวารายไดจากการขายสินคาหรือบริการ (เรียกโดยทั่วไปวาขาดทุน) ในเดือนภาษีใดผูประกอบ
การรายน้ันไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มใหรัฐ และยังสามารถนําสวนตางของรายจายที่มากกวารายได
ในเดือนภาษีน้ัน ไปหักกับผลกําไรสุทธิ ของเดือนภาษีถัดไปหรือที่เรียกวาเครดิตภาษี ตัวอยางเชน
นาย ก ประกอบกิจการขายสินคาทั่วไป ในเดือนภาษีน้ี นาย ก มีรายจายจากการซื้อวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคา (ภาษีซื้อ) มากกวา รายไดจากการขายสินคา (ภาษีขาย) รวมเปนเงิน 7,000 บาท ในเดือน
ภาษีน้ี ตามหลักกฎหมายแหงประมวลรัษฎากร นาย ก ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มแก รัฐ แตเดือนภาษี
ถัดมา ถานาย ก มีรายไดจากการ ขายสินคา (ภาษีขาย) มากกวา รายจายจากการซื้อวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคา (ภาษีซื้อ) รวมเปนเงิน 10,000 บาท ดังน้ี ตามหลักกฎหมายประมวลรัษฎากร นาย ก
สามารถนําเงินจํานวน 7,000 บาทที่เปนสวนตางระหวางรายจายกับรายรับในเดือนภาษีที่ผานมา ซึ่ง
ถือเปนเครดิตภาษี ไปหักกับรายไดที่เปนกําไรสุทธิในเดือนภาษีตอมาจํานวน 10,000 บาท ซึ่ง
เมื่อคํานวณแลว นาย ก จะตองจายภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนภาษีที่มีรายไดมากกวารายจายแกรัฐ โดย
คํานวณอัตราภาษีจากเงินที่ไดหักเครดิตภาษีแลว คือ 7%17 ของเงิน 3,000 บาท ทั้งน้ีตามหลัก
กฎหมายมาตรา 82/3 วรรคสาม ประกอบมาตรา 84 แหงประมวลรัษฎากร

จากการศึกษาของผูเขียนวิทยานิพนธน้ีพบวา “หากมีผูประกอบการบางรายไมออก
ใบกํากับภาษีใหแกประชาชน หรือออกใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมายเมื่อมีการขายสินคา
หรือใหบริการใหประชาชน และสงสําเนาใบกํากับภาษีใหรัฐนอยกวาที่แทจริงหรือไมสงเลย เมื่อ
ผูประกอบการยื่นแบบเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยแจงผลรายรับจากการประกอบกิจการโดยใชสําเนา
ใบกํากับภาษี ก็อาจสงสําเนาใบกํากับภาษีใหนอยที่สุดเพื่อแสดงวาตนมีรายรับนอยกวารายจาย
ทําใหตนไมตองจายภาษีเพราะประสบ ปญหาขาดทุน แตแทจริงแลวในการประกอบกิจการน้ันตน

14 จุฑาทอง จารุมิลินท.  (2547, กรกฏาคม). “ความรูพ้ืนฐานของภาษีมูลคาเพ่ิม.” สรรพากรสาสน, ปท่ี
51, ฉบับท่ี 7.

15 สุเทพ พงษพิทักษ. (2533, มกราคม). “ภาษีมูลคาเพ่ิม: นิยามศัพท.” สรรพากรสาสน, ปท่ี 38, ฉบับท่ี
1. หนา 8.

16 แหลงเดิม. หนา 9.
17 รัฐบาลประกาศเม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการลดอัตราภาษี

มูลคาเพ่ิม  ฉบับที่ 353 พ.ศ. 2542 อันเปนหนึ่งในมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ. (โดยอัตราปกติอยูที่ รอยละ 10).
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มีรายไดมากกวารายจายและยังสามารถนําจํานวนเงินที่ขาดทุนที่แสดงเปนเท็จไปหักเปนเครดิตภาษี
ไดอีกในเดือนภาษีถัดไป ทําใหเสียภาษีมูลคาเพิ่มนอยลงกวาที่จะตองเสียภาษีตามความเปนจริง”18

ปจจุบันเปนที่ทราบกันโดยสวนใหญวาราคาสินคาหรือบริการ ที่ผูประกอบการขาย
หรือใหบริการผูประกอบการไดบวกคาภาษีมูลคาเพิ่มเอาไวดวยแลว กลาวคือ ผูประกอบการสวน
ใหญเปนปญหาที่ทําใหรัฐตองสูญเสียรายไดจากการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไปเปนจํานวนมาก ไดผลัก
ภาระภาษีมูลคาเพิ่มใหแกประชาชนผูซื้อสินคาหรือใชบริการจากตนไปเปนผูชําระภาษีแทน ซึ่ง
กฎหมายก็รับรองใหทําได ดังน้ีตามความเห็นของผูเขียนวิทยานิพนธน้ี ถามีผูประกอบการบาง
รายไดกําไรจากการขายสินคาและยังไมตองเสียภาษีเลย หากผูประกอบการรายน้ันจัดทําใบกํากับ
ภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมาย โดยอาศัยชองทางที่การตรวจสอบของภาครัฐ
มีความยุงยาก เน่ืองดวยจํานวนของผูประกอบการคอนขางมากและประชาชนสวนใหญไมมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองใบกํากับภาษี ทําใหบทบาทของการใหความรวมในการตรวจสอบใบกํากับภาษี
ในภาคประชาชนไมมีประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจสอบความถูกตองของใบกํากับภาษีตองอาศัยความ
รวมของประชาชนอยางยิ่ง ปญหาน้ีความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมเพราะประชาชนที่
ประกอบอาชีพอ่ืน เชน เปนพนักงานบริษัท และตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีสลิปเงินเดือน
ตองจายภาษีใหแกรัฐแนนอน เพราะมีการตรวจสอบที่งายในทางปฏิบัติ แตใบกํากับภาษีซึ่งเปน
เอกสารสําคัญในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการ กับมีการตรวจสอบที่ยากมากในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งหากการจัดเก็บภาษีของรัฐไมมีประสิทธิภาพแลวก็จะทําใหมีการการหนีภาษี ภาษี
มูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก

ตามความคิดเห็นของผูเขียนวิทยานิพนธน้ี หากรัฐไมมีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อแกไขปญหาน้ี ตอไปในอนาคตจะทําใหรัฐสูญเสียเงินภาษีอากร ซึ่งเปนรายไดที่สําคัญที่สุดใน
การพัฒนาประเทศไปเปนจํานวนมหาศาล และอาจจะเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆ
สืบเน่ืองตามมาเปนลูกโซ  ซึ่งอาจสายเกินไปที่จะหาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในตอนน้ัน.

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิด หลักการที่เกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงการออกใบกํากับภาษี

ของผูประกอบการในปจจุบัน
1.2.2 เพื่อศึกษาการออกใบกํากับภาษี และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการออกใบกํากับภาษี

18 สมภพ  ผองสวาง.  (2539, กุมภาพันธ). “การหลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีที่เก่ียวกับใบกํากับภาษี.”
สรรพากรสาสน, ปท่ี 43, ฉบับท่ี 2. หนา 57.
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1.2.3 เพื่อศึกษาวิ เคราะหการตรวจสอบการออกใบกํากับภาษีในประเทศไทย ของไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ

1.2.4 เพื่อนํามาตรการที่เหมาะสม มาใชเปนแนวทางแกไขการออกใบกํากับภาษีที่ไมถูกตอง
และปรับปรุงมาตรการที่มีอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การตรวจสอบการออกใบกํากับภาษี โดยอาศัยมาตรการตามกฎหมายและมาตรการของ

กรมสรรพากรในปจจุบันไมสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีการออก
ใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมาย และการเพิ่มบทลงโทษในเร่ืองคาปรับและโทษจําคุก กรณีที่
มีการกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายในสวนใบกํากับภาษีไมมีผลจะทําใหผูกระทําผิดเกิด
ความเกรงกลัวและยังมีการกระทําผิดตอไป การเขาใจถึงความสําคัญของใบกํากับภาษีและความ
รวมมือ ในการตรวจสอบการออกใบกํากับภาษีของประชาชนมีอยูนอยมาก ทําใหผูประกอบการ
อาศัยเปนชองทางในการไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนเร่ืองการออกใบกํากับภาษีไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขมาตรการในการบังคับใชกฎหมายในสวนใบกํากับภาษี
ใหม ใหมีความเหมาะสมกับสภาพและรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปใน
ปจจุบัน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาน้ีจะทําการศึกษามาตรการ ในเร่ืองการตรวจสอบการออกใบกํากับภาษีตาม

ประมวลรัษฎากรฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ของหนวยงานภาครัฐ วาสามารถ
นําไปใชในทางปฏิบัติไดจริงและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เน่ืองจากในการศึกษาในเบื้องตน
พบวาในปจจุบันผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายมีจํานวนมาก เพราะการ
ตรวจสอบของภาครัฐและภาคประชาชนไมมีประสิทธิภาพ จนเปนสาเหตุใหรัฐขาดรายไดไปเปน
จํานวนมาก การศึกษาคร้ังน้ีจะอธิบายถึงสภาพของปญหาและแนวทางของการแกปญหาและ
นําเสนอมาตรการใหมที่ใชแกปญหา

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
เนนการวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆ เชน หนังสือ

บทความวิชาการ ถามผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย คําพิพากษาฎีกา ประมวลกฎหมายรัษฎากร และ
เอกสารทั้งในประเทศ และตางประเทศ
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิด หลักการที่เกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงการออกใบกํากับภาษี

ของผูประกอบการในปจจุบัน
1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการออกใบกํากับภาษี และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1.6.3 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการออกใบกํากับภาษีในประเทศ

ไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ
1.6.4 ทําใหทราบถึงมาตรการที่เหมาะสม เพื่อนํามาใชเปนแนวทางแกไขการออกใบกํากับภาษี

ที่ไมถูกตอง และปรับปรุงมาตรการที่มีอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นDPU
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บทที่  2
แนวคิด หลักการ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพ่ิม

ของประเทศไทยและตางประเทศ

แนวความคิด หลักการ หลักกฎหมาย ในการจัดเก็บภาษีอากร เปนเร่ืองที่ไดรับความ
สนใจและพัฒนากันมาหลายยุคหลายสมัย เน่ืองจากเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศให
เจริญรุงเรือง  ในแงของรายไดที่สําคัญที่นํามาใชในการสรางประเทศในดานตางๆ

2.1 จุดมุงหมายและความจําเปนในการเก็บภาษีอากร
การจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงคและมีความจําเปน 3 ประการสําคัญ  ดังน้ี
1) เพื่อหารายไดใหแกรัฐเพื่อนําไปเปนคาจายในการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากรัฐมี

หนาที่รับผิดชอบตอการรักษาความสงบสุขของประชาชน การปองกันศัตรู การศึกษา การยกระดับ
การครองชีพของประชาชน การจัดสรางสิ่งสาธารณูปโภค การบริการสาธารณะ เหลาน้ีเปนตน การ
ปฏิบัติการดังกลาวรัฐจําเปนตองใชคาใชจายเปนจํานวนมาก ซึ่งรายไดของรัฐมาจากหลายทาง แต
รายไดที่สําคัญที่สุดคือ ภาษีอากร ถือเปนรายไดหลักของประเทศ1

2) เพื่อการจัดสรรและการกระจายรายไดประชาติใหเกิดความเปนธรรม เน่ืองจาก
สภาพสังคมในปจจุบัน มีชองวางในดานฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมระหวางคนที่มีรายได
นอยและคนที่รายไดมาก หากรัฐตองการใหความเสมอภาคเกิดขึ้นในสังคมแลว รัฐจะตองใชวิธีการ
กระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรมมากที่สุด เชน การเก็บภาษีอากรคนรวยในอัตราที่สูงกวา
คนจน ทําใหรายไดของบุคคลทุกระดับหลังจากเสียภาษีแลวมีความยุติธรรม ในขณะเดียวกันรัฐก็นํา
รายไดที่ เก็บไดไปจัดสรรใหแกคนจนทางออม โดยการสรางโรงพยาบาล ถนนหรือบริการ
สาธารณะตางๆ ซึ่งคนทุกระดับจะไดรับประโยชนเทากัน

3) เพื่อเปนเคร่ืองมือในนโยบายทางธุรกิจและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปจจุบัน
เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจมีความกาวหนาและมีการทําการคาโดยเสรีมากขึ้นกวาในอดีต ในภาวะที่
ประเทศตองมีการพัฒนาในหลายดาน ภาษีอากรนอกจากจะนํารายไดเขามาสูรัฐแลวยังถูกใชเปน

1 สุนทร  ประภาสโนบล.  (2516). ภาษีอากรกับความมั่นคงแหงชาติ. หนา 16-18.
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เคร่ืองมือในการสนับสนุนการลงทุน โดยการลดภาษีหรือยกเวนภาษีซึ่งผลิตขึ้นจากเงินทุน เชน การ
ยกเวนภาษีขาเขาหรือยกเวนภาษีเงินไดในชวงเวลาหน่ึง เพื่อแกปญหาเงินฝด ทําใหเกิดสภาพคลอง
มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจในชวงเวลาหน่ึง2

2.1.1 หลักการจัดเก็บภาษีที่ดีของ อดัม สมิธต
การจัดเก็บภาษีที่ดีของ อดัมสมิธต ซึ่งเปนที่ยอมรับของนักทฤษฎีทางภาษีรวมทั้ง

นักวิชาการทางดานภาษีโดยทั่วไป และถูกใชเปนรากฐานของการศึกษาในสมัยตอมา 4 ประการ
ดังน้ี

1) ประชาชนทุกคนในแตละประเทศควรจะตองเสียสละรายได หรือผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจของตนเพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาล ทั้งน้ีเพราะวาประชาชนทุกคนลวน
ไดรับประโยชนและการคุมครองจากรัฐบาล

2) ภาษีที่ประชาชนแตละคนจะตองเสียน้ันจะตองมีความแนนอนไมมีลักษณะกํากวม
ลักษณะและรูปแบบของภาษีตลอดจนจํานวนที่ตองเสียภาษีจะตองเปนที่ชัดแจงแกผูเสียภาษีทุกคน

3) การเก็บภาษีทุกชนิดควรจะตองจัดเก็บตามวันเวลา สถานที่ผูเสียภาษีสะดวก  และ
จะตองอํานวยความสะดวกแกผูเสียภาษีดวย

4) ภาษีทุกชนิดที่จัดเก็บน้ันควรจะตองเปนภาระแกผูเสียภาษีนอยที่สุดเทาที่จะนอยได
แตทําใหรัฐบาลไดรับรายไดมากที่สุดเทาที่จะมากได3

2.1.2 หลักการจัดเก็บภาษีที่ดีในปจจุบัน
คารล ไนธธิงเกล4 ไดขยายความหลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน ไวดังน้ี
1) หลักความแนนอน การบริหารการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพน้ัน กฎหมายที่ใชใน

การจัดเก็บภาษีทุกประเภทจะตองมีความแนนอนและเปนที่ชัดแจงแกผูเสียภาษีทุกคน กลาวคือมี
ความชัดเจนแนนอนในเร่ือง อัตราภาษี ตลอดจนวันเวลาและวิธีการจัดเก็บภาษีน้ัน ความแนนอน
และความชัดแจงเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวจะทําใหผูเสียภาษีมีความเขา เกี่ยวกับภาษีที่ตนจะตองเสีย
และชวยใหการบริการการจัดเก็บงายขึ้น  ถาหากการจัดเก็บภาษีบางประเภทขาดความชัดเจนและ
แนนอนแลวจะทําใหการจัดเก็บทําไดลําบากมากขึ้น และอาจจะเปนชองทางกอใหเกิดการทุจริต
และกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูเสียภาษี

2 กาญจนา นิมมานเหมินท.  (2520,พฤษภาคม).   “นโยบายภาษีอากรทั่วไป.” สรรพากรสาสน, ปท่ี 24,
ฉบับท่ี 6. หนา 37-42.

3 สุนทร ประภาสโนบล. (2516). ภาษีอากรกับความมั่นคงแหงชาต.ิ หนา 8-10.
4 คารล ไนธธิงเกล. (2001). Taxation theory and practice. pp. 6-9.
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นอกจากความแนนอนในเร่ืองที่กลาวมาน้ัน ยังอาจใชหลักของความแนนอนครอบคลุม
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในเร่ืองอ่ืนๆ ตอไปอีก เชน ความแนนอนในดานภาระภาษี (certainty of
incidence) ความแนนอนของหน้ีภาษี (certainty of liability) ความแนนอนในการทํารายได (fiscal
marksmanship) และความแนนอนในการลดเงินไดของประชาชน

2) หลักของการประหยัด ภาษีอากรแตละประเภทที่จัดเก็บจะตองเปนภาระภาษีแกผู
เสียใหนอยที่สุด  และเสียคาใชจายในการจัดเก็บภาษีตํ่าที่สุดดวย ทั้งน้ีเพราะวาทั้งภาระขอยุงยากใน
การเสียภาษีและคาใชจายในการบริหารการจัดเก็บน้ัน เปนการกอใหเกิดการใชทรัพยากรของสังคม
ไปในทางสูญเปลา

3) หลักของความเสมอภาค  การจัดเก็บภาษีที่ดีน้ันจะตองกอใหเกิดความยุติธรรมหรือ
ความเสมอภาคในหมูผูเสียทุกคน การพิจารณาความเปนธรรมน้ัน จะตองพิจารณาทั้งความเปน
ธรรมเกี่ยวกับภาษีที่จัดเก็บ และความเปนธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีน้ัน

4) หลักของการยอมรับ การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแตละประเภทจะทําไดงายขึ้น
ถาหากประชาชนใหความรวมมือในการเสียภาษี

การที่ประชาชนจะใหการยอมรับมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความยุติธรรมในการ
จัดเก็บภาษีของรัฐเปนสําคัญ นอกจากน้ีการที่จะทําใหประชาชนยอมรับการเสียภาษีมากนอย
เพียงใด ก็ยังขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางการเสียภาษีและประโยชนที่ผู เสียจะไดรับจากรัฐบาล
อีกดวย ถาหากรัฐบาลสามารถแสดงใหประชาชนเห็นวาเงินทั้งหมดที่รัฐไดเก็บภาษีไปน้ันในที่สุดก็
จะกลับเปนผลประโยชนแกผูเสียภาษีเองในอนาคต ก็จะชวยใหประชาชนยอมรับการเสียภาษีมาก
ขึ้น ซึ่งอาจทําใหผูเสียภาษีบางคนมีความรูสึกในทํานองที่วา “When I pay taxes, I buy civilization”5

5) หลักของการเปนไปไดในทางปฏิบัติ ภาษีอากรทุกประเภทที่จะจัดเก็บจะตอง
สามารถทําการบริหารการจัดเก็บอยางไดผลในทางปฏิบัติ

6) หลักของการทํารายได ภาษีที่ดีสําหรับรัฐบาลน้ันควรทํารายไดใหแกรัฐบาลเปน
อยางดีดวย กลาวคือ เปนภาษีที่มีฐานใหญ และฐานภาษีขยายไดอยางรวดเร็วตามความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

7) หลักของความยืดหยุน ภาษีอากรที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษีไดงาย

5 นารีลักษณ  สุทธิรัตน.  (2544). “คําพูดดังกลาวเปนคําพูดของผูพิพากษาศาลสูงสุดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาช่ือ Oliver W. Holmer. Jr.” ปญหาการปฎิบัติตามนโยบายฐานภาษี. หนา 29-30.
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2.2 แนวคิดและหลักการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามที่อางถึงงานเขียนของ Kath Nightingate6 ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการจัดเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่มไว ดังน้ี
1) ความเสมอภาคหรือความเที่ยงธรรม ภาษีที่ถูกจัดเก็บในอัตราเดียวกันของสินคาและ

บริการโดยไมสนใจถึงสถานะของแตละบุคคล การจัดเก็บภาษีในลักษณะน้ี ตามหลักการของภาษี
น่ันคือการถดถอย แตอยางไรก็ตาม การใชภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราภาษีที่เทากับศูนย ทําใหภาษี
มูลคาเพิ่มมีลักษณะการจัดเก็บที่ถดถอยนอยกวาภาษีทางออมอ่ืนๆ

ชินภัทร  วิสุทธิแพทย 7 ไดขยายความแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ไวดังน้ี
1) ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภค (Consumption Tax) หรือฐาน

รายจาย (Expenditure Tax) จึงเปนกรณีที่รัฐจัดเก็บภาษีเมื่อเอกชนมีการบริโภคหรือมีการใชจาย ไม
วาจะเปนในรูปแบบของการซื้อสินคา การใชบริการ หรือการนําเขาสินคาเพื่อนํามาบริโภคภายใน
ประเทศ เหตุที่นําการบริโภคมาใชเปนฐานในการจัดเก็บภาษีเน่ืองจากนโยบายการบริหารภาษี ควร
มีการจัดเก็บภาษีจากหลายฐานที่ไมกอใหเกิดความรูสึกไมดีตอการเสียภาษีของเอกชน และใน
ขณะเดียวกันการจัดเก็บภาษีจากหลายฐานจะชวยลดการจัดเก็บภาษีซ้ําซอน

2) ภาษีมูลคาเพิ่มถือเปนภาษีทางออม เน่ืองจากมีการผลักภาระภาษีไปยังผูเกี่ยวของใน
ทอดตอไปได และไมถือวาจํานวนเงินน้ันเปนตนทุนของธุรกิจ (Cost of Business) ที่ผูประกอบการ
ตองรับภาระไวเอง แตผูที่รับภาระภาษีที่แทจริง คือผูบริโภคคนสุดทาย ทั้งเมื่อภาษีมูลคาเพิ่มเปน
ภาษีทางออมแลว ทําใหการหลีกเลี่ยงภาษีทําไดยาก เพราะการจัดเก็บภาษีจะเกิดขึ้นทุกคร้ังที่มีการ
เปลี่ยนมือสินคาหรือการใหบริการ จํานวนเงินภาษีจะถูนับรวมอยูในราคาสินคาหรือบริการที่
ผูบริโภคตองจาย เสมือนวาเปนสวนหน่ึงของสินคาหรือบริการน้ัน

ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท8 ไดขยายความแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไว ดังน้ี
1) ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีการขายที่มีความเปนกลางที่สุด ในแงของการใชทรัพยากร

เพราะทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตางก็เสียภาษี และเปนการเสียเฉพาะสวนของมูลคาเพิ่มที่
ผูประกอบการสรางสรรคขึ้นมา โดยวิธีการจัดเก็บ ผูประกอบการที่มีภาษีซื้อ (ชวงที่ผูประกอบการ
เปนผูซื้อสินคามาเปนปจจัยในการผลิต ทั้งที่เปนสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบ) ก็สามารถเครดิตภาษี
ซื้อกับภาษีขาย ที่ผูประกอบการเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาในทอดถัดไป สวนที่ภาษีขายมีมูลคาสูงกวา

6 Kath  Nightingate.  (2001). Taxation theory and practic. pp. 39-40.
7 ชินภัทร วิสุทธิแพทย.  (2547). การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส. หนา 6-8.
8 ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท. (2535). ภาษีมูลคาเพิ่ม: ขอคิดและขอวิจารณ. หนา 115-116.
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ภาษีซื้อ ก็เปนสวนของภาษีที่ผูประกอบการตองนําสงรัฐ แตถาสวนที่ภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย
ผูประกอบการก็เรียกคืนจากรัฐหรือใชเปนเครดิตภาษีที่จะหักกับภาษีขายในรอบภาษีถัดไป

2) การจัดเก็บภาษีแมจะกระทําในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการจําหนาย
ก็เปนการเก็บภาษีจากผูบริโภคน่ันเอง ทําใหภาษีมูลคาเพิ่มมีลักษณะเหมือน ภาษีขายปลีกทั่วไป น่ัน
คือ เปนภาษีที่ไมบิดเบือนการตัดสินในการใชทรัพยากรของผูประกอบการ ทั้งในแงสินคาและการ
จัดองคการและกระบวนการผลิต เพื่อไดรับประโยชนหรือเพื่อแสวงหาความไดเปรียบจากภาษีที่รัฐ
เก็บ อยางไรก็ดี ภาษีมูลคาเพิ่มมักมีขอยกเวนในระดับการนําไปใช ซึ่งทําใหมีการบิดเบือนรูปแบบ
ของการผลิตสินคา การยกเวนดังกลาวก็เพื่อประโยชนของคนที่มีรายไดนอย หรือเพื่อการสงเสริม
อาชีพบางอาชีพ เชนการยกเวนไมเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพ การยกเวน
ภาษีแกผลผลิตทางเกษตรกรรม

2.2.1 ความหมายของภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลคาหรือสวนบริการที่เพิ่มขึ้นในแตละ

ขั้นตอนของการผลิต และการจําหนายสินคาหรือบริการชนิดตางๆ ฉะน้ัน ภาษีมูลคาเพิ่มแมจะเก็บ
หลายทอด แตก็ไมมีภาระภาษีซ้ําซอนแตอยางใด คําวา “มูลคาเพิ่ม” จึงมีคาเทากับผลตางระหวาง
ราคาสินคาหรือบริการที่ผลิตหรือจําหนาย กับราคาของสินคาที่ซื้อมาเพื่อใชในการผลิตหรือในการ
จําหนายสินคาหรือบริการน้ัน ในความหมายสวนน้ีมี นักวิชาการหลายทานไดกลาวไวในทํานอง
เดียวกัน อาทิ เชน อาจารยชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม9 อาจารยจุฑามาศ พรสินชัย10 และอาจารยสมคิด
บางโม11

ดอกเตอรสมชัย  ฤชุพันธ  ไดใหคํานิยาม “ภาษีมูลคาเพิ่ม” ไวดังน้ี คือ “ภาษีที่เก็บบน
ฐานของมูลคาของสินคาและบริการสวนที่เพิ่มขึ้น เน่ืองกิจกรรมของธุรกิจในแตละขั้นตอนการผลิต
และการจําหนายผลผลิต”12

อาจารย เกษม มโนสันต์ิ และ อาจารย เกล็ดนที มโนสันต์ิ สสิกาญจน ไดใหคํานิยาม
“ภาษีมูลคาเพิ่ม”ไวดังน้ี คือ “ภาษีที่จัดเก็บจากมูลคาหรือสวนบริการที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของ
การผลิต และการจําหนายสินคาหรือบริการชนิดตางๆ คําวา มูลคาเพิ่ม หมายถึง ผลรวมของ
ผลตอบแทนปจจัยการผลิตในรูปของคาจาง  คาเชา ดอกเบี้ยและกําไร”13

9 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ก (2539). ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉบับประยุกต. หนา 11-12.
10 จุฑามาศ  พรสินชัย. (ม.ป.ป). การภาษีอากร. หนา 309.
11 สมคิด  บางโม.  (2550). การภาษีอากรธุรกิจ. หนา 242.
12 สมชัย  ฤชุพันธุ.  (2533). ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับประเทศไทย. หนา 51.
13 เกษม  มโนสันติ์  และเกล็ดนที มโนสันติ์ สสิกาญจน.  (2546). การภาษีอากร. หนา 238
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ผูวิจัยไดสรุปความหมายของภาษีมูลคาเพิ่มไวดังน้ี ภาษีมูลคาเพิ่มหมายถึง ภาษีที่จัดเก็บ
เฉพาะสวนมูลคาหรือสวนบริการที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของการผลิตและการจําหนายสินคา
หรือบริการชนิดตางๆ ที่ยังไมเคยถูกเก็บภาษีมากอน ทําใหปญหาการจัดเก็บภาษีซ้ําซอนหมดไป

2.2.2 หลักการกําหนดขอบเขตการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
การพิจารณากําหนดขอบเขตการเสียภาษีมูลคาเพิ่มน้ัน มีหลักเกณฑที่ใชพิจารณากัน

โดยทั่วไปอยู 2 หลักเกณฑดังน้ี
1) หลักตนทาง ภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามหลักตนทางจะเรียกเก็บจากบรรดาสินคา

หรือบริการทั้งหลายที่ผลิตขึ้นในประเทศน้ันทั้งหมด ไมวาสินคาหรือบริการน้ันจะถูกซื้อหาไปใช
บริโภคในประเทศน้ันหรือในตางประเทศก็ตาม หลักเกณฑน้ียังคงมีการเก็บภาษีจากสินคาที่ผลิตใน
ประเทศซึ่งสงออกไปขายยังตางประเทศดวย แตจะมีการยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตในตาง
ประเทศซึ่งนําเขามาใชในประเทศน้ัน14

ยกตัวอยางเชน นาย ก เปนคนไทยและเปนเจาของโรงงานผลิต เฟอรนิเจอรไม หากมี
ผูซื้อสินคาจากโรงงานของ นาย ก ไมวาจะเปนคนไทยซึ่งไดนําสินคาที่ซื้อไปใชภายในประเทศ
หรือ ผูซื้อเปนคนตางชาติและไดนําสินคาดังกลาวของนาย ก ไปใชยังตางประเทศ หรือกรณีที่ นาย
ก ผลิตเฟอรนิเจอรเพื่อสงออกไปขายยังตางประเทศโดยตรงเหลาน้ี หลักการเสียภาษีตามหลักตน
ทางน้ี นาย ก จะถูกรัฐเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม แตอาจมีขอยกเวนคือ ในกรณีที่นาย ก ซื้อไมจาก
ตางประเทศและนําเขามาภายในประเทศเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร นาย ก ไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในการนําเขาไมจากตางประเทศมาใชภายในประเทศ

2) หลักปลายทาง ภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามหลักปลายทางจะเรียกเก็บจากบรรดา
สินคา หรือบริการทั้งหลายที่ถูกซื้อมาใชบริโภคในประเทศน้ัน ไมวาสินคาหรือบริการน้ันจะผลิต
ขึ้นในประเทศน้ันหรือในตางประเทศก็ตาม ตามหลักน้ีจึงมีการเก็บภาษีจากสินคาที่นํามาขายใน
ประเทศน้ันแตจะมีการยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ แตสงออกไปขายยังตางประเทศ15

ยกตัวอยางเชน  นาย ก เปนคนไทยและเปนเจาของโรงงานผลิต เฟอรนิเจอรไม หาก
นาย ก ซื้อไมจากตางประเทศและนําไมเขาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรภายในประเทศ
นาย ก จะตองถูกเสียภาษีมูลคาเพิ่มแกรัฐ แตมีขอยกเวน  ในกรณีที่ นาย ก สงเฟอรนิเจอรออกไป
ขายยังตางประเทศ รัฐจะไมเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก นาย ก

14 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ก เลมเดิม. หนา 11-12.
15 แหลงเดิม.
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จากหลักทั้ง 2 ประการที่กลาวถึงขางตน  โดยสวนใหญภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บในแต
ละประเทศจะใชหลักปลายทาง  ทั้งน้ี  เพราะวาจะเปนการสงเสริมการสงออก และยังชวยใหระบบ
การคาระหวางประเทศคลองตัว

2.3 เหตุผลของการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชแทนภาษีการคา
เมื่อระบบภาษีการคามีปญหาดังกลาวขางตน จึงมีการนําเอาระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาใช

ในประเทศไทยดวยเหตุผล 2 ประการ คือ
1) ระบบภาษีมูลคาเพิ่มมีขอดีที่สามารถในการแกไขขอบกพรองสําคัญของระบบภาษี

การคา ซึ่งมีการใชอยูกอนหนาน้ัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ืองขจัดความซ้ําซอนในการเก็บ
ภาษีของระบบภาษีการคา ที่ภาษีมูลคาเพิ่ม จะเก็บจากมูลคาหรือสวนบริการที่เพิ่มขึ้นในแตละ
ขั้นตอนของการผลิต และการจําหนายสินคาหรือบริการชนิดตางๆ และยังมีหลักการสรางความเปน
ธรรมในการเก็บภาษี เน่ืองจาก ภาษีมูลคาเพิ่มใชอัตราภาษีในการจัดเก็บเปนอัตราเดียว ไมวาจะเปน
สินคาหรือบริการประเภทใด ทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีไดดีกวาระบบภาษีการคา

2) เน่ืองจากสภาวการณทางเศรษฐกิจในโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มีการคาระหวาง
ประเทศมากขึ้น เพราะการคมนาคมมีความกาวหนากวาในอดีต การแขงขันในทางธุรกิจการคามี
แนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ประเทศไทยจึงตองมีมาตรการตางๆ ไวรองรับใหมีประสิทธิภาพ
เพียงพอกับการแขงขัน ทางธุรกิจการคา กับประเทศอ่ืน ทั้งไทยไดเขาเปนสมาชิกของความตกลง
ทั่วไปทางการคาหรือศุลกากร (GATT) ซึ่งประเทศคูคารายใหญกับประเทศไทย ไมวาจะเปน
ประเทศในกลุม EU หรือประเทศสหรัฐฯ ก็เปนสมาชิกของ (GATT) เชนกัน และทั้งเหลาน้ีไดใช
การจัดเก็บภาษีระบบภาษีมูลคาเพิ่มภายในประเทศของตน ดังน้ี ประเทศไทยจึงตองมีการปรับปรุง
ระบบภาษีอากรภายในประเทศ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของประเทศ ซึ่งเปนคูคาสําคัญ เพื่อสงเสริมให
การคากับประเทศเหลาน้ันใหมีความกาวหนา   ระบบภาษีมูลคาเพิ่มน้ันสามารถ ตอบสนองนโยบาย
การสงเสริมการคาการสงออกระหวางประเทศไดอยางดียิ่ง

อาจารย จุฑามาศ  พรสินชัย ไดอธิบายถึงความจําเปนในการนําระบบภาษีมูลคาเพิ่มมา
ใช ไวดังน้ี

1) เน่ืองจากกอนที่นําระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาใช ภาวการณทางเศรษฐกิจของประเทศได
เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก เชน กลยุทธในการพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุงผลิ ต
เพื่อทดแทนการนําเขาเปนการมุงผลิตเพื่อการสงออก จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบภาษีอากร
ของประเทศใหสอดคลองกับสภาวการณ รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตดวย กอนจะนําระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาใช การคากับตางประเทศของไทยมีแนวโนมขยายตัว
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มากขึ้น รวมทั้งประเทศไดเขาเปนสมาชิกของความตกลงทั่วไปทางการคาหรือศุลกากร (GATT)
ประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบภาษีใหสอดคลองกับกฎเกณฑสากลดวย อาทิเชน
การปรับอัตราภาษีที่เก็บจากการนําเขาสินคาและสินคาที่ผลิตในประเทศใหเปนอัตราเดียว หรือการ
ยกเลิกการใหการชดเชยภาษีทางออม เปนตน และเน่ืองจากภาษีการคาซึ่งใชมาต้ังแตป พ.ศ. 2504
น้ัน มีลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศหลายดานที่ไมอาจแกไขไดโดยการปรับปรุงที่
ยังคงภาษีระบบเดิมไว แตจําเปนตองปรับปรุงโดยการยกเลิกระบบภาษีการคาแลวนําร ะบบ
ภาษีมูลคาเพิ่มมาใชจัดเก็บแทน16

2.3.1 ขอดีของระบบภาษีมูลคาเพิ่ม
สมชัย ฤชุพันธุ ไดอธิบายถึงขอดีของภาษีมูลคาเพิ่ม ไวดังน้ี
1) ภาษีมูลคาเพิ่ม ไมมีความลําเอียงเขาขางการนําเขา กลาวคือ ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีที่

มีความเปนกลางระหวางการนําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ ทั้งน้ี เปนเพราะวา ไมวาจะเปน
สินคานําเขาหรือผลิตขึ้นภายในประเทศ ก็มีภาระภาษีเทากัน สินคาทุกอยางจะเสียภาษีอัตราเดียวกัน
คือ 10% และเน่ืองจากภายใตระบบภาษีมูลคาเพิ่ม การผลิตภายในประเทศไมมีภาระภาษีซ้ําซอน
แลว ภาระภาษีของสินคาที่ผลิตภายในประเทศจึงไมมากกวาสินคานําเขา

2) ภาษีมูลคาเพิ่มไมเปนอุปสรรคในการสงออก กลาวคือ ภาษีมูลคาเพิ่มที่มีกลไกการ
คืนภาษีแฝงอยูในสินคาสงออกไดอยางครบถวนและถูกตอง การคืนภาษีของระบบภาษีมูลคาเพิ่มใช
วิธีอัตราศูนย (zero rating) วิธีน้ีทําใหสินคาออกของไทย สามารถสงออกจากประเทศโดยปราศจาก
ภาระภาษีมูลคาเพิ่มของไทยไมวาจะเปนภาษีที่เก็บเมื่อตอนสงออก หรือเปนภาษีที่เก็บไปแลวกอน
ชวงการสงออกแตมีแฝงอยูในสินคาที่สงออก การคืนภาษีโดยวิธีของภาษีมูลคาเพิ่มน้ีเปนวิธีการที่
สอดคลองกับ หลักปลายทาง ซึ่งนานาชาติยอมรับและไมอาจใชภาษีตอบโตกับสินคาไทยได”17

ชัยสิทธ ตราชูธรรม ไดอธิบายถึงขอดีของภาษีมูลคาเพิ่ม ไวดังน้ี
1) ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บในรูปแบบภาษีมูลคาเพิ่มฐานการบริโภค และมีการใชอัตรา

ศูนยกับการสงออก จะมีสวนชวยสงเสริมการลงทุนไดเปนอยางมาก ทั้งน้ีเพราะสินคาทุนจะเปน
สินคาที่ปลอดจากภาระภาษี และสินคาสงออกก็จะไดรับคืนตนทุนภาษีทั้งหมด อันจะทําใหสินคา
ไทยแขงขันในตางประเทศไดดีขึ้น

2) ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีที่มีฐานกวาง ทั้งยังมีกลไกปองกันการหลบหนีภาษีอากรอยู
ในระบบ เพราะการการเสียภาษีของผูขายรายหน่ึงจะเปนหลักฐานการเครดิตภาษีของผูเสียภาษีอีก

16 จุฑามาศ  พรสินชัย. เลมเดิม.
17 สมชัย  ฤชุพันธุ. เลมเดิม.
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รายหน่ึง ฉะน้ัน หากมีการหลบหนีภาษีในขั้นตอนกอนหนา  ก็ทําใหผูเสียภาษีขั้นตอนตอไปตอง
เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพราะไมมีหลักฐานเพื่อการขอเครดิตภาษีมาหัก18

คณะอนุกรรมการเสริมสรางความรูแกสาธารณชน ในคณะกรรมการเตรียมการบังคับ
ใชภาษีมูลคาเพิ่ม ไดอธิบายถึงขอดีของภาษีมูลคาเพิ่ม ไวดังน้ี

1) ภาษีมูลคาเพิ่มมีโครงสรางที่ไมซับซอนเมื่อเปรียบเทียบกับภาษีการคา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีที่ใชอัตราภาษีมูลคาเพิ่มอัตราเดียว นอกจากน้ี ผลของการใหเครดิตภาษีในบางกรณี
ก็จะทําใหผูเสียภาษีไดรับคืนภาษีที่เสียไปแลวดวย ฉะน้ัน ภาษีน้ีจึงนาจะมีสวนชวยสรางความ
สมัครใจในการเสียภาษีอากรไดดีกวา ที่เปนอยูในปจจุบัน19

2.3.2 ประเภทของภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่มอาจจําแนกตามลักษณะของฐานภาษี ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังน้ี 20

1) ภาษีมูลคาเพิ่มฐานผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (GNP type VAT) คือ ยอดขายหัก
ดวยตนทุนสินคาชั้นกลางสําหรับตนทุนในการซื้อสินคาทุน เชน เคร่ืองจักรไมสามารถนํามาหัก
ออกจากฐานภาษีได

2) ภาษีมูลคาเพิ่มฐานผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิหรือฐานรายได (NNP type VAT) คือ
ยอดขายยอดขายหักดวยตนทุนสินคาชั้นกลาง (วัตถุดิบ) และคาเสื่อมราคาของสินคาทุน

3) ภาษีมูลคาเพิ่มฐานการบริโภค (Consumption type VAT) คือ ยอดขายหักดวยตนทุน
สินคาชั้นกลาง (วัตถุดิบ) และตนทุนสินคาทุน ฐานภาษีในกรณีน้ีจึงมีคาเทากับมูลคาตอการบริโภค
สินคาน้ันเอง

2.3.3 ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม คือ บุคคลตาม มาตรา 82 แหงประมวลรัษฎากรหรือที่

เรียกวาผูประกอบการ ประกอบดวย ผูผลิต ผูใหบริการ ผูขายสง และผูขายปลีกตลอดจนผูนําเขา
และผูสงออก องคการของรัฐบาล ทั้งไมวาจะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล
หางหุนสวน บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ก็ตาม

“ผูประกอบการ” หมายความวา “บุคคลซึ่งขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือ
วิชาชีพ ไมวาการกระทําดังกลาวจะได รับประโยชนหรือคาตอบแทนหรือไม และไมวาจะจด

18 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม.  (2538). ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะฉบับประยุกต. หนา 16-17.
19 คณะอนุกรรมการเสริมสรางความรูแกสาธารณชน. (2531, กันยายน). “ภาษีมูลคาเพ่ิม.”

สรรพากรสาสน, ปท่ี 35, ฉบับท่ี 4.
20 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 11.
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ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลวหรือไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มก็ตาม (มาตรา 77/1(5)) เชน
สถาปนิกรับออกแบบอาคาร เปนที่ปรึกษาในการรับเหมากอสราง

ในการนําสินคาเขามาจากตางประเทศ ไมวาผูนําเขาจะเปนผูประกอบการหรือบุคคลอ่ืน
ก็ตาม มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ดานศุลกากรในอัตรารอยละ 7 ของฐานภาษีจากการนําเขา
สําหรับผูนําเขาที่เปนผูประกอบการจดทะเบียน (เต็มรูปแบบ) สามารถนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดจาย
ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร มาถือเปนภาษีซื้อเพื่อหักออกจากภาษีขายในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระในเดือนที่จายคาภาษีมูลคาเพิ่มไปดังกลาว

2.3.4 อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เร่ิมใชในวันที่ 1 มกราคม 2535 มีโครงสรางอัตราภาษี 3 อัตรา ดังน้ี
1) อัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 10.0 ตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร ในการ

คํานวณ ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการประกอบกิจการดังตอไปน้ี ทั้งน้ีเวนแตกรณีที่กําหนดไวใน
มาตรา 80/2 แหงประมวลรัษฎากร อัตราน้ีใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตตองกําหนด
อัตราภาษีใหเปนอัตราภาษีเดียวกันสําหรับการขายสินคา การใหบริการ และการนําเขาทุกกรณี ซึ่ง
ในปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเปนอัตราเดียว สําหรับการขายสินคา การ
ใหบริการ และการนําเขาทุกกรณี อยูที่รอยละ 6.321

2) ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร ใหใชอัตราภาษีรอยละ 0 ในการคํานวณภาษี
มูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปน้ี

(1) การสงออกสินคาที่มิใชการสงออกสินคา ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 81(3)

(2) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการน้ันในตาง
ประเทศ ตามประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

(3) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการน้ันในตาง
ประเทศ ใหรวมถึงการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรเพื่อใชผลิตสินคาในเขตอุตสาหกรรม
สงออกเพื่อการสงออก และการใหบริการที่กระทําในเขตอุตสาหกรรมสงออกเพื่อใชผลิตสินคาเพื่อ
สงออกดง

(4) การใหบริการขนสงระหวางประเทศ โดยอาศัยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่
กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และสําหรับกรณีการ
ใหบริการที่กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ใหเสีย

21 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม  ฉบับที่ 479 พ.ศ. 2551 ประกาศเม่ือวันที่ 17
สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงปจจุบันไทยยังคงใชอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมอยูที่รอยละ 6.3.
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ภาษีในอัตรารอยละ 0 เฉพาะในกรณีที่ประเทศน้ันๆ ไดใชอัตราภาษีรอยละ 0 สําหรับการใหบริการ
ดังกลาวที่กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยดวย

(5) การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งน้ีเฉพาะกรณีที่เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(6) การขายสินคาหรือการใหบริการกับองคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ทั้งน้ีเฉพาะ
การขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

(7) การขายสินคาหรือ การใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคา
ทัณฑบนระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบการอยูในเขตอุตสาหกรรม
สงออก ไมวาจะอยูเขตอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม ทั้งน้ีเฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการ
ที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

2.3.5 การชําระภาษีและการคํานวณ
จุฑาทอง  จารุมิลินท ไดกลาววา “การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มน้ันสามารถทําได 2 วิธี” คือ
1) วิธีลบ (Subtraction method) เน่ืองจากการคํานวณมูลคาเพิ่มน้ัน โดยนิยามแลว

หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาสินคาหรือบริการและมูลคาของปจจัยการผลิต การคํานวณภาษี
มูลคาเพิ่มจากวิธีลบจึงทําไดโดยการนําเอาอัตราภาษีมาคูณกับผลตางระหวางมูลคาสินคาหรือ
บริการและมูลคาของปจจัยการผลิต

2) วิธีบวก (Addition method) นอกจากการวัดมูลคาเพิ่ม โดยวัดจากผลตางระหวาง
มูลคาสินคาหรือบริการแลวมูลคาเพิ่มยังสามารถวัดไดจากผลรวมของคาจางแรงงานและกําไรของ
เจาของปจจัยการผลิต

ผูประกอบการจะตองยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชําระภาษีมูลคาเพิ่มเปนรายเดือน
เชนเดียวกับที่เปนอยูในระบบภาษีการคาในปจจุบัน

ผูประกอบการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 10.0 (อาจลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา) การ
คํานวณภาษที่ตองชําระในแตละเดือนจะเปนดังน้ี

ตามมาตรา 82/3 ใหคํานวณการเสียมูลคาเพิ่มโดยนํา ภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตละ
เดือนภาษี

หากภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ใหผูประกอบการชําระภาษีเทากับสวนตางน้ัน
หากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย ใหเปนเครดิตภาษีและใหผูประกอบการน้ันมีสิทธิไดรับ

คืนภาษี หรือนําไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มไดตามหมวด 4 สวนที่ 8 แหงประมวลกฎหมายรัษฎากร
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นิยามความหมายของ “ภาษีขาย” ที่ใชกันเปนประจําในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มก็คือ
ความหมายที่วาเปน “ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู
ซื้อสินคาหรือรับบริการตามมาตรา 82/4 วรรคหน่ึง” น่ันก็คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิจะเรียกเก็บ
ภาษีขายจากผูซื้อสินคาหรือบริกา รไดแก  ผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งตองจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มเปนผูประกอบการจดทะเบียนแลว จึงจะเรียกเก็บภาษีขายได หากยังไมไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มก็ไมอาจเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือรับบริการได

ภาษีซื้อ คือ “ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการไดจายใหกับผูขายสินคา หรือผูใหบริการที่
ประกอบการจดทะเบียนเมื่อซื้อสินคาหรือบริการ (รวมสินคาทุนประเภทเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
อุปกรณ ฯลฯ ดวย) มาใชในกิจการของตน (ทั้งที่เปนวัตถุดิบหรือสินคาทุนประเภทเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือและอุปกรณ  เปนตน) หากเปนภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็เปนภาษีซื้อในเดือนน้ันไม
คํานึงวาสินคาที่ซื้อมาน้ันจะขายหรือนําไปใชในการผลิตในเดือนใดก็ตาม (77/1 (18))”22

ผูวิจัยไดสรุปความหมายของ คําวาภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของ
ราคาสินคาหรือคาบริการที่ผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มเต็มรูปแบบ โดย
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากยอดภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษีไดจาย หรือตองพึงจาย
ใหแกผูประกอบการจดทะเบียน (เต็มรูปแบบ) รายอ่ืน รวมทั้งตัวแทนของผูประกอบการจด
ทะเบียนรายอ่ืนเมื่อซื้อสินคาหรือชําระคาบริการเพื่อใชในการประกอบกิจการของตน

สําหรับกรณีการนําเขาสินคา จะตองชําระภาษีในขณะที่มีการนําเขาโดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 7.0 จากฐานภาษีซึ่งประกอบดวยราคาซี.ไอ.เอฟ (CIF ยอมาจาก Cost Insurance and
Freight เปนสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ ที่มีการกําหนดราคาสินคา โดยรวมคาระวางขนสงสินคา
และคาเบี้ยประกันไวดวย)23 บวกอากรขาเขา บวกภาษีสรรพสามิต (ถามี ) บวกภาษีและ
คาธรรมเนียมในลักษณะทํานองเดียวกัน (ถามี) และเมื่อไดชําระภาษีมูลคาเพิ่มแลว ผูนําเขาจะไดรับ
ใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ซึ่งหากผูนําเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ใบเสร็จดัง
กลาวคือเปนใบกํากับภาษีและสามารถนํามาถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีในเดือนน้ันได

ตัวอยางการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มกรณีของผูผลิตหรือผูขายทั่วไป ตัวอยางที่สมมติดังน้ี
ผูผลิตเสื้อสําเร็จรูป ซื้อผา 50 บาท  วัสดุอ่ืนๆ เชน ดาย กระดุม กลองบรรจุ รวม 30 บาท

ขายเสื้อสําเร็จรูปไปในราคา 100 บาท

22 เกษม  มโนสันติ์. (2535). การภาษีอากร. หนา 239.
23 อภิญญา เล่ือนฉวี ก (2547). เอกสารคําสอนกฎหมายการคาระหวางประเทศ. หนา 145.
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กรณีที่ 1 กรณีที่การซื้อและการขายเกิดขึ้นในเดือนเดียวกัน
ภาษีที่ผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปตองชําระ = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ
ภาษีขาย (เรียกเก็บจากผูซื้อ) = 100 × 10%

= 10 บาท
ภาษีซื้อ (จายใหแกผูขายผาและวัสดุอ่ืน = (50 × 10%) + (30 × 10%) ตามหลักฐาน

ใบกํากับภาษี)
= 5 + 3
= 8 บาท

ภาษีจากผลการคํานวณ = 10-8
= 2 บาท

ผลการคํานวณภาษีในเดือนน้ี  ปรากฏวาภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ  ผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปจึง
ตองชําระภาษีเพิ่ม  2  บาท

กรณีที่ 2 กรณีการซื้อเกิดขึ้นคนละเดือนกับการขาย การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับ
เดือนที่ซื้อผาและวัสดุอ่ืนๆ

ภาษีที่ผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปตองชําระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
ภาษีขาย (ยังไมมีการขาย) = 0
ภาษีซื้อ (ตามหลักฐานใบกํากับภาษี) = (50 × 10%) + (30 × 10%)

= 5 + 3
= 8 บาท

ภาษีจากผลการคํานวณ = 0 – 8
= - 8 บาท

ผลการคํานวณภาษีในเดือนน้ีปรากฏวาเปนลบ กลาวคือ ภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย ผูผลิต
เสื้อสําเร็จรูปมีสิทธิไดรับคืนภาษีจํานวน  8  บาท

กรณีที่ 3 กรณีที่ในเดือนภาษีน้ันมีแตการขายอยางเดียวไมการซื้อ
ภาษีที่ผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปตองชําระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

= 100 × 10%
= 10 บาท

ภาษีซื้อ (ไมมีรายการซื้อ) = 0
ภาษีจากผลการคํานวณ = 10 – 0

= 10 บาท
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ผลการคํานวณภาษีในเดือนน้ี เมื่อผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปมิไดจายคาภาษีซื้อสําหรับผาหรือ
วัสดุอ่ืนใดอีกก็ไมมีภาษีซื้อที่จะนํามาหักในการคํานวณภาษีในเดือนแตอยางใด  ดังน้ันจึงตองนํา
ภาษีขายจํานวน 10 บาท สงกรมสรรพากรทั้งจํานวน ทั้งน้ีจะเห็นไดวาภาษีซื้อที่จายไปสําหรับซื้อผา
และวัสดุจํานวน 8 บาท ผูผลิตเสื้อสําหรับรูปไดรับคืนในขณะที่ถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษี
ในเดือนที่มีการซื้อไปแลว

2.3.6 การคืนภาษี
ผูประกอบการที่จะไดรับคืนภาษีมูลคาเพิ่มเปนปกติคือผูที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรา

ศูนย ซึ่งภาษีที่ตองชําระจะมีคาติดลบเสมอ และในกรณีของผูประกอบการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มใน
อัตรารอยละ 10 (อาจลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา) ซึ่งในบางเดือนอาจมีการซื้อเคร่ืองจักร
หรือซื้อวัตถุไวมากอันอาจจะทําใหภาษีที่ตองชําระในเดือนน้ันมีคาติดลบ  ผูประกอบการดั งกลาว
จะมีสิทธิไดรับคืนภาษีตามจํานวนน้ัน

ผูประกอบการที่มีสิทธิไดรับคืนภาษีจะเลือกขอคืนภาษีเปนเงินสดหรือเปนเครดิตภาษี
โดยมีสิทธินําไปหักออกจากภาษีที่ตองชําระในเดือนถัดไปก็ได

ผูประกอบการจดทะเบียนจะมีสิทธิไดรับคืนภาษีที่เสียไปแลวในการซื้อสินคาหรือ
บริการตางๆ (รวมถึงสินคาทุนดวย) มาใชในการกิจการของตนสูงกวาภาษีจากการขายสินคาหรือ
ใหบริการโดยมีสิทธิเลือกขอคืนภาษีเปนเงินสด พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือน
ภาษี (แบบ ภ.พ. 30 เปนแบบที่มีรายการคํารองขอคืนภาษีรวมอยูแลว)หรือจะเลือกเปนเครดิตนําไป
หักออกจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองชําระในเดือนถัดไปก็ได ในการขอคืนภาษีไมจําเปนตองยื่น
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใดๆ กรมสรรพากรจะคืนภาษีใหเดือนตอเดือน หากการพิจารณาคืนภาษี
ลาชากวากําหนดเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ผูประกอบการมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 1 ตอเดือน ทั้งตามเงื่อนไขและวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ตามหลักการดังกลาว
กรมสรรพากรถือวาผูเสียภาษีทุกรายกระทําการยื่นชําระภาษีและขอคืนภาษีโดยสุจริต และในขณะ
เดียวกันกรมสรรพากรก็มีเคร่ืองมือหลายประการที่จะกระทําการทดสอบการยื่นรายการเสียภาษี
ของผูเสียภาษี รวมตลอดถึงการมีเจาหนาที่ออกเยี่ยมแนะนําผูเสียภาษีอยางสม่ําเสมอ (มาตรา 84/1)
นอกจากน้ี ผูซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนเพื่อนําออกนอกราชอาณาจักร สามารถขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ถูกเก็บไวได ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด (ดูมาตรา 84/4 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ฉบับที่ 152 ตาม
ลําดับประกอบ)
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2.3.7 สินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม
ในระบบภาษีการคา สินคาที่ตองเสียภาษีการคาจะไมตองเสียภาษีสรรพสามิตอีกและ

สินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตไมตองเสียภาษีการคา แตในระบบภาษีมูลคาเพิ่มการขายสินคา
ทั้งหมดตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งสามารถจําแนกกลุมสินคาไดดังน้ี

1) สินคาที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พระราชบัญญัติสุรา พระราช
บัญญัติยาสูบ พระราชบัญญัติ ไพ แตเมื่อนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชตองเก็บภาษีมูลคาเพิ่มควบคูกันไป
ดวย ไดแก

นํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน
เคร่ืองด่ืม
สุรา เบียร
ยาสูบ ยาเสน

2) สินคาและบริการที่เสียภาษีการคา ในปจจุบันเมื่อนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชตองเก็บ
ภาษีสรรพสามิตควบคูไปดวยไดแก

เคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดทําความเย็นไมเกิน  72,000 บีทียูตอชั่วโมง
แกวเลคคริสตัน
รถยนตน่ังหรือรถยนตโดยสารที่มีที่น่ังไมเกิน 10 คน
เรือยอชต
นํ้าหอม
สนามแขงมา

2.3.8 ฐานภาษีมูลคาเพิ่ม
ฐานภาษีมูลคาเพิ่มตามที่กําหนดไวในมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากรน้ันไวในลักษณะ

ที่กวางเพื่อใหสามารถครอบคลุมการซื้อขายสินคาและบริการตางๆ ที่จะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดย
พิจารณาความแตกตางของสินคาและบริการแตละชนิดที่ซื้อขายกัน ในขณะเดียวกันก็ไดกําหนด
ขอยกเวนที่จําเปนสําหรับสินคาและบริการแตละชนิดไวดวย ซึ่งพอสรุปไวดังน้ี

ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการ ไดแก มูลคาที่ผูประกอบการไดรับ
หรือพึงไดรับจาการขายสินคาหรือการใหบริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิต (ถามี)

มูลคาของฐานภาษีใหหมายความถึง เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน คาบริการ หรือ
ประโยชนใดๆ ซึ่งอาจคํานวณไดเปนเงิน อยางก็ตามมูลคาของฐานภาษีไมรวมถึงสิ่งตอไปน้ี

1) สวนลด หรือ คาลดหยอนที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดลดให ในขณะขายสินคา
หรือใหบริการและไดหักสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวออกจากราคาสินคาหรือคาบริการ โดย
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แสดงใหเห็นไวชัดแจงวาไดมีการหักสวนลดหรือคาลดหยอนไวในใบกํากับภาษีในแตละคร้ังที่
ออกแลว ทั้งน้ีเวนแตสวนลดหรือคาลดหยอน ในการขายสินคาหรือใหบริการของผูประกอบการ
จดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอ ตามมาตรา 86/6 หรือ มาตรา 86/7 แหงประมวล
รัษฎากร ผูประกอบการจะไมแสดงสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวใหเห็นชัดแจงในใบกํากับภาษี
อยางยอก็ได รูปแบบของใบกํากับภาษีอยางยอไปตาม มาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร

2) คาชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
3) ภาษีขาย
4) คาตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ฐานภาษีสําหรับสินคาสงออกและการขนสงระหวางประเทศ
ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาในกรณีสงออกและการใหบริการขนสงระหวางประเทศ

ใหใชหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี
1) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาโดยการสงออก ไดแก  มูลคาของสินคาสงออกโดย

ใหใชราคาเอฟ.โอ.บี.ของสินคาบวกดวยภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา 77/1(19) แหง
ประมวลรัษฎากรและภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตทั้งน้ี
ไมใหรวมอากรขาออก

ผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอร อภิญญา เลื่อนฉวี ไดอธิบาย “ราคาเอฟ.โอ.บี.” (FOB
หรือ Free On Board) วาไดหมายถึง “สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ ที่มีการกําหนดราคาสินคารวม
คาใชจายตางๆในการขนสงขึ้นระวางเรือ หนาที่การเสียภาษีอากรขาออก เปนของผูขาย หนาที่ความ
รับผิดของผูขายสิ้นสุดลงเมื่อสินคาขามพนกาบเรือ (ship rail) สวนคาใชจายทั้งปวงน้ันเปนของผูซื้อ
ผูซื้อจะตองเปนผูหาเรือ จายคาระวางเรือ  คากรมธรรมประกันภัย คาขนถายสินคา คาภาษีอากร ขา
เขา”24

2) ฐานภาษีสําหรับสําหรับใหบริการขนสงระหวางประเทศ
ในกรณีรับขนคนโดยสาร ไดแก มูลคาของคาโดยสาร  คาธรรมเนียม และประโยชนใด

ที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนวันหักรายจายใดๆ เน่ืองในการรับขนคนโดยสารน้ัน
ในกรณีรับขนสินคา ไดแก มูลคาของคาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชนอ่ืนใดที่

เรียกเก็บไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนหักรายจายใดๆ เน่ืองจากการรับขนสินคาน้ันออกนอก
ราชอาณาจักร

24 อภิญญา เล่ือนฉวี ข (2546). เอกสารการสอนกฎหมายการคาระหวางประเทศ. หนา 18.
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3) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคา หรือ การใหบริการในกิจการเฉพาะอยางประเภทอ่ืน
นอกจาก (2.9.2.1) หรือ (2.9.2.2) ใหเปนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

4) ฐานภาษีสําหรับสินคานําเขา ตามมาตรา 79/2 แหงประมวลรัษฎากร ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปน้ี

5) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาทุกประเภท ไดแก มูลคาของสินคานําเขา โดยใหใช
ราคาซี.ไอ.เอฟ. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดไวในมาตรา 77/1 (19)
คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตาม
ที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

การนําสินคาที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามกฎ หมายวาการ
สงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน  ใหนําอากรขาเขาซึ่งไดรับยกเวนหรือลดหยอนดังกลาวมา
รวมเปนมูลคาของฐานภาษี

ราคาซี.ไอ.เอฟ. ไดแก “ราคาสินคาบวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรที่
นําสินคาน้ันเขาในราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาด
สําหรับของประเภทใดประเภทหน่ึงที่ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ย ตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากรใหถือราคาน้ันเปนราคาสินคาในการคํานวณราคาซี.ไอ.เอฟ. หรือในกรณีที่เจา
พนักงานศุลกากรไดทําการประเมินราคาเพื่อเสียอากรใหมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคา
น้ันเปนราคาสินคาในการคํานวณราคาซี.ไอ.เอฟ.”25

ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดยกเวนอากร
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ค) แหง
ประมวลรัษฎากร ถาภายหลังสินคาน้ันตองเสียภาษีอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
อันทําใหผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวหรือผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามมาตรา 82/1 (3) แหงประมวลรัษฎากร ฐานภาษีสําหรับสินคาน้ันไดแก มูลคาตามสภาพหรือ
ปริมาณของสินคาที่เปนอยูในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา 78/2 (4) แหงประมวลรัษฎากร

2.3.9 การคํานวณมูลคาของฐานภาษี
ตามมาตรา 79/3 แหงประมวลรัษฎากร การคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับการขาย

สินคาหรือการใหบริการตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ใหถือมูลคาของฐานภาษีเมื่อความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี

25 แหลงเดิม. หนา 19.
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การขายสินคา หรือใหบริการ โดยไมมีคาตอบแทนหรือมีคาบริการตํ่ากวาราคาตลาด
โดยไมมีเหตุอันสมควร มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาดของสินคาหรือการให บริการใน
วันที่ความรับผิดเกิดขึ้น

การขายสินคา หรือการใหบริการในกรณีที่ผูประกอบการนําสินคาไปใช หรือไดใช
บริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยมิใชเพื่อการประกอบกิจการโดยตรงตามมาตรา 77/1 (8)
(ง) หรือ (10) แหงประมวลรัษฎากร มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาดของสินคาหรือบริการ
ในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น

การขายสินคาตามมาตรา 77/1(8) (จ) แหงประมวลรัษฎากร ที่เกิดจากสินคาขาดจาก
รายการและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือ มาตรา 87 วรรคสอง มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคา
ตลาดของสินคาในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น

การขายสินคาที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลัง
ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาอันทําใหผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา
82/1 (2) มูลคาของฐานภาษีใหถือราคาตลาดตามสภาพหรือปริมาณของสินคาที่เปนอยูในวันที่ความ
รับผิดเกิดขึ้น

การขายสินคาในกรณีผูประกอบการมีสินคาคงเหลือ และหรือมีทรัพยสินที่ผูประกอบ
การมีไวในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาด
ในวันเลิกประกอบกิจการ

ราคาตลาดตามมาตรา 79/3 ใหถือราคา เฉล ี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเปน
จริงทั่วไปในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งน้ีตามที่ไดมีการตรวจสอบราคา
ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดและในกรณีที่ไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ใหอธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศการใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่งราคาตลาดได

2.3.10 การคํานวณฐานภาษีจากเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 79/4 ในกรณีที่มูลคาฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับจากขายสินคา การให

บริการหรือการนําเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเงินตางประเทศน้ันเปนเงินตราไทยตาม
หลักเกณฑดังตอไปน้ี

1) ในกรณีไดรับเงินตางประเทศจากการขายสินคา หรือการใหบริการ และไดมีการขาย
เงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระน้ันเปนเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษี มูลคาเพิ่ม
เกิดขึ้น ใหถือเงินตราไทยจากการขายน้ันเปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับ หรือพึงไดรับจากการขาย
สินคาหรือการบริการแลวแตกรณี เวนแตมิไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนที่ความรับผิดใน
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การเสียภาษีมูลคาเกิดขึ้น ให ถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ  ซึ่งธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดคํานวณไวในวันทําการสุดทายของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น

2) ในกรณีนําเขาสินคา ใหคํานวณราคาซี.ไอ.เอฟ. ของสินคานําเขาที่เปนเงินตาง
ประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคํานวณเพื่อเรียดเก็บอากรขาเขาตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร

2.3.11 การคํานวณฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายยาสูบ
ตามมาตรา 79/6 ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งยาสูบตามประเภทและชนิด

ที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี
สําหรับการนําเขา ใหเปนไปตามมาตรา 79/2
สําหรับการขาย ไดแก มูลคาของยาสูบที่ไดมาจากการหักคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มออก

จากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยใหคํานวณจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตามอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก

2.3.12 การคํานวณฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายนํ้ามัน
ตามมาตรา 79/7 ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ

นํ้ามันตามความหมายที่กําหนดไวในมาตราน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี
สําหรับการนําเขา  ใหเปนไปตามมาตรา 79/2
สําหรับการขาย กรณีนํ้ามันดิบใหเปนไปตามมาตรา 79 หรือ กรณีผลิตภัณฑนํ้ามันแต

ละชนิด ไดแก มูลคาของผลิตภัณฑนํ้ามันชนิดน้ันที่ไดมาจากการหักจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มออกจาก
จํานวนเต็มของราคาขายขายปลีกของผลิตภัณฑนํ้ามันดังกลาว โดยใหคํานวณจํานวนภาษีมูลคาตาม
อัตราภาษีมูลคาที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก

ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑนํ้ามันแตละชนิดตามวรรคหน่ึง ใหคํานวณตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

คําวา “นํ้ามันดิบ” หมายความวา นํ้ามันดิบตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม เวนแตอธิบดี
จะกําหนดเปนอยางอ่ืน โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดอยางหน่ึงตามที่เห็นสมควรก็ได

คําวา “ผลิตภัณฑนํ้ามัน” หมายความวา นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันเชื้อเพลิง
สําหรับเคร่ืองบินไอพน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเชื้อเพลิงหนัก นํ้ามันเตา นํ้ามันหลอลื่น กาซปโตรเลียม
และผลิตภัณฑนํ้ามันอ่ืน ทั้งน้ีเฉพาะสินคาที่คณะกรรมการกลางกําหนดราคาสินคาและปองกันการ
ผูกขาดไดกําหนดราคาขายปลีกไว
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2.3.13 การคํานวณฐานภาษีสําหรับสินคาหรือบริการในกรณีที่กฎหมายยังมิไดกําหนด
ตามมาตรา 79/8 ฐานภาษีสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําสินคาที่มิได

บัญญัติไวในสวนน้ี  ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และในพระราชกฤษฎีกาจะ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ เพื่อการคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับกิจการดังกลาวดวย
ก็ได

2.3.14 การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
การขายสินคา หรือการใหบริการขนาดยอมที่มีรายรับไมเกินกวาจํานวนที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา อยางไรก็ตามผูประกอบการก็ไมมีสิทธิไดรับคืนภาษีในกรณีที่ซื้อของมาขายแลว
ตองเสียภาษีซื้อแกผูขาย

สินคาขายสินคาที่ไมใชการสงออก หรือการใหบริการ ดังตอไปน้ี
1) การขายพืชผลทางเกษตร ไมวาจะเปน ลําตน กิ่ง ใบ เปลือก หนอ เหงา ดอก หัว ผัก

เมล็ด หรือสวนอ่ืนๆ ของพืช และวัตถุพลอยไดจากพืช ทั้งน้ีอยูในสภาพสด หรือรักษาสภาพไวเพื่อ
มิใหเสียเปนการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือดวยการจัดทําหรือปรุง
แตงโดยวิธีการอ่ืนหรือรักษาสภาพไวเพื่อมิใหเสียเพื่อการขายปลีก หรือขายสงดวยวิธีการแชเย็น แช
เย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําใหเปนชิ้น หรือดวยวิธีอ่ืน ขาวสารหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการสีขาว
แตไมรวมถึงไมซุง ฟนหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการเลื่อยไม หรือผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง
ภาชนะหรือหีบหอ ที่ทําเปนอุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

2) การขายปุย
3) การขายปลาปน อาหารสัตว
4) การขายยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืช หรือสัตว เพื่อบํารุงรักษาปองกัน ทําลาย

หรือกําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว
5) การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือเรียน
6) การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมาย

วาดวยสถาบันศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยกฎหมายโรงเรียนเอกชน
7) การใหบริการที่เปนงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมในสาขา และลักษณะการ

ประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
8) การใหบริการการประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี การวาความหรือการประกอบ

วิชาชีพตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งน้ีเฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุม
ประกอบวิชาชีพอิสระน้ัน

9) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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10) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ทั้งน้ีในสาขา และลักษณะการ
ประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

11) การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว
12) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน
13) การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน
14) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ ทั้งเฉพาะบริการในสาขาและลักษณะการ

ประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
15) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร ทั้งไมรวมถึงการขนสงโดยอากาศยาน

16) การใหบริการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งมิใชเปนการขนสงโดยอากาศยานหรือเรือ
เดินทะเล

17) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย
18) การใหบริการของราชการสวนทองถิ่น ทั้งน้ีไมรวมถึงการใหบริการที่เปนการ

พาณิชยของราชการสวนทองถิ่นหรือเปนการหารายไดหรือผลประโยชนไมวาจะเปนกิจกา
สาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม

19) การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสงรายไดทั้งสิ้น
ใหแกรัฐโดยไมหักคาใชจาย

20) การขายสินคาหรือการใหบริการเพื่อประโยชนแกทางศาสนา หรือการสาธารณ
กุศลในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอ่ืน

21) การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การนําเขาสินคาดังตอไปน้ี
1) สินคาตาม (2.3.8) (2.3.8 (1)-2.3.8 (2))
2) สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก ทั้งน้ีเฉพาะสินคาที่

ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3) สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับการยกเวนอากร ตามกฎหมาย

วาพิกัดอัตราศุลกากร
4) สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากร แลวไดสงกลับออกไปตางประเทศ

โดยไดคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
การสงออกซึ่งสินคาหรือบริการของผูประกอบก ารจดทะเบียน ซึ่งตองเสียภาษี

มูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/17 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรเสนอใหมีการยกเวนภาษี
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การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกิจการตามมาตราน้ี อธิบดีจะเสนอให
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดลักษณะของกิจการและเงื่อนไขในการป ระกอบ
กิจการที่ไดรับยกเวนตามมาตราน้ีก็ได และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดทําการวินิจฉัย
แลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และหากกิจการน้ันมิได
เปนไปตามลักษณะและเงื่อนไขไดกําหนด กิจการน้ันจะไมไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตราน้ี

2.4 ภาษีมูลคาเพิ่มในตางประเทศ
สุชาดา ชวนใช26 กลาววา ในทวีปยุโรปมีประเทศที่ใชภาษีมูลคาเพิ่มเต็มรูป 17 ประเทศ

ไดแก ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีก ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก
เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส สเปน สวีเดน ตุรกี และอังกฤษ

ในประเทศแถบลาตินอเมริกาและหมูเกาะคาริบเบียน มีประเทศที่ใชภาษีมูลคาเพิ่มเต็ม
รูป 16 ประเทศ คือ อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล (ระดับรัฐ) ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริกา เอกัวดอร
กัวเตมาลา ฮอสดูรัส เม็กซิโก นิการากัว ปานามา เปรู อุรุกกวัย  สาธารณรัฐโดมินิกัน และไฮติ

ในแอฟริกามีประเทศที่ใชภาษีมูลคาเพิ่มเต็มรูป 2 ประเทศ คือ มาดากาสกา และไนเจอร
ในเอเชียแปซิฟกมีประเทศที่ใชภาษีมูลคาเพิ่มเต็มรูป 3 ประเทศ คือ เกาหลีใต ไตหวัน

และนิวซีแลนด และในประเทศตะวันออกกลางมีประเทศที่ใชภาษีมูลคาเพิ่มเต็มรูป 1 ประเทศ คือ
อิสราเอล

นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีประเทศอ่ืนๆ อีก 20 ประเทศที่ใชภาษีมูลคาเพิ่มกับภาษีการ
ขาย ซึ่งไมไดเก็บทุกขั้นตอนจนถึงขั้นตอนการขายปลีกประเทศเหลาน้ีสวนมากอยูในประเทศแถบ
อาฟริกา ยกเวนประเทศอินโดนีเซีย และยังไมมีประเทศใดในโลกที่บังคับใชภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ยกเลิกการบังคับใช นอกจากประเทศเวียดนาม ซึ่งไดประกาศใชภาษีมูลคาเพิ่มในขณะที่บานเมือง
อยูในภาวะสงครามเมื่อทศวรรษที่ 1970 และยกเลิกไปหลังจากบังคับใชเพียงระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน

จากที่กลาวมาขางตนภาษีมูลคาเพิ่มไดมีการนํามาใชโดยทั่วไปในหลายประเทศในโลก
ทั้งในรูปของภาษีมูลคาเพิ่มแบบเต็มรูป และภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไมถึงทุกขั้นตอน ในที่น้ีขอ
ยกตัวอยางโครงสรางภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดนํามาใชแลวในบางประเทศพอเปนสังเขป ดังน้ี

26 สุชาดา  ชวนใช.  (2534). ผลกระทบของการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชจัดเก็บแทนภาษีการคาใน
ประเทศไทยตอระดับราคาสินคาภายในประเทศ. หนา 63.
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2.4.1 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
สาธิต รังคสิริ ไดอางถึงระบบภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 27 ไวดังน้ี

สาธารณรัฐเกาหลีใต เปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่นําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชจัดเก็บเปนภาษีการ
ขายทั่วไป โดยดําเนินการออกกฎหมายในเดือนธันวาคม 2519 ใหเร่ิมบังคับใชจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2520 เปนตนไป ภาษีมูลคาเพิ่มที่นํามาใชจัดเก็บน้ีนํามาใชรวมกับภาษี
สรรพสามิต (Special Excise Tax: SET) เพื่อแทนภาษีทางออมเดิม 8 ประเภทที่เคยจัดเก็บอยู ไดแก
ภาษีทางการคา (Business Tax) ภาษีโภคภัณฑ (Commodity Tax) ภาษีผลิตภัณฑสิ่งทอ (Textile
Tax) ภาษีไฟฟาและกาซ (Electricity and gas Tax)

โครงสรางและการบริหารภาษีมูลคาเพิ่มในสาธารณรัฐเกาหลีใตใกลเคียง กับที่ใชใน
ทวีปยุโรป กลาวคือ ผูประกอบการสามารถนําภาษีที่ไดชําระไปแลวในการลงทุนและการซื้อ
วัตถุดิบเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ มาหักออกจากภาษีที่คํานวณจากยอดขายหรือการใหบริการได
หลักฐานที่บงชี้ถึงภาษีที่ชําระไปแลว (ภาษีซื้อ) และภาษีที่คิดจากยอดขายหรือการใหบริการ (ภาษี
ขาย ) คือ ใบกํากับภาษี ผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีทุกคร้ัง
ที่ขายหรือใหบริการ เมื่อถึงกําหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มก็จะตองยื่นแบบฯ พรอม
ชําระภาษี และแบบใบกํากับภาษีที่ขอใชสิทธิหักออกจากภาษีขายมาดวยทุกใบ เพื่อประโยชนของ
เจาหนาที่ในการตรวจสอบ  สาเหตุหน่ึงที่มีการตรวจสอบใบกํากับภาษีอยางรัดกุม เน่ืองจากความ
ฝงใจในอดีตสมัยที่ถูกตางประเทศยึดครอง ประชาชนเกาหลีไมอยากเสียภาษีใหรัฐบาลตางประเทศ
จึงมีการหลีกเลี่ยงภาษีกันมาก การจัดเก็บภาษีในยุคตอๆ มาจึงมีเขมงวดเปนพิเศษตางจากประเทศ
อ่ืนๆ

โครงสรางภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต อาจสรุปไดดังน้ี
ชนิดของภาษี: ชนิดรายจายเพื่อการบริโภค (Consumption type VAT)
วิธีการคํานวณภาษี ใชวิธีคํานวณจากใบกํากับสินคา (Invoice method)
ขอบเขตของภาษี  มีดังน้ี
ผูเสียภาษี คือผูประกอบการผลิตและจําหนายสินคาและบริการโดยอิสระ (ไมวาจะโดย

วัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรหรือไมก็ตาม) รวมทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มูลนิธิหรือ
องคกรตางๆ ตลอดจนองคกรของรัฐ

การจําหนายจายโอนที่พึงเสียภาษี คือการผลิตและจําหนายสินคาและบริการ (รวมถึง
การคาสงและการคาปลีก) และการนําสินคาเขาประเทศ โดนสินคาน้ีจะรวมทั้งสินคาที่เปนตัวตน

27 สาธิต  รังคสิริ.  (2533, มีนาคม). “ประสบการณและบทเรียนภาษีมูลคาเพ่ิมของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี.” สรรพากรสาสน, ปท่ี 37, ฉบับท่ี 3. หนา 11-19.
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(Tangible goods) และสินคาที่ไมเปนตัวตน (Intangible goods) สวนบริการน้ันจะครอบคลุมบริการ
ทุกประเภท

หลกัการคาระหวางประเทศ ใชหลักปลายทาง (Destination Principle)
การใชอัตราศูนย สินคาและบริการที่ไดรับอัตราศูนย ไดแก สินคาสงออก บริการที่

สงออกนอกประเทศ  การขนสงระหวางประเทศทางเรือและทางเคร่ืองบิน สินคาและบริการอ่ืนๆ ที่
กอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ

การยกเวนภาษี  สินคาและบริการที่ผูประกอบการไดรับยกเวนภาษีไดแก สินคาที่
จําเปนแกการครองชีพ (อาหารที่ยังไมแปรรูปและนํ้าประปา) สินคาและบริการที่ไมสามารถจัดเก็บ
ภาษีไดโดยงาย (เชน กิจการธนาคาร บริษัทประกันภัย) บริการทางสังคม (เชน บริการการศึกษา
การรักษา พยาบาล การอนามัย ) บริการทางวิชาชีพอิสระ สินคาที่ไดรับยกเวนอากรขาเขา สินคา
และบริการที่มีการผูกขาด ผูประกอบการที่มีขนาดเล็กซึ่งมีภาษีที่ตองชําระในรอบคร่ึงปตํ่ากวา
10,000 วอน (ประมาณ 300 บาท)

อัตราภาษี  อัตราภาษีมีอัตราเดียวในอัตราปกติ รอยละ 13 ซึ่งรัฐบาลสามารถเพิ่มหรือ
ลดอัตราดังกลาวไดไมเกินรอยละ 3 ปจจุบันจัดเก็บในอัตรารอยละ 1028

มาตรการตอผูประกอบการรายยอย เก็บภาษีจากรายรับในอัตรารอยละ 2 และใหสิทธิ
เลือกที่จะเขาเปนผูเสียภาษีมูลคาเพิ่มแกผูประกอบการที่มีรายรับตอปตํ่ากวา 24 ลานวอน( 24 ลาน
วอน เทากับ ประมาณ 736,800 บาท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จากเว็บไซคธนาคารกรุงเทพ
จํากัด)

2.4.2 ประเทศนิวซีแลนด
สุชาดา ชวนใช ไดอางถึงระบบภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศนิวซีแลนดไวดังน้ี29

ประเทศนิวซีแลนดไดนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2529 โดยใชชื่อภาษี
วา Goods and Service Tax (GST) เปนการเก็บภาษีการขายเปนคร้ังแรก เดิมประเทศนิวซีแลนดมีแต
ภาษีเงินไดเทาน้ัน

โครงสรางภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศนิวซีแลนด สามารถสรุปไดดังน้ี
ชนิดของภาษี  เปนชนิดรายจายเพื่อการบริโภค (Consumption type VAT)
วิธีการคํานวณภาษี ใชวิธีคํานวณจากใบกํากับสินคา (Invoice method)

28 ผูจัดทําเว็บไซค วิกิมีเดีย.  (2552). อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมของตางประเทศ. สืบคนเม่ือวันที่ 17 เมษายน
2552, จาก www.wikimedia.com

29 สุชาดา ชวนใช. เลมเดิม. หนา 70.
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2.4.2.1 ขอบเขตของภาษี
ผูเสียภาษี คือ ผูประกอบกิจการซึ่งตองเสียภาษี และเปนผูซึ่งมีมูลคาการขายเกิน

กวาปละ 24,000 ดอลลาร
กิจการที่ตองเสียภาษี ไดแก กิจการธุรกิจ การคา (ทั้งการคาสงและการคาปลีก)

งานอาชีพ สมาคม สโมสร รวมทั้งกิจการที่เปนสาธารณะและกิจการขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น

หลักการคาระหวางประเทศ ใชหลักปลายทาง (Destination principle)
การใชอัตราศูนย สินคาและบริการที่ใชอัตราศูนย ไดแก สินคาซึ่งถูกจําหนาย

นอกราชอาณาจักรโดยประชาชนของประเทศและไมถูกนําเขามาในประเทศ สินคาสงออก บริการที่
มีลักษณะเปนการสงออกหรือที่เรียกวา Exported Services (การขนสงระหวางประเทศและบริการที่
ใหในประเทศ เปนตน

การยกเวนภาษี  สินคาและบริการที่ไดรับการยกเวนภาษี ไดแก บริการทางการ
เงิน การบริจาคสินคาและบริการโดยผูประกอบการซึ่งไมไดมุงหวังกําไร การใหเชาที่อยูอาศัยและ
การขายที่อยูอาศัยซึ่งถูกเชามาแลวเปนเวลาอยางนอย 5 ปกอนการจําหนาย

อัตราภาษี อัตราที่ใชจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มมีอัตราเดียว คือ รอยละ 12.5 จากการ
ขายในกรณีที่ราคาขายไมรวมภาษี (Tax exclusive) และเทากับ 1/11 ของราคาสินคาที่รวมภาษี (Tax
inclusive) มาตรการตอผูประกอบการรายยอย ไมมีมาตรการใดๆ

2.4.3 ประเทศอินโดนีเซีย
สุชาดา ชวนใช ไดอางถึงระบบภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศอินโดนีเซีย30 ไวดังน้ี
ประเทศอินโดนีเซียนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2528 โดยนํามาใชแทน

ภาษีที่เก็บจากรายรับทุกทอด (Turnover Tax)
โครงสรางภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศอินโดนีเซีย สามารถสรุปไดดังน้ี
ชนิดของภาษี เปนชนิดรายจายเพื่อการบริโภค (Consumption type VAT)
วิธีการคํานวณภาษี ใชวิธีคํานวณจากใบกํากับสินคา (Invoice method)

2.4.3.1 ขอบเขตของภาษี มีดังน้ี
ผูเสียภาษี คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกิจการเกี่ยวของโดยอิสระกับการ

ผลิตและการนําเขาสินคาซึ่งตองเสียภาษี รวมทั้งผูซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการกอสราง

30 แหลงเดิม. หนา 69.
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การจําหนายจายโอนที่พึงเสียภาษี คือการผลิตและการนําเขาสินคาที่ตองเสียภาษี
การบริการกอสราง และกิจการที่เลือกจะเสียภาษี กิจกรรมซึ่งถือวาเปนกิจกรรมพิเศษและไมเขาขาย
ที่ตองเสียภาษี ไดแก การปลูกพืช เลี้ยงสัตว และประมง

หลักการคาระหวางประเทศ ใชหลักปลายทาง (Destination principle)
การใชอัตราศูนย ใชกับการสงออกสินคาอุตสาหกรรมในประเทศ
การยกเวนภาษี สินคาและบริการและผูประกอบการที่ไดรับยกเวนภาษี ไดแก

สินคาจําเปนสําหรับการครองชีพ (อาหารที่ยังไมแปรรูป ซึ่งไม จัดอยูในประเภทสินคาอุตสาหกรรม)
การนําเขาสินคาที่ไดรับยกเวนอากรขาเขา ผูเสียภาษีซึ่งมีรายรับตอปตํ่ากวา 24 ลานรูเปย

อัตราภาษี อัตราที่ใชจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มมีอัตราเดียว คือรอยละ 10 โดยรัฐบาล
สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีไดในชวงรอยละ 5 ถึงรอยละ 1531

2.4.4 ประเทศไตหวัน
สุชาดา ชวนใช ไดอางถึงระบบภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศไตหวัน32 ไวดังน้ี
มาตรการตอผูประกอบการรายยอย ไมมีมาตรการใดๆ
ประเทศไตหวันเร่ิมนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 โดยนํามาใชจัดเก็บ

แทนภาษีการคา (Business tax) ภาษีสรรพสามิต (Selected excise taxes) และอากรติดใบกํากับภาษี
(stamp duty on invoice)

2.4.4.1 โครงสรางภาษีมูลคาเพิ่มของไตหวันสรุปไดดังน้ี
ชนิดของภาษี ใชรูปแบบชนิดรายจายเพื่อการบริโภค (Consumption type VAT)

วิธีการคํานวณภาษี ใชวิธีการคํานวณจากใบกํากับภาษี (Invoice method)
2.4.4.2 ขอบเขตผูเสียภาษี

ผูเสียภาษี คือ ผูใดก็ตามที่มีการกิจกรรมโดยอิสระเกี่ยวของกับการจําหนายสินคา
และบริการ

การจําหนายจายโอนที่พึงเสียภาษี คือการจําหนายสินคาและบริการทุกชนิดใน
ราชอาณาจักร (รวมถึงการคาสงและการคาปลีก)รวมทั้งการนําเขาสินคาจากตางประเทศ

31 ขอมูลสินคาน้ําตาลในตลาดอินโดนีเซีย. (2551, มิถุนายน). สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ
กรุงจาการตา, จาก www.depthai.go.th

32 ขอมูลสินคาน้ําตาลในตลาดอินโดนีเซีย. (2551, มิถุนายน). สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ
กรุงจาการตา, จาก www.depthai.go.th
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หลักการคาระหวางประเทศ ใชหลักปลายทาง (Destination principle)
การใชอัตราศูนย สินคาและบริการที่ไดรับอัตราศูนย ไดแก สินคาสงออก บริการ

สงออกไปยังตางประเทศ การขนสงระหวางประเทศทางเรือและเคร่ืองบิน สินคาที่จําหนายในราน
ปลอดภาษี เคร่ืองจักร วัตถุดิบ เชื้อเพลิง และสินคาขั้นกลางที่จําหนายแก อุตสาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรมสงออก (Export processing zones) คลังสินคาทัณฑบน (Bonded warehouses) และเขต
อุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร (Science based industrial park) สินคาและบริการอ่ืนๆ ที่กอใหเกิด
รายไดเปนเงินตราระหวางประเทศ

การยกเวนภาษี สินคาและบริการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มไดแก สินคาที่
จําเปนแกการครองชีพ (สินคาเกษตร ประมง และผลผลิตจากฟารมที่ยังไมแปรรูป รวมทั้งปุย ยา
สัตว  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใชในฟารม และนํ้าที่ใชในฟารม) สินคาและบริการที่ไมสามารถจัดเก็บ
ภาษีไดโดยงาย (กิจการธนาคาร ประกันภัย เงินทุนหลักทรัพย และนายตัวแทน) บริการทางสังคม
(บริการการ ศึกษา การรักษาพยาบาลและอนามัย) สินคาและบริการอ่ืนๆ (ตําราและสินคาที่ขาย
แบบหาบเร แผงลอย) สินคาและบริการที่จําหนายโดยรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด และผูประกอบการ
ขนาดเล็ก ซึ่งมีราบรับตอเดือนตํ่ากวา 20,000 NTS และตองไมเปนผูประกอบการสินคาฟุมเฟอย
กิจการทองเที่ยวและรานตัดผม

อัตราภาษี ใชอัตราภาษีอัตราเดียวโดยปกติ (normal rate) เทากับรอยละ 5 และ
รัฐบาลสามารถเพิ่มอัตราดังกลาวไดถึงรอยละ 10

มาตรการตอผูประกอบการรายยอย จะจัดเก็บภาษีจากรายรับในอัตรารอยละ 1
และใหสิทธิเลือกที่จะเขาเปนผูเสียภาษีมูลคาเพิ่มแกผูประกอบการที่มีรายรับตอเดือนตํ่ากวา
200,000 NTS

2.4.5 ประเทศในกลุมประชาคมยุโรป (EEC)
สุชาดา ชวนใช ไดอางถึงระบบภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศในกลุมประชาคมยุโรป 33 ไว

ดังน้ี
ประเทศสมาชิกของ EEC ไดมีการนําระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาใชต้ังแตชวงปลายป

พ.ศ. 2503 ซึ่งโครงการภาษีมูลคาเพิ่มที่ประเทศเหลาน้ีนํามาใชจะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ
โครงสรางเศรษฐกิจ และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ อยางไรก็ดี โครงสรางหลัก
ใหญๆ ที่สําคัญ พอสรุปไดดังน้ี

33 สุชาดา ชวนใช. เลมเดิม. หนา 76.
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ชนิดของภาษีชนิดของภาษี ใชรูปแบบชนิดรายจายเพื่อการบริโภค (Consumption type
VAT)

วิธีการคํานวณภาษี ใชวิธีการคํานวณจากใบกํากับภาษี (Invoice method)
หลักการคาระหวางประเทศใชหลักปลายทาง (Destination principle) ซึ่งสินคาสงออก

จะไดรับอัตราศูนย สวนสินคานําเขาจะเสียภาษีในอัตราเดียวกับสินคาที่ผลิตในประเทศ
บริการที่ไดรับยกเวนภาษี ไดแก บริการเพื่อสุขภาพ การศึกษา บริการทางสังคมและ

วัฒนธรรม ที่อยูอาศัย  กิจการของสถาบันการเงิน
สินคาที่ไดรับอัตราศูนย สวนเปนสินคาที่จําเปนตอการครองชีพนอกเหนือไปจากสินคา

สงออกซึ่งเปนไปตามหลักปลายทาง
อัตราภาษี มีการใชอัตราภาษีที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน ในสหราช

อาณาจักรใชอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่ รอยละ 17.5 ประเทศเยอรมันใชอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รอยละ 19
ประเทศเดนมารกใชอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รอยละ 25 และสวนใหญใชอัตราภาษีหลายอัตรา
(multiple tax rate) โดยมีอัตราทั่วไป (General tax rate) เทากับรอยละ 17 แตมีการใชอัตราตํ่า
(reduces rate) กับสินคาที่จําเปนในการดํารงชีพโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 และอัตราสูง (increased
rate) กับสินคาฟุมเฟอยรอยละ 2834

มาตรการตอผูประกอบการรายยอย มีการใชมาตรการที่แตกตางกัน เชน การชําระภาษี
โดยการประเมินจากยอดขาย การยกเวนภาษีและการลดหยอนภาษี เปนตน

2.4.6 ประเทศอินเดีย
ปวัตร ฐิตเมธากุล ไดอางถึงระบบภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศอินเดีย i ไวดังน้ี
ประเทศอินเดีย ไดเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษี ซึ่งแตเดิมใชระบบภาษีการคา มาเปน

ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2005
ธุรกรรมธุรกิจทุกประเภทตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม คลุมสินคากวา 550 รายการ 22 รัฐ ใน

28 รัฐที่ใชระบบการจัดเก็บภาษีแบบระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 6 รัฐ ที่ยังไมไดนําระบบการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มไปใช คือ Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Gujarat และ Chattisgarh

34 ผูจัดทําเว็บไซค วิกิมีเดีย.  (2552). อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมของตางประเทศ. สืบคนเม่ือวันที่ 17 เมษายน
2552, จาก www.wikimedia.com

34 ปวัตร  ฐิตเมธากุล.  (2548). นโยบาย  กฎระเบียบทางการคา ภาษี และการลงทุนของอินเดีย.
หนา 17-18.
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สินคา 270 รายการ ที่ เปนปจจัยพื้นฐาน ยา เวชภัณฑ วัตถุดิบในการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมสินคาทุน เก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่อัตรารอยละ 4

โลหะมีคา เชน ทองคํา เก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ รอยละ 1
นํ้ามันเบนซิน ดีเซล ไดรับการยกเวนการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในบางรัฐ แตในบางรัฐก็มี

การเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
นํ้าตาล  สิ่งทอ ยาสูบ ไดรับการยกเวนการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม เปนเวลา 1 ป นับแต

วันที่ประกาศใชกฎหมายภาษีมูลคาเพิ่ม
2.4.7 ประเทศญ่ีปุน

สาธิต รังคสิริ ไดอางถึงระบบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศญ่ีปุน35 ไวดังน้ี
ประเทศญ่ีปุนมีการปฏิรูประบบภาษีอากรคร้ังใหญในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 การ

ปฎิรูประบบภาษีอากรคร้ังน้ี ไดมีการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาบังคับใชเปนคร้ังแรก ในนามของภาษีการ
บริโภค (consumption tax) เน่ืองจากระบบภาษีอากรแบบเดิมไมเหมาะกับระบบเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  และระบบภาษีเดิมของญ่ีปุนมีการเลือกปฏิบัติทําใหทําลายระบบ
การแขงขันทางการคาอยางเสรีและขัดกับความสามารถในการเสียภาษีของประชาชน ขอบเขตของ
ภาษี ภาษีการบริโภคของญ่ีปุนน้ีคลุมทุกขั้นตอนการขายสินคาและการบริการ การจัดเก็บเฉพาะบาง
ขั้นตอนหรือบางธุรกิจจะสรางความยุงยากและปญหามากมาย เชนการตีความวาเปนสินคาหรือ
สินคาหรือบริการที่นอกระบบหรือไม และกอใหเกิดการหลีกเลี่ยงได เชน ถายกเวนภาษีใหกับผูขาย
จะมีการเลี่ยงภาษีโดยการโอนราคา ผูผลิตขายราคาตํ่ากวาความเปนจริงเสียภาษีการบริโภคหรืออาจ
ไมเสียเลย แลวต้ังบริษัทลูกเปนผูแทน ขายบวกกําไรมากๆ แตไมตองเสียภาษีบริโภคเพราะอยูนอก
ระบบ

วิธีการคํานวณภาษี ผูประกอบการสามารถนําภาษีที่ชําระไปแลวจากการลงทุน เมื่อขาย
สินคาบริการมาหักออกจากภาษีที่คํานวณจากยอดขายสินคาหรือการใหบริการได ทําใหไมมีการ
เก็บภาษีซ้ําซอนที่ชําระไปเพื่อการลงทุน (ภาษีซื้อ) สามารถนํามาหักออกจากภาษีที่คํานวณจาก
ยอดขายได โดยอาศัยหลักฐานคือ รายการบัญชีที่บันทึกไว หรือดูจากเอกสารหลักฐาน เชน ใบ
สงของใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

35 สาธิต รังคสิริ. (2534, มิถุนายน). “ประสบการณและบทเรียนภาษีมูลคาเพ่ิมของประเทศญี่ปุน.”
สรรพากรสาสน, ปท่ี 38, ฉบับท่ี 6.
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ประเทศญ่ีปุนไมไดใชระบบใบกํากับภาษีเปนหลัก แตใชระบบบัญชีดังที่ไดกลาวแลว
จึงทําใหการควบคุมการเสียภาษีเสียใหถูกตองทําไดยาก

อัตราภาษีการบริโภค ในปจจุบันอยูที่รอยละ 38
การยกเวนภาษี จะมีการยกเวนภาษีการบริโภคกับสินคาและบริการบางประเภท เชน

การขายและใหเชาที่ดิน พันธบัตรรัฐบาล การแขงมา และแขงจักรยานของรัฐบาลกลาง และรัฐบาล
ทองถิ่น ฯลฯ สําหรับการสงออกจะไดรับการยกเวนภาษี แตยอมใหขอคืนภาษีจากการลงทุนไดดวย
เปนพิเศษDPU
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บทที่ 3
การออกใบกํากับภาษี และหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของของไทย

เปรียบเทียบกับตางประเทศ

ในบทน้ีจะทําการศึกษาและวิเคราะห ถึงมาตรการตางๆ ที่ใชตรวจสอบการออก
ใบกํากับภาษีของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการตรวจการออกใบกํากับภาษี รวมทั้งมาตรการ
ตรวจสอบการออกใบกํากับภาษีที่ไดบัญญัติไวในประมวลรัษฎากรฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน
ประกอบกับมาตรการตรวจสอบใบกํากับภาษีของกรมสรรพากร วามีประสิทธิภาพในการควบคุม
ไมใหมีการไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนใบกํากับภาษีมากนอยเพียงใด เพราะจากการที่ผูวิจัยได
ศึกษาพบวา การใชใบกํากับภาษีปลอม และใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย สรางความเสียหาย
ตอรายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐเปนเงินมูลคามหาศาล

ศานิต รางนอย อธิบดีกรมสรรพากรในชวงป พ.ศ. 2551 ไดกลาววา “จากการตรวจสอบ
ของกรมสรรพากรในป พ.ศ. 2551 พบวา การกระทําความผิดกรณีการใชใบกํากับภาษีปลอม และ
ใบกํากับภาษีที่มิชอบดวยกฎหมาย ไดสรางความเสียหายใหแกระบบภาษีเปนมูลคาถึง 1,396.88
ลานบาท ทั้งน้ี กลุมธุรกิจที่เขาขายการกระทําความผิดดังกลาว ไดแก กลุมธุรกิจกอสราง รับเหมา
กอสรางที่มักจะแสดงรายไดไมชัดเจนมีการสรางรายจายเทียมโดยการใชใบกํากับภาษีปลอมเปนตน
หรือบางรายมีการต้ังบริษัทขึ้นมาเปนการชั่วคราวเพื่อรับเหมาสรางทางจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) และเมื่อสรางงานเสร็จก็ยุบเลิกไปไมมาเสียภาษีใหถูกตอง”

ผูวิจัยเห็นวา ในปจจุบันสภาพสังคมมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางมาก ทําให
รูปแบบในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการออกใบกํากับภาษีปลอม หรือใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวย
กฎหมายมีความซ้ําซอนมากขึ้น เชน ใชใบกํากับภาษีปลอมมีการเชื่อมโยงกับคดีการทุจริตในการ
ปลอยกูของธนาคารกรุงไทยกวา 2,100 ลานบาท1 เปนตน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรพิจารณา
ถึงมาตรการตรวจสอบใบกํากับภาษีที่ใชอยูในปจจุบันวามีขอดีหรือขอดอยอยางไ ร เพื่อเปน

1 ผูส่ือขาวมิติชนออนไลนไมระบุนาม. (2552, 12 กุมภาพันธ). “เปดขอมูลลับ ดีเอสไอ เครือขายอดีต
แมคาอาวุธปมใบกํากับภาษีปลอมโยงทุจริตกูกรุงไทย 2 พันลาน.” สืบคนเม่ือ 6 พฤษภาคม 2555, จาก
www.rd.go.th
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แนวทางในการแกปญหาและปองกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับการใชใบกํากับภาษีปลอม และ
ใบกํากับภาษีที่มิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งหากทําใหปญหาการใชใบกํากับภาษีปลอม และใบกํากับภาษี
ที่มิชอบดวยกฎหมายลดลงหรือหมดสิ้นไป ก็จะเปนประโยชนตอประเทศอยางมาก

3.1 หลักกฎหมายเร่ืองใบกํากับภาษีและหลักเกณฑอื่นท่ีเกี่ยวของของไทย
3.1.1 ใบกํากับภาษี (TAX INVOICE)

กรมสรรพากร ไดใหความหมายของใบกํากับภาษี คือ “เอกสารหลักฐานสําคัญ ซึ่ง
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจะตองจัดทํา และออกใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
ทุกคร้ังที่มีการขายสินคาหรือใหบริการ เพื่อแสดงมูลคาของสินคาหรือบริการและจํานวนภาษี
มูลคาเพิ่ม ที่ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคา หรือรับบริการในแต
ละคร้ัง”2

สมเดช โรจนคุรีเสถียร และคณะ ไดใหความหมายของ ใบกํากับภาษีคือ “เอกสารสําคัญ
ในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลคาเพิ่มจะตองจัดทํา ใบกํากับ
ภาษีและสําเนาใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการทุกคร้ัง และจะตองจัดทําทันที
ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น และใบกํากับภาษี ยังหมายความรวมถึงใบกํากับภาษี
อยางยอ ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาด หรือขาย
โดยวิธี อ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต
ทั้งน้ีเฉพาะสวนที่เปนภาษีมูลคาเพิ่ม”3

กลุมนิติกร กรมสรรพากร ไดใหความหมายของใบกํากับภาษีคือ“เอกสารที่ผูประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม จะตองออกใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ในการขายสินคาหรือการ
ใหบริการทุกคร้ังเพื่อแสดงมูลคาของสินคาหรือบริการ และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการ
เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ โดยตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษี ในทันทีที่ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น พรอมทั้งสงมอบใบกํากับภาษี (ตนฉบับ) ใหแกผูซื้อสินคาหรือรับ
บริการ สวนสําเนาใบกํากับภาษี ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ตองนําไปจัดทํารายการ
และรวบรวมเก็บรักษาพรอมเอกสารประกอบการลงรายงานอยางอ่ืน เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปนับ
แตวันทํารายงาน”4

2 กรมสรรพกร. (2555, 12 กุมภาพันธ). “ความรูเรื่องภาษีมูลคาเพ่ิม.” สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2553, จาก
www.rd.go.th

3 สมเดช โรจนคุรีเสถียร ก (2548). ใบกํากับภาษี. modern cashier. หนา 296.
4 กลุมนิติกร กรมสรรพากร. (ม.ป.ป.). VAT ใบกํากับภาษ.ี หนา 3.
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ลัดดา โภคาสถิต ไดใหความหมายของ ใบกํากับภาษี คือ “เอกสารที่สําคัญของภาษี
มูลคาเพิ่มในการควบคุมจํานวนหน้ีภาษีที่ผูขายจะตองนําไปชําระและจํานวนเครดิตของผูซื้อที่จะ
ขอคืนรายการที่ปรากฏในใบกํากับภาษีจึงตองบันทึกใหถูกตอง จึงตองมีการออกกฎหมายแล
ระเบียบวางรูปแบบลักษณะของใบกํากับภาษีขึ้น ตลอดจนรายละเอียดตางๆ อันเน่ืองในการออก
ใบกํากับภาษีน้ัน”5

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5570/2548 ไดใหความหมายของใบกํากับภาษี คือ “เอกสารที่
ผูประกอบการมีหนาที่ตองแสดงในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตอเจาหนาที่กรมสรรพากรเพื่อให
ตรวจสอบวาการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มถูกตองหรือไม”

จากการศึกษาของผูวิจัย เห็นวา ใบกํากับภาษี คือ เอกสารที่เปนหลักฐาน ที่ใชรัฐในการ
คํานวณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยกําหนดใหการจัดทํา และนําสงใบกํากับภาษีแกรัฐ เปน
หนาที่ของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ใบกํากับภาษีเปนเอกสารที่มีความสําคัญที่สุด
ในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการ ตองออกใบกํากับภาษี ใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
เพื่อเปนหลักฐานวาไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มแลว ในทํานองเดียวกันหากผูประกอบการไดซื้อสินคา
หรือบริการจากผูขายหรือผูใหบริการที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนผูประกอบการเชนกันก็จะ
ไดรับหลักฐาน คือ ใบกํากับภาษี  เปนหลักฐานวาไดถูกเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว

3.1.2 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม (TAX POINT)
สมคิด  บางโม ไดอธิบายความหมายของ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไว

คือ “จุดที่ผูประกอบการถูกกําหนดวามีภาระภาษีที่จะตองชําระเกิดขึ้นแลว”6

สมเดช โรจนคุรีเสถียร ไดอธิบายความหมายของ “จุดความรับผิดในการเสียภาษี
มูลคาเพิ่มไว คือ จุดที่กําหนดใหผูประกอบที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจะตองปฏิบัติ 3 อยาง คือ 1.
ตองออกใบกํากับภาษีเมื่อมีการขายหรือการใหบริการ 2. ตองจัดทํารายงานภาษีมูลคาเพิ่ม 3. ตองยื่น
แบบและชําระภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแตวันที่จุดความรับผิดได
เกิดขึ้น”7

ผูวิจัย เห็นวา จุดแหงความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม คือ จุดที่ถือวาภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึ้น ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตกรณีจากการขายหรือบริการ

5 ลัดดา โภคาสถิต. (2539, มิถุนายน). “กลไกของภาษีมูลคาเพ่ิม-ใบกํากับภาษี.” สรรพากรสาสน, ปท่ี
36, ฉบับท่ี 6. หนา 12.

6 สมคิด บางโม. (2550). การภาษีอากรธุรกิจ. หนา 249-255.
7 สมเดช โรจนคุรีเสถียร ข (2550). คูมือประมวลรัษฎากร. หนา 1208-1214.
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เมื่อผูประกอบการไดจดทะเบียนเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่มแลว ผูประกอบการมีหนาที่
ตองทําอยู 3 อยางคือ

1) ตองออกใบกํากับภาษีเมื่อมีการขายหรือการใหบริการ
2) ตองจัดทํารายงานภาษีมูลคาเพิ่ม
3) ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 30
แตเรามักจะพบวา แลวเราควรจะออกใบกํากับภาษีเมื่อใด เพราะกิจการแตละประเภท

ธุรกิจ มีความแตกตางกันในลักษณะขั้นตอนการดําเนินงาน จุดความรับผิดทางภาษีมูลคาเพิ่ม (Tax
Point) ก็แตกตางกันไปดวย สมคิด บางโม8 จําแนกแนววิธีปฏิบัติของความรับผิดทางภาษี มูลคาเพิ่ม
ไดประมาณ 4 แนวทาง คือ

1) ธุรกิจขายสินคา
(1) การขายสินคาทั่วไป จุดความรับผิดชอบ (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบ

สินคา แตหากมีการกระทําตอไปน้ีเกิดขึ้นกอนการสงมอบสินคา ก็ใหจุดความรับผิดเกิดขึ้นทันทีที่มี
การกระทําน้ันๆ

ก. การโอนกรรมสิทธิ์สินคา
ข. ไดรับชําระคาสินคา
ค. ไดออกใบกํากับภาษี

(2) การขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อ/สัญญาซื้อขายผอนชําระ โดยที่กรรมสิทธิ์ใน
สินคายังไมไดโอนไปใหผูซื้อ โดยผูซื้อไดรับมอบสินคาไปแลว จุดความรับผิดในภาษีมูลคาเพิ่ม
(Tax Point) ใหเกิดขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดในแตละงวด แมยังไมไดรับเงิน
คางวด ยกเวนหากมีการกระทําตอไปน้ีเกิดขึ้นกอนถึงกําหนดชําระราคาในแตละงวด ก็ใหถือวาจุด
ความรับผิด เกิดขึ้นทันทีที่มีการกระทําน้ันๆ

ก. ไดรับชําระราคาสินคา
ข. ไดออกใบกํากับภาษี

(3) การขายสินคา โดยมีการต้ังตัวแทนเพื่อขาย ในกรณีที่มีการแตงต้ังตัวแทนเพื่อ
ขายสินคาและไดสงมอบสินคาใหกับตัวแทนแลวน้ัน โดยที่ตัวแทนขายน้ันจะตองไดรับการแตงต้ัง
เพื่อขาย ตามประเภทของสินคาและเปนไปตามหลักเกณฑ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดจุดความรับผิด
ทางภาษี (Tax Point) จะเกิดขึ้น ตอเมื่อตัวแทนขายไดสงมอบสินคาใหแกผูซื้อ เวนแตมีการกระทํา
ตอไปน้ีเกิดขึ้น ก็ใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นทันทีที่มีการกระทําน้ันๆ

8 สมคิด บางโม. เลมเดิม. หนา 249-255.
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ก. ตัวแทนโอนกรรมสิทธิ์สินคาใหผูซื้อ
ข. ตัวแทนไดรับชําระคาสินคา
ค. ตัวแทนไดนําสินคาไปใชโดยตัวแทนเองหรือคนอ่ืน
ง. ไดออกใบกํากับภาษี

(4) การขายสินคาโดยการสงออก
ก. การสงออกสินคาใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อ

- มีการชําระอากรขาออก
- มีการวางหลักประกันอากรขาออก
- จัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก

ข. การสงออกสินคา ในกรณีที่นําสินคาเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกให
ความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อวันที่นําสินคาเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก

ค. การสงออกสินคาที่อยูในคลังสินคาทัณฑบนของศุลกากร ใหจุดรับผิด (Tax
Point) เกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดตามกฎหมายของกรมศุลกากร

(5) การขายสินคาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 และภายหลังไดมีการโอน
กรรมสิทธิ์ในสินคาดังกลาว อันทําใหผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มก็ใหความรับผิด
(Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์สินคา

2) ธุรกิจใหบริการ
(1) การใหบริการทั่วไป

จุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อไดมีการชําระราคาคาบริการน้ันๆ เวนแต
มีการกระทําดังตอไปน้ีเกิดขึ้นกอน ก็ใหจุดความรับผิด (Tax Point) น้ันเกิดขึ้นทันที ที่มีการกระทํา
น้ันๆ

ก. ไดใชบริการน้ันๆ ดวยตนเองหรือโดยคนอ่ืน
ข. ไดออกใบกํากับภาษี

(2) การใหบริการตามสัญญาที่กําหนดคาตอบแทนตามสวนของการบริการน้ันๆ จุด
ความรับผิด (Tax Point) ตามสวนของบริการน้ันๆ เกิดขึ้นเมื่อไดมีการชําระคาบริการตามสวนของ
บริการน้ันๆ เมื่อการใหบริการน้ันๆ ตามสวนเสร็จสิ้นลง เวนแตมีการกระทําดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ก็ให
ความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นทันทีที่มีการกระทําน้ันๆ

ก. ไดใชบริการโดยตนเองหรือ คนอ่ืน
ข. ไดออกใบกํากับภาษี

DPU



44

(3) การใหบริการที่ทําในตางประเทศ แตไดมีการใชบริการในประเทศไทย
จุดความรับผิด (Tax Point) ทั้งหมดหรือบางสวน เกิดขึ้นเมื่อมีการชําระราคาคาบริการทั้งหมดหรือ
บางสวน แลวแตกรณี

(4) การใหบริการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ทั้งน้ีตามมาตรา 80/1(5)
และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในบริการอันทําใหผูรับโอนสิทธิ์ในบริการมีหนาที่ตองเสีย
ภาษี มูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/1(2) ใหความรับผิด (Tax Point) ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคา
คาบริการ

(5) การขายสินคาหรือการใหบริการไดรับชําระดวยเช็ค
ในกรณีน้ี ใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นตามวันที่ที่ปรากฏในเช็ค

ผูประกอบการตองออกใบกํากับภาษี และใบรับตามวันที่ในเช็ค แตหากไดรับมอบเช็คลงวันที่ที่ผาน
มาแลว ก็ใหผูประกอบการจัดทําใบกํากับภาษีและใบรับลงวันที่ตามวันที่ในเช็คน้ันๆ ยกเวนกรณี
ตอไปน้ี ใหจัดทําใบกํากับภาษีและใบรับตามวันที่ไดรับมอบเช็คเทาน้ัน

ก. กรณีรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด

ข. กรณีผูออกเช็คเปนบุคคลธรรมดา บริษัท/หางหุนสวนจํากัดหรือนิติบุคคลอ่ืน
ซึ่งไดออกเอกสารรับรองวา ไดสงมอบเช็คในวัน เดือน ป ใดและไดสงมอบเอกสารดังกลาว ใหใน
วันเดียวกันที่สงมอบเช็คน้ัน และใหผูประกอบการตองมีเอกสารดังกลาวพรอมใหเจาหนาที่
สรรพากรตรวจสอบทันที

3) การนําเขาสินคา
(1) การนําเขาสินคาทั่วไป ใหความรับในการเสียภาษี (tax point) เกิดขึ้นเมื่อ

ก. มีการชําระอากรขาเขา
ข. วางหลักประกันอากรขาเขา
ค. มีการจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาเขา
เวนแตไมตองเสียอากรขาเขา ก็ใหถือวาความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นในวันที่

มีการออกใบขนสินคาของกรมศุลกากร
(2) การนําเขาสินคาในราชอาณาจักร เขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก แลวนํา

สินคาดังกลาว ออกจากเขตฯ โดยมิใชเพื่อการสงออก ใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นในวันที่
ไดมีการนําสินคาออกจากเขตอุตสาหกรรม
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(3) การนําเขา กรณีของตกคางในกรมศุลกากรใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้น
เมื่อทางราชการ ไดนํามาขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน เพื่อนําเงินมาชําระคาภาษี คาเก็บรักษา
คาขนยาย ฯลฯ

(4) การนําเขาสินคาที่ไดรับการยกเวนอากรของกรมศุลกากร ซึ่งไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม แตหากภายหลังสินคาดังกลาว ตองเสียอากรของกรมศุลกากรผูรับโอนสินคาดังกลาว
ตองรับผิดภาษีมูลคาเพิ่มดวย โดยใหรับผิดพรอมๆ กับความรับผิด (Tax Point) ของกรมศุลกากร

4) การขายสินคาหรือใหบริการอื่น
(1) การขายสินคาที่ไมมีรูปราง เชน สิทธิในสิทธิบัตร กูดวิลส การขายสินคาที่มี

ลักษณะทํานองเดียวกัน หรือสินคาที่ไมอาจกําหนดไดแนนอนวามีการสงมอบเมื่อใด ใหความรับ
ผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาสินคา เวนแตมีการกระทําตอไปน้ีเกิดขึ้นกอนก็ใหจุด
ความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นทันทีที่มีการกระทําน้ันๆ

ก. โอนกรรมสิทธิ์สินคา
ข. ไดออกใบกํากับภาษี

(2) การขายกระแสไฟฟา นํ้าประปา หรือสินคาที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ใหจุด
ความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อไดชําระคาสินคาหรือไดมีการออกใบกํากับภาษีกอนการไดรับ
ชําระราคาคาสินคา ก็ใหจุดรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อไดออกใบกํากับภาษี

(3) การขายสินคาหรือการใหบริการ ดวยเคร่ืองอัตโนมัติ โดยการหยอดเหรียญ หรือ
บัตรหรือการกระทําในลักษณะดังกลาว ใหความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อไดนําเงิน เหรียญ
บัตรหรือสิ่งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันออกจากเคร่ืองอัตโนมัติ

(4) การขายสินคาโดยการชําระราคาดวยการใชบัตรเครดิต หรือในลักษณะทํานอง
เดียวกัน ใหความรับผิดชอบ (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อสงมอบสินคา เวนแตมีการกระทําดังตอไปน้ี
เกิดขึ้น ใหจุดรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นทันทีที่มีการกระทําน้ันๆ

ก. โอนกรรมสิทธิสินคา
ข. มีการออกหลักฐานการใชบัตรเครดิต
ค. ไดออกใบกํากับภาษี

(5) การขายสินคาตามสัญญาจะขายสินคา ใหความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อมี
การสงมอบสินคา เวนแตมีการกระทําดังตอไปน้ีเกิดขึ้นกอนก็ใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้น
ทันทีที่มีการกระทําน้ันๆ

ก. โอนกรรมสิทธิสินคา
ข. ไดรับชําระราคาคาสินคา
ค. ไดออกใบกํากับภาษี
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(6) เมื่อผูประกอบการไดนําสินคาไปใชโดยตนเองหรือผูอ่ืน โดยมิใชเพื่อการ
ประกอบกิจการโดยตรง (ใชสวนตัว) ใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อไดมีการนําสินคาไป
ใชหรือสงมอบใหคนอ่ืนไปใช

(7) ในกรณีสินคาขาดหายจากรายงานสินคาคงเหลือและวัตถุดิบ ใหจุดความรับผิด
(Tax Point)เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบ

(8) ในกรณีผูประกอบการมีสินคาคงเหลือ หรือทรัพยสินที่ผูประกอบการมีไวใน
การประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ ใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อเลิก
ประกอบกิจการหรือแจงเลิกประกอบกิจการ เวนแตไดรับอนุญาตใหออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหน้ี
ใบลดหน้ี ตอไปไดเปนการชั่วคราวจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ ตามมาตรา 78

(9) ในกรณีผูประกอบการมีสินคาหรือทรัพยสินที่ผูประกอบการมีไวในการ
ประกอบกิจการ ณ วันที่มีคําสั่งถอนทะเบียนมูลคาเพิ่มหรือ ณ วันที่ไดรับแจงการเพิกถอนทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ใหจุดความรับผิด (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อไดรับแจงคําสั่งถอนหรือไดรับแจงการเพิก
ถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เวนแตจะไดรับอนุญาตใหออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี
ตอไปไดเปนการชั่วคราว จนกวาจะหยุดประกอบกิจการ ตามมาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร

3.1.3 ผูมีหนาท่ีออกใบกํากับภาษี
ผูมีหนาที่ออกใบกํากับภาษี ไดแก ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ดังตอไปน้ี
1) ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแบบเต็มรูป (คํานวณภาษีโดยคํานวณจาก

ภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตเดือนภาษี ตามมาตรา 86 ประมวลรัษฎากร)
2) ผูขายทอดตลาดที่มิใชสวนราชการซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจด

ทะเบียน โดยใหผูขายทอดตลาดออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสิน ตามมาตรา 86/3 ประมวลรัษฎากร (ทั้งน้ีรูปแบบใบกํากับภาษีของผูขายทอดตลาด ดูขอ 4
ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.87/2542)

3) ตัวแทนในราชอาณาจักรของผูประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีการ
ต้ังตัวแทนเพื่อขายและไดสงมอบสินคาใหตัวแทนแลว ทั้งน้ี เฉพาะสัญญาการแตงต้ังตัวแทนเพื่อ
ขายตามประเภทของสินคาและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ตามมาตรา 86 วรรค 4 ประมวลรัษฎากร

4) ตัวแทนในราชอาณาจักรของผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร
ตัวแทนในราชอาณาจักร จะออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรได
ตอเมื่อผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรไดยื่นคําขออนุมัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด ตามมาตรา 86/2 ประมวลรัษฎากร
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5) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร และเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือ
บริการในราชอาณาจักรเปนคร้ังคราว โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 85/3 และมาตรา 86 วรรค 2 ประมวลรัษฎากร

6) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะเลิก
ประกอบกิจการอธิบดีกรมสรรพากรจะอนุญาตใหผูประกอบการที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะเหตุเลิกกิจการดังกลาวออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตอไป เปน
การชั่วคราวจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 86/11 ประมวลรัษฎากร

7) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะอธิบดี
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม อธิบดีกรมสรรพากรจะอนุญาตใหผูประกอบการที่ถูกขีด
ชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะเหตุถูกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาว
ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีเปนการชั่วคราว จนกวาจะหยุดประกอบกิจการ โดยตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 86/11
ประมวลรัษฎากร

8) ผูประกอบการที่ประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ที่ไดแจงขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มและไดรับอนุมัติใหเสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแต
ละเดือนภาษี ตามมาตรา 82/3 ประมวลรัษฎากร

3.1.4 ผูไมมีหนาท่ีออกใบกํากับภาษี
1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตัวแทนของตนออก

ใบกํากับภาษีแทนตนตามมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร
2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพยสินถูกนําออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนโดย

บุคคลอ่ืนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร
3) ผูประกอบการจดทะเบียนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา

83/6(3) แหงประมวลรัษฎากร
4) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและเขามาประกอบกิจการในราชอาณาจักร เปน

คร้ังคราวและมิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแบบชั่วคราว ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2536
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3.1.5 ประเภทของใบกํากับภาษี และผูมีสิทธิออกใบกํากับภาษีในกรณีตางๆ
1) ใบกํากับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 ตองมีรายการครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด คือ

(1) คําวา “ใบกํากับภาษี”
(2) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูขาย
(3) ชื่อ  ที่อยูของผูขาย
(4) ชื่อ  ที่อยูของผูซื้อ
(5) เลขที่ เลมที่ (ถามี) ของใบกํากับภาษี
(6) วัน  เดือน  ปที่ออกใบกํากับภาษี
(7) ชื่อ  ชนิด  ประเภท ปริมาณและราคาของสินคาหรือบริการ
(8) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มโดยใหแยกออกจากราคาของสินคาหรือบริการใหชัดแจง

รายการในใบกํากับตามมาตรา 86/4 และ มาตรา 86/6 แหงประมวลก ฎหมาย
รัษฎากร ใหทําเปนภาษาไทย เปนหนวยเงินตางไทย และใชตัวเลขไทยหรืออารบิก ผูประกอบการ
จดทะเบียนซึ่งจัดทํารายการในใบกํากับภาษีเปนภาษาอังกฤษ และเปนหนวยเงินตราไทยตามมาตรา
86/4 และมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ใหถือวาไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร เวนแต
ในกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศอ่ืนที่ไมใชภาษาอังกฤษหรือเปน
เงินตราตางประเทศ ใหกระทําไดแตจะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ฉบับที่ 92 ขอ 2-4

ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียน ประสงคจะจัดทํารายการในใบกํากับภาษีเปน
ภาษาตางประเทศที่มิใชภาษาอังกฤษ หรือหนวยเงินตราตางประเทศ ยื่นคําขออนุมัติตออธิบดี
กรมสรรพากร กอนจัดทํารายการในใบกํากับภาษีเปนภาษาตางปร ะเทศหรือหนวยเงินตรา
ตางประเทศ โดยใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ดังน้ี ในกรณีผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสถานประกอบการต้ังอยู ในเขตกรุงเทพมหานค ร ใหยื่นคําขออนุมั ติตออธิบดี
กรมสรรพากรผานสรรพากรเขตพื้นที่ที่สรรพากรน้ันต้ังอยู และในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนมี
สถานประกอบการต้ังอยูในเขตจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขออนุมัติตออธิบดีกรมสรรพากรผานสรรพากร
จังหวัดที่สถานประกอบการต้ังอยู ณ ที่วาการอําเภอที่สถานประกอบการน้ันต้ังอยู

ถาผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคําขออนุมัติตอ
อธิบดีกรมสรรพากรผานสรรพากรเขตพื้นที่หรือสรรพากรจังหวัดที่สถานประกอบการที่เปน
สํานักงานใหญต้ังอยูแลวแตกรณี ผูประกอบการจดทะเบียนจะจัดทํารายการในใบกํากับภาษีเปน
ภาษาตางประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษหรือหนวยเงินตราตางประเทศได จะตองไดรับอนุมัติจาก
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อธิบดีกรมสรรพากรกอน โดยทําใบกํากับภาษีที่ขออนุมัติจัดทําเปนภาษาตางประเทศหรือหนวย
เงินตราตางน้ัน จะตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร

การจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6
แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนจะจัดทําเปนภาษาอังกฤษก็ได โดยใหถือวาอธิบดี
กรมสรรพากรไดอนุมัติแลว ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให
ใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ รายการในใบกํากับภาษีอยางยอที่ออกโดย
ใช เคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน ผูประกอบการจดทะเบียนจะจัดทําเปนภาษาอังกฤษก็ได โดยใหถือวา
อธิบดีกรมสรรพากรไดอนุมัติแลว

ในการออกใบกํากับภาษีเต็มรูปใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองออกใบกํากับภาษีทุกคร้ังที่จุดความรับผิดเกิดขึ้น กรณีการขายสินคาจุดความรับผิด
เกิดขึ้นเมื่อสงมอบสินคา ในกรณีการใหบริการจุดความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดรับเงิน ดังน้ันผู
ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจะตองออกใบกํากับภาษีทันทีที่มีจุดความรับผิดเกิดขึ้น
ยกเวนผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาชนิดและประเภทเดียวกัน ใหแกผูซื้อสินคารายใดราย
หน่ึงเปนจํานวนหลายคร้ังใน 1 วันทําการสําหรับผูซื้อสินคารายน้ันได

ใบกํากับภาษีเต็มรูปนอกจากมาตรา 86/4 แลว ยังมีใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มี
ลักษณะแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับและสําเนา โดยสงตนฉบับใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคา
หรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพื่อการลงรายการภาษีขายตามมาตรา 87 (1)
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดใหมีรายการอยางอ่ืนไดดังตอไปน้ี

2) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการเฉพาะอยางตามมาตรา 79/1 แหงประมวล
รัษฎากร

3) ใบกํากับภาษีของยาสูบตามมาตรา 79/5 หรือนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันตาม
มาตรา 79/6 แหงประมวลรัษฎากร

4) ใบกํากับภาษีที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติใหจัดทําเปนภาษาตางประเทศ หรือเปน
หนวยเงินตราตางประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร

5) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
6) ใบกํากับภาษีของการขายสินคาโดยการสงออกตามมาตรา 86/5 (1) แหงประมวล

รัษฎากร ใหมีรายการเดียวกันกับใบกํากับสินคาซึ่งผูสงออกไดออกเปนปรกติประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศโดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
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7) ใบกํากับภาษีของการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการน้ัน
ในตางประเทศตามมาตรา 80/1 (2) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับใบแจงหน้ี
หรืออินวอยซ ซึ่งผูประกอบการไดออกเปนปรกติประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมี
รายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร

8) ใบกํากับภาษีของการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยอากาศยาน
ตามมาตรา 86/5 (1) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกับแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิล
ที่ผูขนสงหรือตัวแทนรับขนไดออกเปนปรกติประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมี
รายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร

9) ใบกํากับภาษีของการขายนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันตามมาตรา 86/5 (2) แหง
ประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุชื่อ ชนิด
และประเภทนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันเปนภาษาอังกฤษได และตองกําหนดชองราคาขายปลีกไว
ในใบกํากับภาษีดวย

10) ใบกํากับภาษีของการขายยาสูบตามประเภทที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
ตามมาตรา 86/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากร แตใหระบุชื่อ ชนิด และประเภทของยาสูบเปนภาษาอังกฤษได และตองกําหนดชองราคา
ขายปลีกหักดวยจํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งคํานวณตามอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รวมอยูในจํานวนเต็ม
ของราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย

3.1.6 การจัดทําใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบในกรณีตางๆ
ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบโดยทั่วไป ตองมีขอความเหมือนกันทั้งฉบับ (ตนฉบับ

และสําเนา) ซึ่งตองสงมอบใหกับผูซื้อเปนตนฉบับ สวนสําเนาผูประกอบการตองเก็บรักษาไวเพื่อ
เปนหลักฐานประกอบการลงทะเบียนและรายงานภาษีขายในก รณีมีการขายสินคาเปนเงินเชื่อ
และผูประกอบการไดออกใบกํากับภาษี/ใบสงของอยูในฉบับเดียวกัน โดยสงมอบสําเนาใบกํากับ
ภาษี/ใบสงของผูประกอบการจะสงมอบใหกับผูซื้อตอเมื่อไดรับชําระราคาสินคา กรณีน้ีถือไดวา
ผูประกอบการมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายซึ่งกําหนดใหผูประกอบการ ตองสงมอบตนฉบับ
ของใบกํากับภาษีใหกับผูซื้อเมื่อมีการสงมอบสินคา สําหรับสําเนาใบกํากับภาษี/ใบสงของที่ผูซื้อ
ไดรับ ผูจะนําไปเปนหลักฐานในการหักภาษีซื้อไมได หรือที่เรียกวา ภาษีซื้อตองหามตามมาตรา
82/5 แหงประมวลรัษฎากร ในทางปฏิบัติหากผูประกอบการตองการเก็บตนฉบับใบสงของไว เพื่อ
เปนหลักฐานในการฟองคดีกรณีผูซื้อสินคาไมชําระราคาสินคา ผูประกอบการควรออกใบกํากับ
ภาษีพรอมทั้งสําเนาใบสงของใหกับผูซื้อเมื่อมีการสงมอบสินคา โดยเก็บตนฉบับใบสงของไวเพื่อ
เปนการประกันการชําระหน้ี เพื่อความสะดวกผูประกอบการอาจออกใบกํากับภาษีและใบสงของ
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อยูในเอกสารชุดเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบกํากับภาษีแบบเปนชุดก็
ได

3.1.7 ใบกํากับภาษีท่ีออกเปนชุด
ในกรณีที่ผูประกอบการประสงคจะออกใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบรวมกับเอกสาร

ทางการคาอ่ืน  ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับและใบกํากับภาษีมิใชเอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกลาว
จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ไวในใบกํากับภาษีดังกลาวและขอความดังกลาวจะตอง
ตีพิมพขึ้นหรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรทั้งฉบับ และจะประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก
พิมพดีด หรือกระทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันไมได เอกสารออกเปน
ชุดอาจจะมีลักษณะ เชน

ฉบับที่ 1 เปนใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่ 2 เปนสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่ 3 เปนใบกํากับภาษี/ใบสงของ/ใบแจงหน้ี
ฉบับที่ 4 เปนสําเนาใบกํากับภาษี/ใบสงของ
ฉบับที่ 5 เปนสําเนาใบกํากับภาษี/ใบสงของ/ใบแจงหน้ี
ฉบับที่ 6 เปนใบสั่งจายสินคา
ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนประสงคจะจัดทําใบกํากับภาษีรวมกับเอกสาร

ทางการคาอ่ืน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ ใบแจงหน้ี ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับอยูในชุดเดียวกัน
และใบกํากับภาษีมิใชเอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกลาว  ใหปฏิบัติดังน้ี

1) กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดสงมอบสินคากอนไดรับชําระราคาสินคา
หรือไดออกใบกํากับภาษีกอนไดรับชําระราคาคาบริการ

(1) ในเอกสารฉบับแรกของชุดเอกสารดังกลาว หรือในเอกสารฉบับอ่ืนที่มิใชฉบับ
แรก แตเปนตนฉบับเอกสารอ่ืนใดก็ตาม ซึ่งไมใชฉบับที่เปนใบกํากับภาษีจะตองมีคําวา “ไมใช
ใบกํากับภาษี” ไวในเอกสารฉบับน้ันดวย

(2) ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดังกลาว จะตองมีขอความวา “เอกสาร
ออกเปนชุด” ไวดวย

(3) ในเอกสารฉบับที่ถือวาเปนสําเนาของเอกสารฉบับอ่ืน จะตองมีขอความวา
“สําเนา” ไวทุกฉบับ

2) กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคากอนสงมอบสินคา หรือได
รับชําระราคาคาบริการกอนการใหบริการ
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(1) ในเอกสารฉบับแรกของชุดเอกสารดังกลาว หรือในเอกสารฉบับอ่ืนที่มิใชฉบับ
แรก แตเปนตนฉบับเอกสารอ่ืนใดก็ตาม ซึ่งไมใชฉบับที่เปนใบกํากับภาษีจะตองมีคําวา “ไมใช
ใบกํากับภาษี” ไวในเอกสารฉบับน้ันดวย

(2) ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดังกลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออก
เปนชุด” ไวดวย

(3) ในเอกสารฉบับที่ถือวาเปนสําเนาของเอกสารฉบับอ่ืน จะตองมีขอความวา
“สําเนา” ไวทุกฉบับ

ขอความ “ไมใชใบกํากับภาษี” “เอกสารออกเปนชุด” “สําเนา” จะตองตีพิมพขึ้น
หรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรทั้งฉบับ และจะประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด
หรือกระทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันไมได

3.1.8 สาขาท่ีออกใบกํากับภาษี
ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง และสถาน

ประกอบการที่มิใชสํานักงานใหญไดนําใบกํากับภาษีของสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ
ไปมอบใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ทุกคร้ังที่มีการขายสินคาหรือการใหบริการจะตองมี
ขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ...” ไวในใบกํากับภาษีดังกลาวดวย โดยขอความดังกลาว
จะตองตีพิมพขึ้นหรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรทั้งฉบับ และจะประทับดวยตรายาง เขียนดวย
หมึก พิมพดีด หรือกระทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันได

ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และจัดทําใบกํากับภาษี
ดวยระบบคอมพิวเตอร ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ แตสถานประกอบการแหงอ่ืน
เปนผูสั่งพิมพใบกํากับภาษี และสงมอบใหแกผูหรือผูรับบริการ ใหถือวาสถานประกอบการที่เปน
สํานักงานใหญเปนผูจัดทําใบกํากับภาษี จึงไมตองมีขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ...” ไว
ในใบกํากับภาษี

3.1.9 กรณีผูประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหง
ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง และสถานประกอบ

การที่มิใชสํานักงานใหญไดนําใบกํากับภาษีของสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ ไปมอบ
ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ทุกคร้ังที่มีการขายสินคาหรือการใหบริการจะตองมีขอความวา
“สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ...” ไวในใบกํากับภาษีดวย
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3.1.10 กรณีของการขายสินคาตามสัญญาตั้งตัวแทน
ในกรณีการขายสินคาตามสัญญาการต้ังตัวแทนเพื่อขายสินคา โดยตัวการไดมอบสินคา

ใหกับตัวแทนแลว เมื่อตัวแทนไดขายสินคาใหกับผูซื้อ ตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปใน
นามของตัวการ โดยตัวแทนตองระบุชื่อ  ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนดวย

ในกรณีตัวแทนของผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักรตองปฏิบัติดังน้ี
1) ตองเปนตัวแทนที่จดทะเบียนภาษีมูลคา เพิ่มแทนผูประกอบการที่อยูนอก

ราชอาณาจักร
2) ตัวการและตัวแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งตองคํานวณเสียภาษี

มูลคาเพิ่ม
3) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรตองมอบอํานาจ ใหตัวแทนขอ

อนุมัติตออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อต้ังใหตัวแทนออกใบกํากับภาษีในนามของตน โดยยื่นคําขอตาม
แบบที่อธิบดีกรมสรรพากรไดกําหนด ณ สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือที่วาการอําเภอทองที่ที่
สถานประกอบการน้ันมีสํานักงานใหญต้ังอยู

4) ตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีที่มีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากร เมื่อตัวแทนไดจัดทําใบกํากับภาษีในนามผูประกอบการจดทะเบียนแลว ผูประกอบการจด
ทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก

5) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทน ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอก
ราชอาณาจักรหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงต้ังใหมตาม (3.10.1)-(3.10.4) และแจงการเปลี่ยนแปลง
ณ  สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการน้ันมีสํานักงาน
ใหญต้ังอยู กอนการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา 15 วัน และใหตัวแทนใหมนําสําเนาใบแจงการ
เปลี่ยนแปลงมาแจง ณ สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการ
น้ันมีสํานักงานใหญของตัวใหมต้ังอยู

ในกรณีตัวแทนของผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรในการขายสินคา โดยมีการ
ต้ังตัวแทนเพื่อขาย และไดสงมอบสินคาใหตัวแทนแลว และจะตองออกใบกํากับภาษีที่มีรายการให
ครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังน้ี

6) ตองเปนสัญญาการต้ังตัวแทนเพื่อขายสินคาโดยตัวแทน ไดรับคาตอบแทนหรือ
บําเหน็จจากตัวการตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาการต้ังตัวแทน

7) สัญญาตาม 3.10.7 ตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร และเปนสัญญาที่ต้ังตัวแทนเพื่อ
ขายสินคาประเภทใดประเภทหน่ึง หรือ ทุกประเภทก็ได
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8) ตัวการและตัวแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งตองคํานวณเสียภาษี
มูลคาเพิ่มตามกฎหมาย

9) ตัวการและตัวแทนตองเก็บรักษาตนฉบับสัญญาการต้ังตัวแทน ไว ณ สถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญไมนอยกวา 5 ป นับต้ังแตวันสิ้นสุดสัญญา

10) ตัวการตองแจงสัญญาการต้ังตัวแทนตอเจาพนักงานกรมสรรพากรภายใน 15 วัน
นับแตวันทําสัญญาการต้ังตัวแทน ณ สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือที่วาการอําเภอทองที่ที่
สถานประกอบการน้ันมีสํานักงานใหญของตัวการต้ังอยู

11) ตัวแทนตองจัดทํารายการสินคาและวัตถุดิบ โดยใหจัดทําแยกตางหากจากรายการ
สินคาและวัตถุดิบของตน

เมื่อตัวแทนเปนผูจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา
86 วรรค 4 และ มาตรา 86/2 ใหตัวแทนใชแบบพิมพใบกํากับภาษีของตัวแทน โดยในใบกํากับภาษี
ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และตองระบุชื่อ ที่อยู เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากรของตัวการหรือผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินดวย

3.1.11 กรณีการขายสินคาหรือการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการตอเน่ือง 24

ชั่วโมง โดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นวันทําการที่ชัดเจน เชน การขายนํ้ามันเชื้อเพลิงของสถาน
บริการนํ้ามันตลอด 24 ชั่วโมง การขายสินคาสะดวกซื้อตลอด 24 ชั่วโมง ผูประกอบการดังกลาวจะ
ถือชวงเวลาใด ระหวางเวลา 17.00 น. จนถึงเวลา 08.00 น. เปนชวงเวลาสิ้นวันทําการก็ได และหาก
ไดเลือกปฏิบัติเปนอยางไรแลว ใหถือปฏิบัติเปนอยางเดียวกันตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรใหมีการเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการดังกลาวจะตองออกใบกํากับภาษีตาม
มาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร และจัดทํารายการตามมาตรา 87 87/1 87/2 แหงประมวลรัษฎากร
ใหเปนไปตามวันทําการที่ไดกําหนดไว

3.1.12 กรณีการขายทอดตลาด
1) ในการขายทอดตลาดโดยสวนราชการตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร สวน

ราชการไดจัดทําใบเสร็จรับเงินใหแกผูซื้อในการขายทอดตลาด และไดจัดทําสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ใหแกผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพย เพื่อเปนหลักฐานในการลงรายการภาษีขาย สวน
ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก

2) ในการขายทอดตลาดใหผูทอดตลาดที่มิใชสวนราชการตามมาตรา 83/5 แหง
ประมวลรัษฎากร เมื่อผูทอดตลาดจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
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ทรัพยสินใหแกผูซื้อในการขายทอดตลาดตามมาตรา 86/3 แลว ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสินไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก

3) เมื่อผูทอดตลาดที่มิใชสวนราชการซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการ
จดทะเบียนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร ตองจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการ
จดทะเบียนเจาของทรัพยสินตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร ใหผูทอดตลาดใชแบบพิมพใบ
กํากับภาษีของผูทอดตลาด โดยในใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 และตอง
ระบุชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผู เสียภาษีอากรของตัวการหรือผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสิน
ดวย

3.1.13 กรณีการขายหรือใหบริการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับรถยนต
ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งประกอบกิจการสถานนํ้ามันไดขายนํ้ามันเชื้อเพลิง

หรือไดขายหรือใหบริการที่เกี่ยวของกับรถยนตที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต
จะตองระบุเลขทะเบียนรถยนตไวในใบกํากับภาษี โดยขอความดังกลาวจะตองตีพิมพขึ้นหรือจัดทํา
ขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือกระทําใหปรากฏขึ้น
ดวยวิธีการอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันได

3.1.14 กรณีออกใบกํากับภาษีเปนหนวยเงินตราตางประเทศ
ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับ

ภาษีเปนหนวยเงินตางประเทศตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียน
จะตองระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไวในใบกํากับภาษีตามประกาศ
ของอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมุคาเพิ่ม ฉบับที่ 77 โดยขอความดังกลาวจะตองตีพิมพขึ้น
หรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือกระทําให
ปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันได อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหใช
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศไว
เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยของวันถัดไปตามมาตรา 9
แหงประมวลรัษฎากร

ผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งใชเคร่ืองคอมพิวเตอรออกใบกํากับภาษีเต็มรูปหรือใช
เคร่ืองบันทึกเก็บเงินชนิดคอมพิวเตอร ซึ่งอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรออกใบกํากับภาษีอยางยอ
ทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น หากผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ขอมูลของใบกํากับภาษีและขอมูล
ของใบกํากับภาษีอยางยอที่ไดถูกบันทึกในสื่อบันทึกขอมูล เชน diskette เพื่อบันทึกรายละเอียดของ
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รายการใบกํากับภาษีและใบกํากับภาษีอยางยอ ใหเปนสําเนาใบกํากับภาษีและใบกํากับภาษีอยางยอ
ดวย

3.1.15 การออกใบกํากับภาษีในกรณีใหสวนลด
สมเดช โรชนคุรีเสถียร ไดอธิบายวา “กิจการที่มีการขายสินคาหรือใหบริการ ทุกคร้ังที่

มีการขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งกิจการจําเปนตองลดราคาใหเพราะเปนวิธีที่ลูกคาสามารถ
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือรับบริการไดคอนขางรวดเร็วกวาวิธีอ่ืน  เมื่อกิจการไดตัดสินใจใหสวนลดแก
ลูกคาในการซื้อสินคา ประเด็นสําคัญคือ มูลคาของฐานภาษีที่จะนําไปคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มน้ัน
จะตองปฏิบัติอยางไรบาง สวนลดในทางธุรกิจมีอยู 2 ประเภทดวยกันคือ

1) สวนลดการคา เปนสวนลดที่ลดใหในขณะที่ตกลงซื้อขาย
2) สวนลดเงินสด เปนสวนลดที่ลดใหหลังจากที่ไดตกลงซื้อขายกันไปแลว หรือลดให

เมื่อมีการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ
ในการใหสวนลดแกลูกคา กิจการอาจเลือกใหสวนลดเปนจํานวนเงินหรือสวนลด

เปนรูปของคูปองสวนลดแกลูกคาก็ไดตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ดกําหนดหลักเกณฑ
ที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งมีการใหสวนลดหรือคาลดหยอน
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีดังน้ี

3) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนในขณะขายสินคาหรือใหบริการ ผูประกอบการจด
ทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุสวนลดหรือคาลดหยอนไวใหเห็นชัดแจงในใบกํากับภาษี
และคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มของสินคาหรือของบริการหลังจากหักสวนลดหรือคาลดหยอนแลว

4) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนภายหลังจากที่ขายสินคาไปแลว ซึ่งเปนสวนลดเงิน
สดหรือสวนลดตามเปา ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
จากมูลคาสินคาทั้งหมดไมหักสวนลดหรือคาลดหยอน”9

3.1.16 การแถมสินคาพรอมการขาย
กรณีการขายสินคาหรือการใหบริการ ซึ่งมีการแถมสินคาพรอมการขายหรือการให

บริการ ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองทําใบกํากับภาษีโดยระบุ ชนิด ประเภท และปริมาณสินคา
ที่แถมไวในใบกํากับภาษีฉบับเดียวกันกับสินคาที่ขายดวย แตไมตองนํามูลคาสินคาที่แถมมารวม
คํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี การแถมสินคาดังกลาวไมไดสงมอบสินคาที่แถมใหแกผูซื้อสินคา
หรือผูบริการ พรอมกับสงสินคาหรือใหบริการก็ได ตอมาเมื่อมีการสงมอบสินคาที่แถมไมตอง
จัดทําใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อหรือผูรับบริการอีก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ

9 สมเดช โรจนคุรีเสถียร. (2548). การออกใบกํากับภาษีกรณีใหสวนลด. หนา 368.
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ภาษีมูลคาเพิ่ม ฉบับที่ 40 เร่ืองกําหนดลักษณะและเงื่อนไขคาตอบแทนที่ไมตองนํามารวมคํานวณ
มูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร และคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542

3.1.17 ผูประกอบการท่ีไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษี
1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตัวแทนของตนออก

ใบกํากับภาษีแทน
2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพยสินถูกนําออกขายทอดตลาดหรือขาย โดยวิธีอ่ืน

โดยบุคคลอ่ืน
3) ผูประกอบการจดทะเบียนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา

83/6 (3)
3.1.18 ใบแนบใบกํากับภาษี

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มขายสินคาหรือไดใหบริการแกลูกคา
รายใดรายหน่ึงคร้ังหน่ึงมีจํานวนรายการสินคาหรือบริการหลายรายการหลายบรรทัด ทําให
ผูประกอบการจดทะเบียนไมสามารถระบุรายการชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคา
หรือของบริการทั้งหมดในใบกํากับภาษี 1 แผนได ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 สั่ง ณ วันที่
19 กรกฎาคม 2542 ไดกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบการจดทะเบียนสามารถดําเนินการไดดังน้ี

1) ใบแนบใบกํากับภาษีในกรณีที่ขายสินคาหรือบริการ มีรายการสินคาหรือบริการ
หลายรายการมีความจําเปนที่จะตองใชใบกํากับภาษีมากกวา 1 แผน ผูประกอบการอาจเลือกใช “ใบ
แนบใบกํากับภาษี” แนบใบกํากับภาษีก็ได ดังน้ันเมื่อผูประกอบการเลือกใช“ใบแนบใบกํากับภาษี”
จะตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก 1 ฉบับ ซึ่งจะตองประกอบดวยดวยใบกํากับภาษี 1 แผน และจัดใหมี
“ใบแนบใบกํากับภาษี” ดวย สําหรับใบแนบใบกํากับภาษีอาจจะมีมากกวา 1 แผนก็ได ซึ่งจะตอง
หมายเหตุในรายการสินคาหรือบริการวามีรายละเอียดตามใบแนบใบกํากับภาษี โดยมูลคารวมของ
สินคาหรือบริการ และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ระบุในใบกํากับภาษี และที่ระบุในใบแนบใบกํากับ
ภาษีตองเปนจํานวนเดียวกัน

ใบแนบใบกํากับภาษีจะตองมีขอความอยางนอยดังน้ี
(1) คําวา “ใบแนบใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดชัดเจน
(2) เลขที่ เลมที่ (ถามี) ของใบกํากับภาษี
(3) วัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี
(4) รายละเอียดชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
(5) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการ โดยใหแยกออก

จากมูลคาของสินคาหรือของบริการใหชัดแจง
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(6) กรณีมีใบแนบใบกํากับภาษีมากกวา 1 แผน จะตองระบุคําวา “แผนที่” ไวดวย
และรายการมูลคารวมของสินคาหรือของบริการจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของ
สินคาหรือของบริการทั้งหมดตามมาตรา 86/4 (6) แหงประมวลรัษฎากร จะตองปรากฏในใบแนบ
ใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทาน้ัน

ในการจัดทํา “ใบแนบใบกํากับภาษี” สามารถจัดทําไดหลายวิธีคือโดยการพิมพ ประทับ
ดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือกระทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนในลักษณะทํานอง
เดียวกัน

3.1.19 การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกํากับภาษี
สําหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวล

รัษฎากร จะสามารถทําไดตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.72/2541 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2541 เปนตนไป และคําสั่งกรมสรรพพากรที่ ป.86/2542 ขอ 11 และขอ 12 ผูประกอบการตองแจง
การเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 85/9 แหงประมวลรัษฎากร

1) กรณีการเปลี่ยนแปลงโดยสวนราชการ การแกไขที่อยูของผูออกใบกํากับภาษี
สามารถขีดฆาที่อยูเดิมและระบุที่อยูใหมใหถูกตอง พรอมกับลงลายมือชื่อผูออกใบกํากับภาษี การ
แกไข หรือการประทับตรายางที่อยูที่ถูกตองเพิ่มเติม ทั้ง น้ีเฉพาะใบกํากับภาษีที่ไดออกในชวง
ระยะเวลาไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ทางราชการไดประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บาน ชื่อถนน หมูบาน
ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษี
ดังกลาวมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณเปนภาษีมูลคาเพิ่มได

2) กรณีการเปลี่ยนแปลงโดยผูประกอบการ การแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือที่อยูตอ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/6 แหงประมวลรัษฎากร
แลว ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีตามชื่อ หรือที่อยูที่เปลี่ยนแลว ในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีในชื่อ หรือที่อยูเดิม ไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาว
ไปถือเปนภาษีซื้อ ซึ่งจะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนที่จัดทําใบกํากับดําเนินการยกเลิกใบกํากับ
ภาษีฉบับเดิมและจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมใหถูกตอง จึงจะนําไปเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษี
มูลคาเพิ่มได

3.1.20 ใบกํากับภาษีอยางยอ
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอไดแก ผูขายปลีก เชน กิจการ

แผงลอย ขายยา จําหนายนํ้ามัน หางสรรพสินคา จําหนายอาหาร โรงแรม ตามประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ฉบับที่ 32 ไดกําหนดลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการ
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ขายสินคาในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการใหบริการในลักษณะบริการรายยอยแกบุคคล
จํานวนมาก ใหเปนกิจการคาปลีก

ใบกํากับภาษีอยางยอตองมีรายการตามที่กฎหมายกําหนดดังน้ี
1) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ
2) ชื่อหรือชื่อยอของผูขาย
3) เลขที่ เลมที่ (ถามี) ของใบกํากับภาษี
4) เลขประจําตัวตัวผูเสียภาษีอากรของผูขาย
5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือบริการ
6) วัน  เดือน ปที่ออกใบกํากับภาษี
7) ราคาของสินคาหรือบริการที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยตองมีขอความระบุชัดเจนวา

ราคาไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
จากการศึกษาของผูวิจัย มีความคิดเห็นวา การที่กฎหมายอนุญาตใหผูประกอบการ

กิจการคาปลีกและผูประกอบกิจการใหบริการรายยอยสามารถออกใบกํากับภาษีอยางยอได เพราะ
ตองการใหความสะดวกแกธุรกิจตางๆ ที่จะใชใบกํากับภาษีใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบกิจการแตละราย ประกอบกับหากกฎหมายกําหนดใหผูประกอบกิจการคาปลีก หรือ
ผูประกอบกิจการใหบริการรายยอย ซึ่งสวนใหญเปนผูคาขนาดเล็กและขนาดกลาง ออกใบกํากับ
ภาษีแบบเต็มรูปแลว ก็จะทําใหผูประกอบกิจการเหลาน้ีมีภาระที่ยุงยากในการประกอบกิจการมาก
ขึ้น เพราะผูประกอบการเหลาน้ีมีศักยภาพทั้งทางดานความรู ฐานะทางการเงินดอยกวาผูประกอบ
กิจการขนาดใหญ ไมเปนแรงจูงใจใหเกิดผูประกอบการรายใหม จนอาจสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศได

3.1.21 การตรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับใบกํากับภาษีของกรมสรรพากร
สมเดช โรจนคุรีเสถียร ไดกลาววา “ปญหาอยางหน่ึงที่มักจะพบเห็นกันเปนประจําใน

ธุรกิจที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่มก็คือ “ใบกํากับภาษี” ในทางปฏิบัติมักจะพบปญหาตางๆ ในการ
ใชใบกํากับภาษีของผูประกอบการเปนจํานวนมาก และมักจะถูกเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มเปนประจํา
อีกทั้งมีกฎหมายลูกของกรมสรรพากรไดประกาศตามมาภายหลังอีกหลายฉบับ ทําใหผูประกอบการ
บางรายขาดการติดตามขอมูลขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไดทันตอเหตุ โดยเฉพาะใบกํากับภาษีเต็ม
รูปตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลกระทบตอการขอภาษีซื้อคืนของผูประกอบการ
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รวมไปถึงผูมีหนาที่ออกใบกํากับภาษีขายอีกดวย ทางดานเจาพนักงานที่ทําหนาที่ ก็มีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในเร่ืองการตรวจสอบใบกํากับภาษีเชนเดียวกัน”10

จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา กรมสรรพากรไดกําหนดมาตรการตรวจสอบการออก
ใบกํากับภาษีของผูประกอบการ โดยการจัดทําเปนรูปแบบของหนังสือ เชน ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรตัวอยางเชน “ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ฉบับที่ 89 เร่ือง
กําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไน เกี่ยวกับ การจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน
การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอ่ืนที่ใชประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87
และมาตรา 87/3 วรรค 2 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542” เปนตนหรือ
ออก “ระเบียบและแนวปฏิบัติงานสรรพากร”11 ใหเจาหนาที่กรมสรรพากรที่มีหนาในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเร่ืองใบกํากับภาษีใชในการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการตรวจสอบ
ยันใบกํากับภาษี พ.ศ. 2541 และระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการตรวจปฏิบัติการภาษี มูลคาเพิ่ม
พ.ศ. 2541

ทั้งน้ี กรมสรรพากรไดจัดทําหนังสือ “คูมือการฝกอบรมหลักสูตร เจาหนาที่ตรวจ
แนะนําและตรวจปฏิบัติการภาษีมูลคา”12 ซึ่งตามเน้ือหาในหนังสือน้ี ไดอธิบายถึงการตรวจปฏิบัติ
การภาษีมูลคาเพิ่มไวดังน้ี

1) การตรวจแนะนําภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง การสงเจาพนักงานตรวจแนะนําออกไปให
ความรูใหคําแนะนําตลอดจนชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ แกผูเสียภาษีที่ไดจดทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่ม ณ สถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวของกับการ
ประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค  ดังน้ี

(1) เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจ ในกฎหมายและระเบียบขอพึงปฏิบัติตางๆ
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่มตามที่กําหนดไว

(2) เพื่อใหคําแนะนําตลอดจนชี้แจงและตอบขอซักถามปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม

(3) เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางผูประกอบการและเจาหนาที่กรมสรรพกร

10 สมเดช โรจนคุรีเสถียร ก  เลมเดิม.  หนา 328
11 นภดล อิ่มกระจางณรงค และปานเจริญ บุญเสริม สังขมงคล. เลมเดิม. หนา 271-306.
12 กองฝกอบรม  กรมสรรพากร. เลมเดิม. หนา 1-3.

DPU



61

(4) เพื่อใหทราบถึงลักษณะและสภาพการดําเนินธุรกิจที่แทจริงของผูประกอบการ
และเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร

2) ผูที่จะไดรับการตรวจแนะนํา ไดแก ผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหม จะไดรับการตรวจแนะนําทุกราย การตรวจแนะนําจะไมตรวจซ้ําสําหรับผูประกอบการราย
เดียวกัน เวนแตกรณีผูประกอบการยื่นคําขอเปนหนังสือและผูมี อํานาจสั่งใหตรวจแนะนํา
เห็นสมควร ก็ใหตรวจแนะนําซ้ําในรายดังกลาวได

กรณีผูประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหง ใหทําการตรวจแนะนํา ณ สถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญเทาน้ัน ทั้งน้ี เวนแตผูประกอบการรองขอเปนอยางอ่ืน เชน ให
ตรวจแนะนํา ณ สถานประกอบการที่เปนสาขาหรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือสันนิษฐานวา
เกี่ยวของกับการประกอบการ ก็ใหอยูในดุลพินิจของสรรพากรเขตพื้นที่ หรือสรรพากรจังหวัด
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจะเห็นสมควร

3) หนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดในการตรวจแนะนํา
(1) สวนกลาง ไดแก ฝายสํารวจและตรวจปฏิบัติการ สํานักงานภาษีสรรพากรเขต

พื้นที่  สําหรับทองที่กรุงเทพมหานครและทองที่อําเภอ ซึ่งเปนที่ต้ังของสํานักงานภาษีสรรพากรเขต
พื้นที่ในสวนภูมิภาค โดยมีสรรพากรเขตพื้นที่ หรือบุคคลที่สรรพากรเขตพื้นที่มอบหมายเปนผูมี
อํานาจสั่งตรวจแนะนํา

(2) สวนภูมิภาค ไดแก ฝายสํารวจและตรวจปฏิบัติการ สํานักงานสรรพากรจังหวัด
กรุงเทพ โดยมีสรรพากรจังหวัดหรือบุคคลที่สรรพากรจังหวัดมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งตรวจ
แนะนํา

4) เจาพนักงานและคณะเจาพนักงานตรวจแนะนํา
การตรวจแนะนําแตละคร้ังตองประกอบดวยเจาหนาที่อยางนอย 2 คน หัวหนาคณะ

ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 5 เวนแตกรณีจําเปนใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่งใหตรวจ
แนะนําจะเห็นสมควร

5) กําหนดเวลาในการตรวจแนะนํา
เจาหนาที่ตองดําเนินการตรวจแนะนําใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่อธิบดี

กรมสรรพากรกําหนด
6) ความถี่และระยะเวลาในการตรวจปฏิบัติการ

ความถี่ของการตรวจปฏิบัติการผูเสียภาษีในแตละรายจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ขนาดและประเภทของธุรกิจซึ่งจะกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับนโยบายของกรมสรรพากร
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ระยะเวลาที่ใชในการตรวจปฏิบัติการในแตละรายจะขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ ซึ่ง
โดยเฉลี่ยกิจการขนาดเล็กควรใชเวลาในการตรวจประมาณ 1 วัน กิจการขนาดกลางควรใชระยะเวลา
ในการตรวจประมาณ 2 วัน และกิจการขนาดใหญควรใชระยะเวลาในการตรวจประมาณ 3-5 วัน
ซึ่งระยะเวลาดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนได ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปนเปนกรณีไป

3.1.22 การดําเนินการกรณีตรวจพบการออกใบกํากับภาษีไมถูกตองในปจจุบัน
หากพบวาใบกํากับภาษีฉบับใดออกโดยมีรายการไมถูกตองใหทําการเปรียบเทียบปรับ

กําหนดคาปรับผูออกใบกํากับภาษี เฉพาะใบกํากับภาษีที่มีรายการไมถูกตองน้ัน ทั้งน้ีรวมถึงกรณี
ที่ไดรับแจงจากหนวยงานที่ทําการตรวจปฏิบัติการอ่ืนเปรียบเทียบกําหนดคาปรับไวดวย การ
เปรียบเทียบกําหนดคาปรับใหถือตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0806/28 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537
และ กค 0806/10040 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และใหเจาพนักงานแนะนําการออกใบกํากับภาษีที่
ถูกตอง ใหผูประกอบการทราบไวเปนลายลักษณอักษร และหากภายหลังจากวันที่เจาพนักงานได
แนะนําแลว หากปรากฏวาผูประกอบการยังคงออกใบกํากับภาษีโดยลงรายการไมถูกตองอีก ก็ให
ทําการเปรียบเทียบกําหนดคาปรับสําหรับใบกํากับภาษีที่ออกไมถูกตองในภายหลังจากที่เจา
พนักงานไดแนะนําแลวใหสูงขึ้น

3.2 หลักกฎหมายเร่ืองใบกํากับภาษีและหลักเกณฑอื่นท่ีเกี่ยวของของประเทศอังกฤษ
เมื่อผูประกอบการรายใดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลว เมื่อใดก็ตามที่ผูประกอบการ

รายน้ัน จัดหาสินคาหรือบริการใหกับผูประกอบการรายอ่ืนที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ
ผูบริโภค ผูประกอบการรายน้ันตองจัดทําใบกํากับภาษี สงมอบแกผูประกอบการหรือผูบริโภคที่ซื้อ
สินคาหรือใชบริการของตน

ใบกํากับภาษี แสดงถึงรายละเอียดบางอยางของการขายหรือการจําหนายอ่ืนๆ ของ
สินคา และบริการมัน สามารถเปนไดทั้งในรูปแบบกระดาษหรือแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตองมีใบกํากับภาษีที่ถูกตองจากผูผลิตเพื่อใชเรียกเก็บภาษี
มูลคาเพิ่มในสวนที่ผูประกอบการรายน้ัน ไดจายไปจากซื้อสินคาหรือบริการจากผูผลิต เพื่อการ
ดําเนินธุรกิจของตน
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สิ่งตอไปน้ีไมใชใบกํากับภาษี
1) ใบ Pro-forma Invoice13

2) ใบแจงหน้ีที่รัฐน้ีระบุวา สิ่งน้ีไมใชใบกํากับภาษี
3) ใบเรียกเก็บเงิน
4) บันทึกการสง
5) ใบสั่งซื้อ
6) จดหมาย อีเมลล หรือ หนังสือ
ผูประกอบการไมสามารถเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มคืนโดยใชเอกสารเหลาน้ีเปนหลักฐาน

การชําระเงิน
3.2.1 สิ่งที่ตองแสดงในใบกํากับภาษี

1) หมายเลขใบกํากับภาษีที่ไมซ้ํากัน และเปนหมายเลขที่ตอเน่ืองจากหมายเลข
ใบกํากับภาษีที่ออกไปแลวกอนหนา หากใบกํากับภาษีที่ออกเสียหาย หรือมีการยกเลิกหมายเลข
อนุกรมใบกํากับภาษี ผูประกอบการตองเก็บ หรือบันทึกใบกํากับภาษีน้ันไวเพื่อใหเจาหนาที่ทาง
ภาษีตรวจสอบในภายหลัง

2) ชื่อผูขาย หรือเคร่ืองหมายการคา และที่อยู
3) เลขทะเบียนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
4) วันที่ เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
5) เวลาในการสงมอบ (Tax Point)14

6) ชื่อของผูซื้อสินคา หรือใชบริการ หรือชื่อการคา และที่อยู
7) รายละเอียดเพียงพอที่จะระบุถึงสินคาหรือบริการที่สงมอบใหกับผูซื้อหรือใชบริการ
สําหรับสินคาแตละรายการที่มีประเภท หรือชนิดที่แตกตางกัน ในใบกํากับภาษีน้ัน

จะตองแสดง
1) อัตรา หรือราคาตอหนอย ที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
2) ปริมาณของสินคาหรือขอบเขตของการบริการ

13 Pro-forma Invoice คือ เอกสารที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ออกใหแกผู ซ้ือสินคาหรือ
ผูใชบริการ เพราะไมสามารถจัดทําใบกํากับภาษีไดในเวลานั้น เนื่องจากใบ Pro-forma Invoice ไมใชใบกํากับภาษี
ผูประกอบการที่ออกใบ Pro-forma Invoice ใหกับผูซ้ือสินคาหรือผูใชบริการ จะตองทําเครื่องหมายอยางชัดเจน
ดวยตัวอักษรที่วา “ส่ิงนี้ไมใชใบกํากับภาษี” ไวในใบ Pro-forma Invoice.

14 Tax point or time of supply คือ วันที่ในการขายสินคา หรือใหบริการ ผูประกอบการจะตองออกใบ
กํากับภาษีภายในระยะเวลาที่มีการสงมอบสินคา หรือใหบริการตามความเปนจริง.
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3) อัตราภาษีที่ใชกับสิ่งที่ถูกขายหรือใหบริการ
4) จํานวนเงินทั้งหมดจายไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5) อัตราเงินสวนลด
6) จํานวนเงินทั้งหมดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ถาใบกํากับภาษีที่ออกน้ัน มีสินคาหรือบริการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มรวมอยูดวย

ในใบกํากับภาษีน้ันจะตอง
1) แสดงอยางชัดแจงวา ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคา หรือบริการน้ัน
2) แสดงราคาของสินคา หรือบริการน้ันแยกตางหากจากราคาของสินคา หรือบริการที่

ไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับผูประกอบการขายปลีก ไมจําเปนตองออกใบกํากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน เวน

แตในกรณีที่ผูซื้อรองขอใหออกใบกํากับภาษี
3.2.2 ผูประกอบการไมตองออกใบกํากับภาษีในกรณีดังตอไปน้ี

1) ไมไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
2) มีการใหรางวัล (ของแถม) เมื่อสินคาหรือใชบริการที่มีการรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
3) ผูประกอบการที่ขายสินคาโดยใชรูปแบบอัตราภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคามือสอง
4) เปนผูประกอบการธุรกิจทัวร
5) ผูประกอบการที่ออกใบ Pro-forma Invoice

3.2.3 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสามารถออกใบกํากับภาษีอยางยอได โดย
รายการในใบกํากับภาษีอยางยอน้ันตองแสดง

1) ชื่อ และที่อยูของผูขาย
2) เลขทะเบียนผูประกอบการ
3) เวลาในการสงมอบ (Tax Point)
4) รายละเอียดของสินคาหรือบริการ
นอกจากน้ี ถาสินคา หรือบริการใดมีอัตราภาษีมูลคาเพิ่มแตกตางกัน ใบกํากับภาษีที่

ผูประกอบการน้ันออกตองแสดง
1) ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
2) อัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่ใชกับสินคา หรือบริการน้ัน
ถาผูประกอบการรายใด ยอมรับบัตรเครดิตในการชําระคาสินคาหรือบริการ ผูประกอบการ

รายน้ันสามารถทําใบกํากับภาษีที่มีรายละเอียดนอยลงใหกับผูถือบัตรเครดิต แตมันจะตองอธิบายถึง
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รายละเอียดในหกหัวขอยอยดายบนดวย และผูประกอบการน้ันตองทําสําเนาใบกํากับภาษีที่มี
รายละเอียดนอยลงน้ี และเก็บรักษาไวดวย

3.2.4 การแกไขเปลี่ยนแปลงใบกํากับภาษี
ผูประกอบการรายใด ขายสินคา หรือบริการมูลคามากกวา 250 ปอนด และผูซื้อสินคา

หรือผูใชบริการยินยอม ผูประกอบการรายน้ันสามารถออกใบกํากับภาษีที่มีการแกไขได โดยใบ
กํากับภาษีน้ีตองแสดง

1) อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม รวมมูลคาแตละอัตราปกติ หรืออัตราตํ่าของสินคาหรือบริการ
น้ัน

2) อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ของสินคาหรือบริกาน้ัน
3) มูลคาของสินคา หรือบริการน้ันที่ยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4) มูลคาของสินคาที่ไดรับยกเวนในใบกํากับภาษีน้ี
ผูประกอบการรายใดไมสามารถออกใบกํากับภาษีที่แกไชเปลี่ยนแปลงได ผูประกอบการ

น้ันตองออกใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
3.2.5 การออกใบกํากับภาษีเมื่อมีการซื้อขายระหวางประเทศ

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มอาจออกใบกํากับภาษีมูลคาเพิ่ม (กระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกส) ใหกับผูซื้อ หรือใชบริการในสกุลเงินตางประเทศและหรือในภาษาตางประเทศได
โดยใบกํากับภาษีน้ันตองแสดง

1) มูลคาสินคา หรือบริการทั้งหมด รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในสกุลเงินปอนดสเตอริง หาก
การซื้อ หรือการใหบริการน้ันกระทําในสหราชอาณาจักร

2) สามารถใหบริการแปลภาษาอังกฤษของใบกํากับภาษีภายใน 30 วัน โดยใหเจาหนาที่
ทางภาษีมูลคาเพิ่มเปนผูแปล

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สามารถเรียกคืนภาษีมูลคาเพิ่มได ในกรณีดังน้ี
1) ผูประกอบการน้ันซื้อสินคาและใชเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ
2) ผูประกอบการน้ันมีใบกํากับภาษีที่ถูกตองสําหรับการจัดซื้อ
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3.3 หลักกฎหมาย และหลักการเกี่ยวกับเร่ืองใบกํากับภาษีของประเทศออสเตรเลีย
ใบกํากับภาษีเปนเอกสารสําคัญสําหรับการดําเนินงานของระบบการเครดิตภาษี (GST

Credit)15 ใบกํากับภาษีจะตองมีขอมูลที่กําหนดอยางถูกตองผูประกอบการตองออกใบกํากับภาษี
สําหรับการขายหรือการใหบริการทุกๆ คร้ังที่มีราคามากกวา 82.50 เหรียญ (รวมภาษี GST) ที่ใด
ก็ตามที่ผูซื้อตองการ หากผูประกอบการตองเสียภาษีจากการซื้อสินคาหรือใชบริการเพื่อ
วัตถุประสงคทางธุรกิจผูประกอบการสามารถใชใบกํากับภาษีที่ไดรับ เพื่อเรียกรองตามจํานวน
เครดิตภาษีที่ถูกตอง สําหรับการสั่งซื้อเหลาน้ัน

1) การเครดิตภาษี
ในการเรียกรองเครดิต GST สําหรับการซื้อสินคาที่มีราคากวา $ 82.50 (รวม GST)

ผูประกอบการตองลงทะเบียนภาษีการคาและบริการ (GST และมีใบกํากับภาษีที่ถูกตองหรือมีชื่อ
ผูรับใบกํากับภาษี (RCTI) หากผูประกอบการใชใบกํากับภาษีไมถูกตองหรือไมสมบูรณเพื่อ
เรียกรองเครดิตภาษี ระบบเครดิตภาษี อาจจะไมอนุญาตในการเรียกรองเงินเครดิตภาษี GST

สําหรับการซื้อสินคาหรือใชบริการที่มีราคา 82.50 $ หรือนอยกวา (รวมภาษี GST)
ผูประกอบการตองเก็บเอกสารดังกลาวเปนต๋ัวเงินลงทะเบียนหรือใบแจงหน้ีหรือใบกํากับภาษีเพื่อ
เปนหลักฐานในการเรียกรองขอเครดิตภาษี

นอกจากน้ีผูประกอบการยังตองเก็บรักษาใบกํากับภาษีของคุณและบันทึกเกี่ยวกับ
ภาษี GST อ่ืนๆ เปนเวลาหาป

ผูประกอบการจะตองไดรับการจดทะเบียนในระบบภาษีการคาและบริการ (GST)
กอนที่จะสามารถใชสิทธิการเครดิตภาษีในการซื้อหรือใชบริการ n จะออกโดยผูจัดจําหนายน้ันหาก
RCTI (ซึ่งในการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ GST(good and service tax) น้ีจะเกิดขึ้นในแตละทอด
กอนที่สินคาหรือบริการจะไปถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย ธุรกิจตางๆ จัดเก็บภาษี GST จากผูบริโภค
และสงคืนใหกับรัฐบาล สินคาที่ซื้อไปเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ผูประกอบการสามารถนําภาษี
GST ที่จายไปแลวน้ันมาหักออกตอนยื่นเสียภาษีสิ้นปได (Input Tax Credit: ITC) ดังน้ันถือไดวา
ผูบริโภคคนสุดทายเปนผูเสียภาษี GST น้ี ดังน้ัน ภาษี GST จะตกเปนภาระที่ผูบริโภคตองจายให
รัฐบาลเอง สินคาที่ไดรับการยกเวนภาษี GST ไดแก เน้ือสัตว นม ผัก ผลไม ยารักษาโรค สินคา
สงออก คาเชาบาน การใหบริการทางการเงิน การใหบริการ

15 หมายเลข ABN-Australian Business Number ของออสเตรเลีย เปรียบเทียบไดกับใกลเคียงเลข
ทะเบียนการคาประจําบริษัทหางรานในประเทศไทย ซ่ึงในการสมัครนั้น จะตองแจงรายละเอียดของผูประกอบ
การวาเปนใคร มีที่ตั้งที่ไหน ดําเนินธุรกิจประเภทใด สามารถติดตอไดอยางไร และรายละเอียดปลีกยอยอีกมาก
ที่จะตองแจงใหรัฐบาลทราบ เพ่ือจะใชในการอางอิงตอไป.
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2) หนาท่ีและสิทธิของผูซื้อสินคาหรือใชบริการ
ผูประกอบการ (ผูผลิต, ผูจัดจําหนาย)ตองออกใบกํากับภาษีใหผูซื้อสินคาหรือใช

บริการภายใน 28 วันภายหลังที่ผูซื้อสินคาหรือใชบริการเรียกรอง ในกรณีที่สินคาที่ขายหรือบริการ
น้ันมีมูลคากวา 82.50 เหรียญ

ใบกํากับภาษีที่มีขอมูลไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ที่ผูซื้อสินคาหรือใชบริการไดรับ
โดยรูเทาไมถึงการณวาเปนใบกํากับภาษีที่ไมถูกตอง ผูซื้อสินคาหรือใชบริการตองสอบถาม
ผูประกอบการ (ผูผลิต, ผูจัดจําหนาย) ใหจัดทําใบกํากับภาษีที่ถูกตองขึ้นใหม

ถาผูประกอบการ (ผูผลิต, ผูจัดจําหนาย) มีความปรารถนาจะใชวิธีเครดิตภาษี (GST
Credit) แตกอนหนาน้ันผูผูประกอบการ (ผูผลิต, ผูจัดจําหนาย) ไมไดออกใบกํากับภาษีที่ถูกตองให
ภายใน 28 วัน นับแตวันที่มีการขายสินคาหรือใหบริการ ผูประกอบการ (ผูผลิต, ผูจัดจําหนาย)
สามารถใชสิทธิสงขอมูลดังตอไปน้ีมายัง Australian Taxation Office เพื่อดําเนินการพิจารณา
อนุญาต

(1) ชื่อ เบอรโทรติดตอ หรือชองทางการติดตออ่ืน และ ABN-Australian Business
Number

(2) เอกสารที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือใชบริการ
(3) ชื่อ ที่อยู และ ABN-Australian Business Number ของผูผูประกอบการ (ผูผลิต,

ผูจัดจําหนาย) (ถาทราบ)
(4) ชนิด วัตถุประสงค และปริมาณของสินคาหรือบริการที่ไดซื้อหรือใชบริการ
(5) จํานวนเงินที่ไดจายหรือจะตองจาย และมูลคารวมของภาษีการคาและบริการ

(GST)
การพิจารณาอนุญาตของ Australian Taxation office จะขึ้นอยูกับขอมูลที่ผูซื้อสินคา

หรือใชบริการไดสงมาให
3) หลักเกณฑของใบกํากับภาษีท่ีถูกตอง

ใบกํากับภาษีที่ถูกตองเปนเอกสารที่ตรงกับขอกําหนดดังตอไปน้ี
(1) จะออกโดยผูจัดจําหนาย (ผูผลิต, ผูขาย) เวนแตเปนกรณีที่ใบกํากับภาษีน้ันออก

โดยผูรับสินคาหรือใชบริการ (RCTI)
(2) จะตองมีขอมูลอยางเพียงพอเพื่อสามารถระบุสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีไดอยางชัดเจน

ก. เอกลักษณของผูผลิตและ AB (Australian Business Number)
ข. คําอธิบายสั้นๆ ของสิ่งที่มีการขายรวมทั้งปริมาณ (ถามี) และราคาของสิ่งที่

จะขาย
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ค. ตองระบุในใบกํากับภาษีวา “ราคาน้ีรวมภาษีการคาและบริการแลว”
ง. วันที่ออกใบกํากับภาษี
จ. ยอดเงินของภาษีการคาและบริการ (GST) (ถามี) ที่ตองจายสําหรับการขาย

แตละคร้ัง
ฉ. จะตองระบุวาเอกสารดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนใบกํากับภาษีหรือ

RCTI (recipient created tax invoice) ถามันออกโดยผู รับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัด
จําหนาย)

นอกจากน้ี หากราคารวมสุทธิของการขายมีราคาอยางนอย 1,000 เหรียญหรือถา
เปนเอกสารที่ออกโดยผู รับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัดจําหนาย) จะตองมีการระบุ
เอกลักษณและ ABN (Australian Business Number) ของผูรับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัด
จําหนาย) ไวอยางชัดแจงดวย

4) RCTI (recipient created tax invoice)
RCTI เปนใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูรับของสินคาและ/หรือบริการแทนการจัด

จําหนายใบ RCTI จะออกโดยผูรับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัดจําหนาย) ไดเทาน้ันถาเปน
กรณีดังตอไปน้ี

(1) ผูรับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัดจําหนาย) และผูจัดจําหนาย (ผูผลิต) ทั้ง
คูไดลงทะเบียนภาษีการคาหรือบริการแลว

(2) การขายที่ผูรับสามารถออกใบ RCTI (recipient created tax invoice) ไดขอตกลง
ที่เปนลายลักษณอักษรระหวางผูรับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัดจําหนาย) และผูจัดจําหนาย
(ผูผลิต) ซึ่งขอตกลงน้ันอาจมีรูปแบบที่ใชถอยคําแตกตางจากที่กฎหมายกําหนด แตตีความไดวาเปน
ขอตกลงระหวางผูรับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัดจําหนาย) และผูจัดจําหนาย (ผูผลิต) ที่ใหผู
ผูรับสามารถออกใบ RCTI ได หรือจะเขียนไวโดยชัดแจงไวในใบกํากับภาษีที่ผูรับ (ผูซื้อสินคาหรือ
บริการแทนการจัดจําหนาย) และผูจัดจําหนาย (ผูผลิต) ไดออกหรือไดเขียนตามรูปแบบที่กฎหมาย
กําหนด

(3) ขอตกลงระหวางผูรับ (ผูซื้อสินคาหรือบริการแทนการจัดจําหนาย) และผูจัด
จําหนาย (ผูผลิต) มีผลสมบูรณทันทีเมื่อไดออกใบกํากับภาษี

(4) สินคาหรือบริการที่ไดจําหนายหรือใหบริการตามรูปแบบที่ถูกตอง กฎหมายจะ
รับรองใบ RCTI (recipient created tax invoice ) ใหใชไดเสมือนเปนใบกํากับภาษี
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(5) ผูรับของสินคาและ/หรือบริการแทนการจัดจําหนาย (Recipient) ตองออก
ตนฉบับหรือสําเนาของใบ RCTI (recipient created tax invoice) ใหผูผลิตภายใน 28 วัน เมื่อวันที่มี
การขายสินคาหรือใหบริการ หรือเมื่อวันที่มีการตัดสินใจซื้อขาย

(6) ผูรับของสินคาและ/หรือบริการแทนการจัดจําหนาย (Recipient) ตองเก็บรักษา
ตนฉบับหรือสําเนาของใบ RCTI (recipient created tax invoice )

(7) ผูรับของสินคาและ/หรือบริการแทนการจัดจําหนาย (Recipient) ไมตองออกใบ
RCTI (recipient created tax invoice) หากในวันหรือภายหลังที่ ผูรับของสินคาและ/หรือบริการ
แทนการจัดจําหนาย (recipient) หรือผูผลิตไดทําผิดพลาดตอความประสงคของใบ RCTI (recipient
created tax invoice)

3.4 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองใบกํากับภาษีของประเทศเยอรมัน16

ประเทศเยอรมัน เปนประเทศหน่ึงที่อยูในสหภาพยุโรปและเปนประเทศที่มีการใชระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยกําหนดใหใบกํากับภาษีเปนหลักฐานสําคัญในการเครดิตภาษี มีหลักเกณฑดังน้ี

ตามมาตรา 14 ถึง 14 บี แหงพระราชบัญญัติภาษีของเยอรมัน ขอมูลตอไปน้ีตองปรากฏ
ในใบกํากับภาษีที่ออกในเยอรมัน กรณีราคาสินคา หรือบริการไมเกิน150 ยูโร (ประมาณ6,120 บาท
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จากเว็ปไซค ธนาคารกรุงเทพ)

1) ชื่อเต็มและที่อยูที่สมบูรณของการใหบริการผูใหบริการและผูรับบริการ
2) จํานวนภาษีใหบริการหรือจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับผูที่รับผิดชอบตอภาษี
3) บริการของผูใหบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มของผูรับถาผูรับตองรับผิดเพื่อ

ภาษีมูลคาเพิ่ม
4) วันที่ออกใบกํากับภาษี
5) คําอธิบายสั้นๆ ของสินคาหรือบริการ
6) เดือน หรือ ชวงของเดือนที่ซื้อสินคาและบริการ
7) รายการ การใชบริการ หรือ จํานวนสินคา รวมทั้งหมด
8) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม และ อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
9) ยอดรวมราคาสินคาและบริการที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

10) สวนลดที่ไดรับกอนการรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

16 EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS
UNION.  Indirect Taxation and Tax administration. VAT and other turnover tax.
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หากมีใบกํากับภาษีที่ผิดจากหลักเกณฑ จะถือวาเปนใบกํากับภาษีที่ไมถูกตอง และไม
สามารถใชเปนหลักฐานในการขอคืนภาษีได

ผูประกอบการจะตองเก็บรักษาใบกํากับภาษี เปนเวลา 10 ป และจะตองสามารถพิสูจน
ขอมูลในใบกํากับภาษีได เมื่อมีผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของเรียกตรวจ

ซึ่งหลักกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับใบกํากับภาษีดังกลาวของประเทศเยอรมัน ประเทศ
ไทยไดนํามาใชดวยเชนเดียวกัน

3.5 หลักกฎหมายภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน17

ประเทศจีนมีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีในป พ.ศ. 2537 และไดมีการแยกระบบการ
จัดเก็บภาษีระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นออกจากกัน พรอมทั้งวางกรอบการทํางานของ
ระบบการคลังในแตละระดับ ทําใหระบบการเงินของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นจะแยกออก
จากกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินงบประมาณ เพื่อความเปนอิสระและสรางแรงจูงใจใหกับรัฐบาล
มณฑลในการหารายไดเขามณฑลของตนเอง ตัวอยางเชน การเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล (corporate
income tax) รัฐบาลกลางเรียกเก็บในอัตรารอยละ 25 ทั้งผูประกอบการชาวจีนและนักลงทุนจากตาง
ประเทศ แตรัฐบาลทองถิ่นเรียกเก็บเพียงรอยละ 20 สําหรับธุรกิจที่ทํายอดกําไรไดตํ่าและเก็บเพียง
รอยละ15 สําหรับผูประกอบธุรกิจทางดานสินคานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology)
หรือแมแตในมณฑลที่มีนโยบายการสงเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตนิคมอุตสาหกรรม
ก็สามารถกําหนดอัตราภาษีพิเศษหรือสรางแรงจูงใจเพิ่มเติมได เปนตน

ภาษีมูลคาเพิ่มนับเปนภาษีที่มีความสําคัญที่สุดประเภทหน่ึงของจีน รายไดจากการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแตละปคิดเปนสัดสวนอัตรารอยละ 60 ของรายไดจากภาษีทั้งหมด ซึ่ง
นับวาเปนภาษีที่จัดเก็บไดมากที่สุดโดยมีหนวยงานที่มีชื่อวา “State Administration of Taxation”
รับผิดชอบ ทั้งน้ีเมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไดแลวก็จะมีการแบงสัดสวนรายไดออกเปน
2 สวนคือ รายไดในอัตรารอยละ 75 จะเปนของรัฐบาลกลาง สวนอีกอัตรารอยละ 25 จะเปนของ
รัฐบาลทองถิ่น สวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคานําเขาจากตางประเทศ หนวยงาน
สํานักงานศุลกากรประจําดานนําเขาสินคาของแตละมณฑลหรือทองที่ จะเปนผูรับผิดชอบจัดเก็บ
และสงรายไดใหรัฐบาลกลางตอไป ทั้งน้ีผูที่มีหนาที่เสียภาษีดังกลาวคือ ผูประกอบกิจการที่จําหนาย
สินคาหรือใหบริการดานการแปรรูปสินคา ธุรกิจบริการ งานรับจางซอมแซมตางๆ ที่ดําเนินธุรกิจ

17 เจาะลึกระบบภาษีมูลคาเพ่ิมของประเทศจีน สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมือง
กวางโจว ธันวาคม พ.ศ. 2553.

DPU



71

ในประเทศจีน รวมทั้งผูนําเขาสินคาทั้งที่เปนนิติบุคคล และบุคคลทั่วไปที่นําเขาสินคาจากตาง
ประเทศมายังประเทศจีน

ทั้งน้ีสาระสําคัญของกฎระเบียบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของจีนโดยสรุปมี ดังน้ี
จีนมีเพดานภาษีมูลคาเพิ่ม3 อัตรา คือ

1) รอยละ 0 สําหรับสินคาสงออก
2) รอยละ 13 จํานวนสินคา 19 หมวด อาทิ สินคาเกษตร ยากําจัดศัตรูพืช เคร่ืองจักร

การเกษตร กาซ ถานหิน หนังสือ ปุยเคมีสิ่งตีพิมพ เปนตน
3) รอยละ 17 สําหรับสินคาอ่ืนๆ นอกเหนือจากสินคา 19 หมวดขางตน
การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแบบเหมาจายจะเก็บในอัตรารอยละ 4 ในภาคการคาสําหรับธุรกิจ

ขายสงและขายปลีกขนาดเล็ก เชน ธุรกิจตัวแทนจําหนาย รานจําหนายของเกา รานคาปลอดภาษี
เปนตน นอกจากน้ัน ธุรกิจขนาดเล็กอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมจะเก็บที่รอยละ 6 ของยอดขายรายป
เชน โรงงานขนาดเล็กที่ผลิตเคร่ืองกําเนิดไฟฟา งานกอสรางที่ใชวัสดุ ดิน ทราย เปนตน

ระบบการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของจีน สําหรับสินคาผลิตภายในประเทศ กรณีสินคาเกษตร
การเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม จะเก็บจากผูซื้อรายแรกที่ซื้อจากเกษตรกร (เกษตรกรไมตองเสีย VAT) และ
เมื่อมีการขายสินคาตอแกผูซื้อคนตอไป พอคาคนกลางรายแรกจะตองเสีย VAT รอยละ 13 ในสวน
ของมูลคาหรือกําไรที่บวกเพิ่มขึ้นแตสามารถขอ refund ภาษีที่ตนเสียไปเมื่อคร้ังซื้อสินคาจาก
เกษตรกรได

ความแตกตางของระบบภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย
คือ ในเร่ืองอัตราคาธรรมเนียมและหลักเกณฑทางภาษีในประเทศจีนจะแตกตางกันในแตละมณฑล
สวนของไทยใชอัตราคาธรรมเนียมเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการนําระบบใบกํากับภาษีมาใชบังคับในการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มเชนเดียวกับประเทศไทย แตจะใชระบบ การขูดเลขชิงรางวัล (prize-giving invoices)
และล็อตเตอร่ี (lottery) ซึ่งระบบการขูดเลขชิงรางวัลน้ีจะคลายคลึงกับวิธีการขูดคูปองลุนรับเงินสด
โดยใบเสร็จที่ลูกคารับจากรานคาสามารถขูดเพื่อลุนรับรางวัลเงินสดได ซึ่งมีมูลคาต้ังแต 20 หยวน
(ประมาณ 100 บาท) ถึง 5,000 หยวน (ประมาณ 25000 บาท) หลังจากลุนโชคในขั้นแรกน้ีแลว
ลูกคายังสามารถลุนโชคชั้นที่สองไดอีก จากการโทรไปลงทะเบียนหมายเลขใบเสร็จ โดยจะมีการ
สุมหมายเลขใบเสร็จเพื่อจับรางวัล lottery วิธีน้ีสนับสนุนใหลูกคาขอใบเสร็จจากรานคาเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 30 และเพิ่มยอดรายไดภาษีทางตรงของประเทศไดถึง 2.49 พันลานหยวน (ประมาณหน่ึง
หมื่นสองพันบาท) โดยจายคารางวัลไปเพียง 76.3 ลานหยวน (ประมาณ 380 ลานบาท) หรือคิดเปน
อัตราสวน input-output 1:32.6 และขยายครอบคลุมแลว 90 มณฑล ปจจุบันน้ีหนวยงานสรรพากร
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ของจีนกําลังขออนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลังเพื่อจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการน้ี
โดยเฉพาะ ถึงแมวาโครงการน้ีจะประสบความสําเร็จมาก แตการนํามาปรับใชกับใบกํากับ
ภาษีมูลคาเพิ่มยังมีขอจํากัดหลายประการ คือ โครงการไมครอบคลุมทุกประเภทกิจการ ซึ่งอาจถือ
วาเปนการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีการลงทุนสูงในการจัดพิมพใบเสร็จ

สําหรับประเทศไทยไดนําเอาเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน (Cash Register) มาใชกับรานคา
ปลีกต้ังแตป พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนปที่เร่ิมใชระบบภาษีมูลคาเพิ่ม แตก็ไมไดมีสวนชวยในการลดการ
หลบหนีภาษีมูลคาเพิ่มมากนัก ในป พ.ศ. 2546 จึงไดนําเอาวิธีจับรางวัลใบกํากับภาษีมาใช
จุดประสงคเพื่อตองการกระตุนใหผูบริโภคซึ่งเปนผูที่ตองเสียภาษีขอใบกํากับภาษีจากผูประกอบการ
และใหผูเสียภาษีสงใบกํากับภาษีมาชิงโชคซึ่งจะมีการจับรางวัลทุกเดือน และเงินรางวัลแตละคร้ังมี
มูลคารวมถึง 1.9 ลานบาท ซึ่งตามทฤษฎีแลววิธีน้ี เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง และมีตนทุนใน
การดําเนินการไมสูงมากหากเทียบกับวิธีอ่ืน ทั้งยังเปนวิธีที่สรางจิตสํานึกและความรวมมือจาก
ประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคทุกคน ใหตระหนักในหนาที่ของการเสียภาษีและชวยปองกันการ
หลบหนีภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะทําใหกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไดอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยและยั่งยืน

3.6 หลักกฎหมายภาษีในเร่ืองอํานาจของเจาหนาท่ีทางภาษีของประเทศไทย
ประเทศมีหนวยงานในการทําหนาที่จัดเก็บภาษีหลายหนวยงาน โดยหนวยงานสําคัญๆ

ที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ซึ่งรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีของหนวยงานทั้งสาม ถือเปนรายไดหลักของรัฐบาลที่ใชในการพัฒนาประเทศ หลักกฎหมาย
ของกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตที่สําคัญเกี่ยวของกับงานวิจัยน้ีไดแก

ตามมาตรา 88 ที่กําหนดไววา เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่ม เบี้ย
ปรับ และเงินเพิ่มตามหมวดน้ี ในเมื่อ

1) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบแสดง
รายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคาภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด

2) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดง
รายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคา โดยแสดงจํานวนภาษีที่ตองเสียตํ่ากวาความเปน
จริง

3) ผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมิน หรือไมยอมตอบ
คําถามของเจาพนักงานประเมินโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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4) ผูประกอบการไมสามารถแสดงใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อ หรือสําเนาใบกํากับ
ภาษีในกรณีภาษีขาย พรอมทั้งหลักฐานอ่ืนเพื่อการคํานวณภาษีหรือการเครดิตภาษี

5) ผูประกอบการไมเก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขายและหลักฐานตางๆ
ประกอบการลงรายงานตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือ

6) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูประกอบการซึ่งตองยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/1 มิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

ตามมาตรา 88/1 ที่กําหนดไววา เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่มเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่มตามหมวดน้ี ในเมื่อปรากฏวาบุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหน้ี หรือใบลดหน้ี
โดยไมมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายตามมาตรา 86/13 โดยใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมิน
ภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนที่ปรากฏในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหน้ี หรือใบลดหน้ีน้ันได

ตามมาตรา 88/2 ที่กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 88 และ
มาตรา 88/1 เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ

1) จัดทํารายการลงใบแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคา
ตามหลักฐานที่เห็นวาถูกตอง เมื่อผูหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงหรือ
แบบใบขนสินคา

2) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขน
สินคาเพื่อใหถูกตอง

3) ประเมินภาษีในกรณีที่มีหลักฐานแสดงวา ผูประกอบการเสียภาษีหรือแสดงมูลคา
ของฐานภาษีตํ่ากวาความเปนจริง

4) กําหนดมูลคาที่ควรไดรับ โดยพิจารณาถึงฐานะความเปนอยูหรือพฤติการณของ
ผูประกอบการหรือสถิติการคาของผูประกอบการเองหรือของผูประกอบการที่กระทํากิจการ

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แกไขปรับปรุงลาสุด ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2548
ตามมาตรา 2 ที่กําหนดไววา คําวา "พนักงานศุลกากร" และ "พนักงาน" หมายความและ

กินความรวมไปถึงบุคคลใดๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแหงราชนาวี หรือ
นายอําเภอหรือผูชวยนายอําเภอ ซึ่งไดรับแตงต้ังเปนพิเศษใหกระทําการแทนกรมศุลกากร (นิยาม
"พนักงาน" แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479)

คําวา "พนักงานเจาหนาที่" หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใดๆ ซึ่งไดต้ัง
แตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่ของตน
โดยปกติ
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ตามมาตรา 15 ที่กําหนดไววา พนักงานศุลกากรอาจขึ้นไปขนเรือลําใดๆ ก็ไดภายใน
พระราชอาณาเขต และอาจอยูในเรือน้ันไดตลอดเวลาที่ทําการบรรทุกสินคาลง หรือขนสินคาขึ้น
หรือจนกวาเรือน้ันออกไป ไมวาในที่สวนใดๆ ของเรือและไมวาในเวลาใดๆ ใหพนักงานศุลกากร
เขาถึงและตรวจคนได และอาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเร่ืองราว หรือเอกสารไมวาอยางใดๆ
ที่เกี่ยวกับสินคาในเรือได อาจสั่งใหเปดหองสวนใดๆ ของเรือ หรือใหเปดหีบหอ หรือที่บรรจุของ
อยางใดๆ ได หรือถาจําเปนจะใหหักเปดสิ่งน้ันๆ ก็ได อาจประจําเคร่ืองหมายหรือประทับตรา หรือ
ลั่นกุญแจ หรือผูกมัดของใดๆ ที่อยูในเรือหรือที่ใด หรือหีบหอใดๆ ก็ได และถาเคร่ืองหมายดวงตรา
กุญแจ หรือเคร่ืองผูกมัดน้ันไดมีผูถอนไป หรือเปดออก หรือหักตอย หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยจงใจ
ไซร ทานวานายเรือมีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท

ตามมาตรา 16 ที่กําหนดไววา ของใดที่ศุลกากรยังมิไดตรวจมอบไปโดยชอบ พนักงาน
ศุลกากรอาจถอนไปขนขึ้นและเก็บไวในที่มั่นคงก็ได

ตามมาตรา 17 ที่กําหนดไววา พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนหีบหอของคนโดยสารแลว
ปลอยผานภาษีได และถาในหีบหอน้ันมีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีก็ดีของตองจํากัดก็ดี ของตองหามก็
ดี พนักงานจะกักหีบหอน้ันไวก็ได

ตามมาตรา 18 ที่กําหนดไววา พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใดๆ ในเรือกําปนลํา
ใดๆ ในเขตทา หรือบุคคลที่ขึ้นจากเรือกําปนใดๆ ก็แตวาตองมีเหตุอันพนักงานน้ันคอยสงสัยวา
บุคคลน้ันๆ มีหรือพาไปกับตนซึ่งอันยังมิไดเสียภาษีหรือของตองจํากัด หรือของตองหาม จึงให
ตรวจคนได อน่ึงกอนที่จะตรวจคนบุคคลผูใด ผูน้ันอาจรองขอใหนําตนอยางเร็วตามควรแกเหตุไป
ยังพนักงานศุลกากรผูใหญมีตําแหนงไมตํ่ากวาสารวัตร หรือนายดาน หรือไปยังอําเภอที่ใกลที่สุด
หรือผูบังคับการสถานีตํารวจ หรือถาเปนผูอยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศใหนําไปยังกงสุลของ
ตน สวนพนักงานที่มีผูนําบุคคลเชนน้ีมาสงน้ัน จะตองวินิจฉัยวามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม
และควรใหตรวจคนหรือไม ถาบุคคลน้ันเปนหญิงก็ใหใชหญิงเปนผูตรวจคน ถาพนักงานผูใดตรวจ
คนบุคคลในโดยไมมีเหตุอันสมควร ทานวาพนักงานผูน้ันมีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หน่ึงพันบาท (อัตราโทษตามมาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2497)

ตามมาตรา 19 ที่กําหนดไววา พนักงานศุลกากรอาจสั่งใหหยุดรถ เกวียน หรือยานพาหนะ
อยางอ่ืนๆ และตรวจคนเพื่อใหทราบวามีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม แตตองมีเหตุอันควร
สงสัยวารถ เกวียน หรือยานพาหนะน้ันไดใชหรือกําลังใชเน่ืองกับเรือกําปนหรือคลังสินคา หรือโรง
เก็บสินคา หรือที่ขนของขึ้นหรือทําเนียบทาเรือ หรือทางนํ้า หรือทางผานพรมแดน หรือทางรถไฟ
ผูใดไมยอมหรือขัดขวาง หรือพยายามจะขัดขวางตอการตรวจเชนน้ีทานวามีความผิด ตองระวาง
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โทษปรับไมเกินหาพันบาท (อัตราโทษตามมาตรา 19 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2497)

ตามมาตรา 20 ที่กําหนดไววา พบผูใดกําลังกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิดหรือใช
หรือชวยหรือยุยงใหผูอ่ืนกระทําผิดตอบทพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันได
โดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําผิด หรือ
พยายามจะกระทําผิด เพื่อจัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทําผิด
พระราชบัญญัติน้ีก็ดี หรือมีสิ่งของไปกับตัวอันเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว หรืออาจได
กระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน แตถาบุคคลที่ถูก
จับน้ันอยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหสงตัวไปยังกงสุลของผูน้ันโดยไมเน่ินชา

ตามพระราชบัญญัติ สรรพามิต พ.ศ. 2527
ตามมาตรา 4 ที่กําหนดไววา ในพระราชบัญญัติน้ี
"เจาพนักงานสรรพสามิต" หมายความ ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือ

บุคคลอ่ืน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
ตามมาตรา 130 ที่กําหนดไววา ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน

เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ตามมาตรา 131 ที่กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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บทที่ 4
วิเคราะหปญหามาตรการตรวจสอบการออกใบกํากับภาษี

ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย

นับแตการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (Value add tax) ในประเทศไทยซึ่งใชบังคับต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 โดยนํามาใชแทนภาษีการคา ตามระยะเวลาที่ใชบังคับมาดังกลาว
กรมสรรพากรเปนหนวยงานซึ่งรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไดประสบปญหาบาง
ประการโดยเฉพาะปญหาการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใชวิธีเครดิตภาษีดวยการใชใบกํากับภาษีเปน
หลักฐาน (Tax invoice method) ซึ่งจากการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่ผานมา พบวายังคงมี
ปญหาการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยการใชใบกํากับภาษีปลอมและใบกํากับภาษี
ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายเพื่อขอคืนเงินภาษี หรือนําไปเครดิตภาษีเพื่อทําใหยอดเสียภาษี
ลดนอยลง ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2554 คดีที่ตํารวจปราบปรามการทุจริตอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี หรือ และเจาหนาที่กรมสรรพากรตรวจยึดใบกํากับภาษีปลอมเกือบ 50 ลัง มูลคารวม
กวา 1,000 ลานบาทจากบานของ น.ส.สิริยากร โสมทรัพย ที่ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี นอกจากน้ีตํารวจยังสามารถยึดของกลางเปนคอมพิวเตอรรวม 6 เคร่ือง เพื่อตรวจสอบ
หลังสืบทราบวา น.ส.สิริยากร เปดเว็บไซตขายใบกํากับภาษีปลอมใหกับบริษัทตางๆ มานาน
กวา 1 ป สรางความเสียหายมากกวา 70 ลานบาท ขณะที่นายวินัย วิททวัสการเวช อดีตอธิบดี
กรมสรรพากร ระบุวาผูตองหารายน้ีจะเปดบริษัทขายวัสดุกอสรางเพื่อบังหนาและออกใบกํากับภาษี
แตไมมีการซื้อขายสินคาจริง พรอมทั้งยังแอบอางชื่อบริษัทอ่ืนออกใบกํากับภาษี และคดีที่นายสาธิต
รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร นางวณี ทัศนมณเฑียร ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร และพลตํารวจตรี ภูมิราวัฒนปาณี รองผูบัญชาการตํารวจ รวมแถลงขาวการจับกุม
นายธนกฤษ ฮีลี่ อายุ 45 ปพรอมของกลางใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และคอมพิวเตอรจํานวน
หน่ึงซึ่งผูตองหาไดประกาศขายใบกํากับภาษีทางเว็บไซตโดยเว็บไซตไดระบุอีเมล และเบอร
โทรศัพทติดตอเปนพฤติการณกระทําผิดการออกใบกํากับภาษีโดยไมไดมีการซื้อขายสินคากันจริง
ถือเปนการออกใบกํากับภาษีโดยไมชอบดวยกฎหมาย และสรางความเสียหายแกรัฐ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ดังน้ี
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จึงเห็นไดมาตรการที่ใชในการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบกํากับภาษีในปจจุบันยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดปญหาการปลอมใบกํากับภาษี และการออกใบกํากับภาษีโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายใหหมดไปได

4.1 ใบกํากับภาษีปลอม
คําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” มีบัญญัติไวในประมวลรัษฎากร มาตรา 87 (7)1 ในเร่ืองเบี้ย

ปรับ ซึ่งเปนเร่ืองการลงโทษทางแพง สวนในเร่ืองการลงโทษทางอาญา คําวา “ใบกํากับภาษีปลอม”
มีบัญญัติไวในมาตรา 90/4 (7)2 แหงประมวลรัษฎากร เน่ืองจากในประมวลรัษฎากร ไมไดใหคํา
นิยามความหมายของคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” ไว ดังน้ันการตีความคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม”
จึงมีความแตกตางกันออกไป แยกเปนความหมายในทางแพง และความหมายทางอาญา ไดดังน้ี

1) ความหมายของคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” ซึ่งเกี่ยวของกับเบี้ยปรับในทางแพงน้ัน
ตามบทบัญญัติของมาตรา 89 (7) วรรคสองแหงประมวลรัษฎากรที่วา “ในกรณีใบกํากับที่ผูไดรับ
ประโยชนไมสามารถนําพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษี ใหถือวาเปนใบกํากับภาษี
ปลอม” ตามบทบัญญัติดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวา ความหมายของใบกํากับภาษีปลอมใน
ทางแพงน้ัน หมายถึง ใบกํากับภาษีที่ถูกทําปลอมขึ้น และหมายความรวมถึงใบกํากับภาษีที่ “ผูรับ
ประโยชน”3 ไมสามารถนําพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษี หากผูประกอบการมีการนํา
ใบกํากับภาษีปลอม ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชในการคํานวณภาษี ก็จะตองเสียเบี้ยปรับอีก
สองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษีน้ัน

2) ความหมายของคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” ในทางอาญาตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร มาตรา 90/4 (7) ไดบัญญัติไววา “บุคคลดังตอไปน้ี ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่
ระบุไวตองระวางโทษต้ังแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองแสนบาท” (7)
ผูประกอบการโดยเจตนานําใบกํากับภาษีปลอม หรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ไปใชในการเครดิตภาษี

1 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 87 (7).
2 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 90/4 (7).
3 ผูรับประโยชน คือ ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม.
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ผูวิจัยมีความเห็นวา ความหมายของคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” ในทางอาญาน้ัน คือ
การปลอมใบกํากับภาษีซึ่งมีลักษณะเปนการปลอมเอกสาร โดยใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญามาเทียบเคียงคือ มาตรา 264 ที่วา “ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหน่ึงสวนใด
เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม
หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ถา
ไดกระทําไปเพื่อใหผูหน่ึงผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูน้ันกระทําความผิดฐานปลอม
เอกสาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” วรรค
สองที่วา “ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอ่ืนโดยไมได
รับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอ่ืนน้ัน ถาไดกระทําเพื่อนําเอกสารน้ันไปใชในกิจการที่
อาจเกิดเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือประชาชน ใหถือวาผูน้ันปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดียว
กัน”

4.2 ใบกํากับภาษีท่ีออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
เน่ืองจากตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรน้ัน ไมไดใหคํานิยามของคําวา “ใบกํากับ

ภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย”ไว แตไดบัญญัติคําวา “ใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวย
กฎหมาย” ไวในมาตรา 90/4 ซึ่งอยูในสวนของการลงโทษทางอาญา โดยบัญญัติวา “บุคคลดังตอ
ไปน้ี ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไวตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามเดือนถึงเจ็ดป
และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองแสนบาท”

ผูประกอบการโดยเจตนานําใบกํากับภาษีปลอม หรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวย
กฎหมายไปใชในการเครดิตภาษี

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา “ใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย”น้ัน ไดแก
1) ใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดออกใบกํากับภาษี โดยไมมี

การขายสินคาจริง หรือเปนการขายใบกํากับภาษี
2) ใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูประกอบการจดทะเบียน แตผูประกอบการจดทะเบียน

ไมไดจัดทําสําเนาเพื่อใหเจาหนาที่ของกรมสรรพากรตรวจสอบ หรือเปนกรณีที่เปนการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยมีสถานประกอบการเปนเท็จเพราะหากมีการตรวจสอบแลวไมพบวาเปน
ใบกํากับภาษีที่ไดออกจริงเมื่อใด มีการขายสินคากันจริงหรือไม หรือไมสามารถตรวจสอบไปยัง
สถานประกอบการได  ก็จะถือวาเปนใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
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3) กรณีไมไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตไดออกใบกํากับภาษีโดย
ไมมีสิทธิออกตามกฎหมาย หรือเปนผูประกอบการจดทะเบียน แตเปนการออกใบกํากับภาษีที่มีเลม
ที่เลขเดียวกันหลายฉบับ ใหผูประกอบการหลายคน

ยกตัวอยาง กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดซื้อสินคา เชน อุปกรณตกแตงบาน จาก
ตัวแทน คือ บานประตู เกาอ้ี โคมไฟ โดยไดออกใบกํากับภาษีมา และไดนํามูลคาตามใบกํากับภาษี
ไปคํานวณภาษี เมื่อเจาพนักงานมีการตรวจสอบใบกํากับภาษีน้ัน หากปรากฏวาผูประกอบการที่นํา
สินคามาขายไมปรากฏสถานประกอบการที่แทจริง ไมสามารถตรวจสอบยันกับสําเนาใบกํากับภาษี
ได  กรณีน้ีถือวาเปนใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กรณีการออกใบกํากับภาษีโดยไมชอบดวยกฎหมายน้ัน มีไดทั้ง
การกระทําโดยจงใจ และการกระทําโดยรูเทาไมถึงการณของผูประกอบการดวยไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดทําใบกํากับภาษีที่ถูกตองตามกฎหมาย แตการจะลงโทษผูประกอบการที่ใช
ใบกํากับภาษีปลอมในทางอาญา จะตองพิสูจนใหไดวาผูประกอบการมีเจตนาใชใบกํากับภาษีปลอม
โดยตองรูถึงขนาดวาใบกํากับภาษีที่ตนมีเปนใบกํากับภาษีปลอมและหากนําไปใชเครดิตภาษีจะผิด
กฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติเปนการยากที่พิสูจนเจตนาที่แทจริงภายในจิตใจ

4.3 หลักการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาษีมูลคาเพิ่ม โดยปกติจะเกิดขึ้นได

ก็ตอเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการชําระบัญชี หรือนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม4 และการทุจริตภาษีมูลคาเพิ่มเปนที่ความผิดที่ไมเห็นเดนชัดเหมือนกับคดีอาญา
ทั่วไป ดังน้ันเจาหนาที่บริหารงานภาษีมูลคาเพิ่มหรือเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีมูลคาเพิ่มจึงจะตรวจ
พบการกระทําความผิด จากการตรวจสอบภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะมีขั้นตอนการตรวจสอบไตสวนเพื่อ
ใชมาตรการบังคับทางแพงเสียกอน ซึ่งขั้นตอนน้ีในประเทศไทยเปนการสืบสวนในชั้นพิจารณา
ดําเนินคดีอาญาของกรมสรรพากร โดยเจาพนักงานสรรพากรมีเพียงอํานาจและหนาที่สืบสวนตาม
ประมวลรัษฎากร เชน การตรวจคน ยึดหรืออายัด เปนตนโดยมิไดมีอํานาจ ที่จะทําการสืบสวน
สอบสวนความผิดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และก็ไมถือวาการ
สืบสวนตามประมวลรัษฎากรที่ไดกระทํามาน้ัน เปนขั้นการสืบสวนแตอยางใด

ดังน้ัน เมื่อเจาพนักงานสรรพากรรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาขอเท็จจริงเสร็จ
แลวก็จะตองดําเนินการเสนอกรมสรรพากร เพื่ออนุมัติการดําเนินคดีอาญา โดยสงเร่ืองรองทุกขไป

4 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 83.
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ยังพนักงานสอบสวน เพื่อใหดําเนินการสอบสวนเปนความผิดทางอาญาตอไปผูมีอํานาจหนาที่ใน
การสอบสวนเกี่ยวกับการทุจิตภาษีมูลคาเพิ่ม ไมวาจะเปนความผิดตามประมวลรัษฎากร หรือ
ประมวลกฎหมายอาญา คือ พนักงานสอบสวน5 จะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนความผิด
ดังกลาว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเหมือนเชนคดีอาญาทั่วไปในปจจุบัน คดี
อาญาทางภาษีอากร จะดําเนินการสอบสวนโดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยคําสั่งกรมตํารวจที่ 924/2535 และอยูในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับ
การเงินและการธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการคาและการพาณิชย เปนตนการรวบรวมพยานหลักฐาน
ก็เปนการที่พนักงานสอบสวนนําเอาพยานหลักฐานที่รวบรวมจากเจาพนักงานสรรพากรผูมีหนาที่
รับผิดชอบ และทําการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถทําได รวมถึงการดําเนินการ
ทั้งหลายอ่ืนๆ อันมีลักษณะเปนการใชมาตรการบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เชนการออกหมายเรียก ตามมาตรา 52 การคนโดยมีหมายคนตามมาตรา 69
และการจับโดยมีหมายจับหรือโดยไมมีหมายจับ ตามมาตรา 66 และ 78 เปนตน

เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีผูประกอบการ กระทําการทุจริตภาษีมูลคาเพิ่ม กรมสรรพากร
จะมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบดังน้ี

1) ทําการตรวจสอบฐานะของผูประกอบการน้ันวาเปนผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม เพื่อใหทราบวาผูประกอบการน้ันมีสิทธิออกใบกํากับภาษีหรือไม ซึ่งตาม
กฎหมายแหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเทาน้ันที่มีสิทธิออกใบ
กํากับภาษี

2) ทําการตรวจสอบแบบแสดงรายการที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
จะตองยื่น ซึ่งหากมีการเครดิตภาษีหรือมีการขอคืนภาษีอันเน่ืองมาจากมีจํานวนภาษีซื้อมากกวาภาษี
ขาย เจาหนาที่ก็จะทําการเรียกใหผูประกอบการนําเอาหลักฐานใบกํากับภาษีซื้อและภาษีขายมา
แสดงและใหเจาหนาที่ตรวจสอบไตสวน

5 พนักงานสอบสวน  หมายความถึง เจาพนักงานซ่ึงตามกฎหมายใหอํานาจและทําหนาที่สอบสวน และ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดแก เจาพนักงานฝายปกครอง และเจาหนาที่ตํารวจ ตามกระทรวง
มหาดไทยไดมีขอบังคับที่ 1/2509 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2509 ใหโอนหนาที่สอบสวนจากฝายปกค รองไปอยูแก
ฝายตํารวจฝายเดียว ซ่ึงเปนเชนนี้มาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น ในทางปฏิบัติราชการจะกําหนดใหเจาพนักงานตําร วจ
เทานั้น ทําการสอบสวนคดีอาญา และผูที่จะเปนพนักงานสอบสวนไดตองเปนขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแตรอย
ตํารวจตรีขึ้นไป หรือเทียบเทา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) และมาตรา 18.

DPU



81

3) เมื่อผูประกอบการไดนําใบกํากับภาษีมาใหเจาหนาที่ตรวจสอบแลว เจาหนาที่
ก็จะทําการตรวจสอบใบกํากับภาษีขาย และตรวจสอบยันใบกํากับภาษีซื้อ (VAT Audit)6 ไปยัง
ผูประกอบการที่ออกใบกํากับภาษีดังกลาว ซึ่งการสอบยันในกรณีน้ีนับวาเสียเวลาอยูมาก เพราะ
ใบกํากับภาษีซื้อที่ไดมาน้ัน มักจะมาจากหลายทองที่ จากผูประกอบการหลายรายและมาจากหลาย
จังหวัด ถาหากมีการสอบยันใบกํากับภาษีซื้อทุกฉบับก็จะยิ่งเสียเวลาเปนเดือนๆ

4) เมื่อมีการสอบยันใบกํากับภาษีซื้อแลว หากพบวาใบกํากับภาษีซื้อที่นํามาเครดิตหรือ
ขอคืนภาษี เปนใบกํากับภาษีปลอมหรือเปนใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ก็จะมีการ
ดําเนินการกับผูประกอบการที่นําใบกํากับภาษีปลอม หรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ไมวาจะใหเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มในทางแพง 7 และสงสวนคดีและเรงรัดภาษีอากร
พิจารณาดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายรัษฎากร8 ฐานนําใบกํากับภาษีปลอมและใบกํากับ
ภาษีที่ออกโดยมิชอบดวยกฎหมายมาเครดิตภาษีหรือขอคืนภาษี

5) จากน้ันเจาหนาที่ก็จะมีการตรวจสอบถึงแหลงที่มาของการออกใบกํากับภาษีปลอม
หรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายน้ัน โดยการสงเจาหนาที่ที่อยูในพื้นที่ไปเพื่อการ
ตรวจปฏิบัติการ หากพบวามีพฤติการณในการออกใบกํากับภาษีปลอม หรือใบกํากับภาษีที่ออกโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจะเปนการทําลายระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ก็จะรายงานกรมสรรพากรใหทราบ
และดําเนินการในทางลับ

6) หากกรมสรรพากรเห็นวาเอกสารและพยานหลักฐานน้ัน ยังไมเพียงพอก็จะดําเนินการ
ใหเจาหนาที่ทําการตรวจคน เพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มเติม

7) เมื่อไดมาซึ่งพยานหลักฐานอันครบถวนแลว เจาหนาที่ก็จะดําเนินการตรวจสอบคู
กันไปกับการพิจารณาดําเนินคดีอาญา ซึ่งในชั้นน้ีจะเสียเวลามากเชนกัน เน่ืองจากพยานหลักฐานไม

6 การตรวจสอบภาษีมูลคาเพ่ิม จะใชวิธีการตรวจยันใบกํากับภาษี (Cross Checking) เก่ียวกับจํานวน
ภาษีซ้ือและภาษีขาย ซ่ึงกระทําโดยหนวยงานตางหากจากหนวยงานที่รับแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร
จากผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับการตรวจสอบภาษีมูลคาเพ่ิมที่ตรวจพบความผิดนี้ อาจมาจากการตรวจ
สอบในรูปแบบของการตรวจปฏิบัติการตรวจคืนภาษีมูลคาเพ่ิม ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบดังกลาวจะเปน
ขอมูลที่สําคัญย่ิงประการหนึ่ง ในการคัดเลือกผูประกอบการรายที่จะทําการตรวจสอบตอไป. อางถึงใน สุเทพ
พงษพิทักษ. (2545). ภาษี มูลคาเพิ่ม: อํานาจเจาพนักงานประเมินและบทกําหนดโทษ. หนา 56-57.

7 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 89 และ 89/1.
8 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 90/4 (7).
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วาจะเปนพยานบุคคล9 พยานเอกสาร10 และพยานวัตถุ11 ที่นํามาเพื่อพิสูจนความผิดจะมีจํานวนมาก
และเจาหนาที่ก็จะดําเนินการเสนอกรมสรรพากร เพื่ออนุมัติการดําเนินคดีอาญา โดยสงเร่ืองรอง
ทุกขไปยังพนักงานสอบสวนที่เปนเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการตอไป

จากหลักการดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา ตามหลักกฎหมายแหงประมวลรัษฎากร
ไมไดบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ของกรมสรรพากรใหมีอํานาจเสมือนเจาหนาที่ฝายปกครอง เฉก
เชน เจาหนาที่ตํารวจ ดังน้ี เจาหนาที่ของกรมสรรพากร จึงมีอํานาจแคการประเมินภาษี การเรียก
ตรวจพยานหลักฐานจากประชาชน การยึด อายัดหลักฐานที่ไดมาจากการเรียกตรวจ เปนตน แตไมมี
อํานาจในการคนสถานที่โดยไมตองมีหมายคน การจับกุมตัวผูกระทําความผิดซึ่งหนาโดยไมตองมี
หมายจับ ผูวิจัยเห็นวา การที่เจาหนาที่กรมสรรพากรปราศจากอํานาจอยางเจาพนักงานตํารวจ ทําให
เกิดเปนจุดดอยของการนํามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปราบปรามใบกํากับภาษีไมชอบ
ดวยกฎหมายไปบังคับใช

จากการศึกษา พบวาในปจจุบัน คดีที่เกี่ยวกับการใชใบกํากับภาษีไมชอบดวยกฎหมาย
ทั้งเร่ืองใบกํากับภาษีปลอม ใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูกระทําความผิดไดพยายาม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทําความผิดใหมีความซับซอนมากขึ้น เพื่อใหยากแกการตรวจสอบของ
เจาหนาที่ และยังหาวิธีทําลายหลักฐานตางๆ อยางรวดเร็วกอนที่เจาหนาที่จะมาตรวจสอบ อยางเชน
ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการกระทําความผิด เปลี่ยนหลักฐานจากที่ใชกระดาษ เปนขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถลบลางไดงาย ผูกระทําผิดทางภาษีในปจจุบัน เปนผูมีความรูทางดาน
ภาษีอยางมาก (white collar crime) และมีความรูความชํานาญในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกไมใช
ผูกระทําผิดทั่วๆ ไป ดังน้ี หากพิจารณาในเร่ืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่กรมสรรพากร
น้ัน ไมสามารถ ตรวจคน หรือจับกุมผูกระทําผิดไดทันที จะตองทําการหาหลักฐานใหไดแนชัดวามี
ผูประกอบการกระทําความผิดจริงแลวจึง ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหใชอํานาจ
ในทางอาญา ซึ่งกระบวนการในการหาหลักฐานของเจาหนาที่กรมสรรพากร ขางตนที่มีหลาย
ขั้นตอนที่ตองใชเวลานานและยุงยาก อาจทําใหผูกระทําผิดรูตัวและทําลายหลักฐานไปทั้งหมดกอน

9 พยานบุคคล ไดแก ผูตรวจพบความผิด ผูตรวจปฏิบัติการภาษีมูลคาเพ่ิม เจาหนาที่ผูตรวจสอบและการ
ประเมินภาษี  เปนตน.

10 พยานเอกสาร ไดแก ใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม สํานวนการตรวจสอบภาษีอากร หมายเรียกบันทึกการให
ถอยคําหรือคําใหการของผูเก่ียวของ แบบแสดงรายการที่ผูประกอบการย่ืนไว หนังสือแจงการประเมิน รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานอื่นเก่ียวกับพฤติการณอันแสดงใหเห็นถึงเจตนาทุจริตภาษีมูลคาเพ่ิม เปนตน.

11 พยานวัตถุ ไดแก ตราประทับของนิติบุคคลที่ปลอมขึ้น เปนตน.
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ผูวิจัยเห็นวาการทํางานโดยที่เจาหนาที่กรมสรรพากรตองอาศัยอํานาจของเจาหนาที่
ตํารวจ ในขณะเดียวกัน เจาหนาที่ตํารวจตองอาศัยความรูในเร่ืองใบกํากับภาษีของเจาหนาที่
กรมสรรพากรน้ี อาจทําใหเกิดปญหาในเร่ืองเอกภาพในการทํางานได ยกตัวอยางเชน เจาหนาที่
กรมสรรพากรตองเสียเวลาในการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ ตํารวจในการจับกุมตัวผูกระทํา
ผิด ในกรณีความผิดแบบซึ่งหนา หรือในกรณีที่เจาหนาที่กรมสรรพากรจําตองทําการตรวจคน
สถานประกอบของผูประกอบการอยางเรงดวน ดวยเกรงวาอาจมีการพยายามทําลายหลักฐาน ก็ตอง
เสียเวลาติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อขอหมายคน เปนตน ดังที่ไดกลาวไวแลววา
ผูกระทําผิดทางภาษีเปนผูมีความรูความชํานาญในเร่ืองภาษี ผูกระทําผิดเหลาน้ียอมตองระมัดระวัง
ตัวไมใหถูกจับกุมไดโดยงาย ฉะน้ัน เมื่อขั้นตอนในการปราบปรามผูกระทําผิดตองใชเวลานานและ
มีความยุงยาก ยอมสงผลใหเปนประโยชนแกผูกระทําความผิด ทั้งยังทําใหผูกระทําผิดไมมีความ
เกรงกลัวเจาหนาที่ของกรมสรรพากร

ผูวิจัยเห็นวาจําเปนตองมีการบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ของกรมสรรพากรไวใน
ประมวลรัษฎากรใหมีอํานาจ ดังเชน เจาหนาที่กรมศุลกากรและเจาหนาที่สรรพสามิตซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในเร่ืองทางภาษีเหมือนกัน ซึ่งเจาหนาที่ศุลกากรมีอํานาจทางอาญาตามหลักกฎหมายแหง
พระราชบัญญัติ ศุลกากร ตามมาตรา 2 “พนักงานศุลกากร” หมายความและกินความรวมไปถึง
บุคคลใดๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร รวมไปถึงพนักงานใดๆ ซึ่งไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจเฉพาะ
กาล หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่ของตนโดยปกติ ดังน้ี ซึ่ง
เจาหนาที่กรมศุลกากรยังมีอํานาจตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติศุลกากรที่บัญญัติวา ถาพบผูใด
กําลังกระทําความผิดหรือพยายามกระทําความผิด หรือใช หรือชวย หรือยุยงใหผูอ่ืนกระทําความผิด
ตอพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันไดโดยไมตองมีหมายจับแลวนําสงสถานีตํารวจ
และในมาตรา 18 พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใดๆ ในเรือกําปนลําใดๆ ในเขตทา หรือบุคคล
ที่ขึ้นจากเรือกําปนลําใดๆ ก็ได และในมาตรา 15 ใหพนักงานศุลกากรเขาถึงและตรวจคนเรือ ไมวา
สวนใดๆ ไมวาเวลาใด อาจสั่งใหเปดหองสวนใดๆ ของเรือก็ได หรือตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 มาตรา 130 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา 131 เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการที่มีหลักกฎหมายบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่กรม
ศุลกากรและเจาหนาที่สรรพสามิตไว เพื่อตองการใหเจาหนาที่ทั้งสองหนวยงานทําหนาที่ไดอยาง
รวดเร็ว และทําใหผูกระทําความผิดไมทันไดระมัดระวังตัว และเปนการปองกันการที่ผูกระทํา
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ความผิดตองการทําลายหลักฐาน ซึ่งการใหอํานาจเจาหนาที่ศุลกากรและเจาหนาที่สรรพสามิต
เสมือนเจาหนาที่ตํารวจ ยังสงผลใหผูกระทําความผิดมีความเกรงกลัวไมกลากระทําความผิด

ผูวิจัยเห็นวา จําเปนตองมีการบัญญัติในมาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร เพิ่มเติมคําวา
“เจาพนักงานประเมิน” หมายความรวมไปถึงบุคคลใดๆ ซึ่งรับราชการในกรมสรรพากร และกิน
ความรวมไปถึงพนักงานใดๆ ซึ่งไดต้ังแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่
โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่ของตนโดยปกติ และแกไขเพิ่มเติมอํานาจของเจาหนาที่ประเมิน
ในบทบัญญัติหมวด 4 เร่ืองภาษีมูลคาเพิ่ม สวนที่ 12 เร่ืองอํานาจเจาพนักงานประเมิน มาตรา 88
เพิ่มเติมเปน (5) วา ถาพบผูใดกําลังกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิดหรือใช หรือชวยหรือยุยงให
ผูอ่ืนกระทําผิดตอประมวลกฎหมายน้ี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันไดโดยไมตองมีหมายจับ แลว
นําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิด เพื่อ
จัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทําตามประมวลกฎหมายน้ีก็ดี
หรือมีสิ่งของไปกับตัวอันเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว หรืออาจไดกระทําผิดขึ้นก็ดี
พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน และเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา
88/2 (5) วาเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 88 และมาตรา 88/1 เจาพนักงานประเมินมี
อํานาจในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่
เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเพื่อนํามาบังคับปราบปรามผูกระทําความผิด
หรือ บัญญัติเพิ่มมาตราใหมเปนมาตรา 88/7 กําหนดใหชัดเจนวา ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินพบ
เห็นการกระทําความผิดในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการทํา ผลิต จําหนาย หรือใช ใบกํากับภาษีปลอม
ใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยซึ่งหนา ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจจับกุมตัวผูกระ ทํา
ความผิดไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางที่เกี่ยวกับการกระทํา
ผิด หรือพยายามจะกระทําผิด เพื่อจัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดได
กระทําตามประมวลกฎหมายน้ีก็ดี หรือมีสิ่งของไปกับตัวอันเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว
หรืออาจไดกระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน ขอดี
ของการบัญญัติเปนมาตราใหมขึ้นน้ีจะทําใหกฎหมายมีความชัดเจนขึ้น สามารถสืบคนไดงาย

ผูวิจัยเห็นวา หากมีการบัญญัติกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่กรมสรรพากร เชนเดียวกัน
กับเจาหนาที่ศุลกากรและเจาหนาที่สรรพสามิต จะสามารถทําใหขั้นตอนและกระบวนการการทํา
หนาที่ของเจาหนาที่กรมสรรพากรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอยางเชน เมื่อ
พบเห็นการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษี กรณีความผิดแบบซึ่งหนา เจาหนาที่กรมสรรพากร
สามารถจับกุมผูกระทําความผิดไดทันทีโดยไมตองมีหมายจับ เปนการปองกันการหลบหนีของ
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ผูกระทําความผิดและปองกันการทําลายหลักฐานเน่ืองจากผูกระทําความผิดไ มมีเวลาในการ
ระมัดระวังตัว หรือในกรณีที่ตองการตรวจคนสถานประกอบการอยางเรงดวนเพื่อหาหลักฐาน
ก็สามารถทําการตรวจคนไดทันที โดยไมจําตองรอเจาหนาที่ตํารวจ การใหอํานาจเชนน้ีจะทําให
ผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวไมกลาที่จะกระทําความผิด ตอการบังคับใชกฎหมายตาม
ประมวลรัษฎากร

4.4 รายไดการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรเปรียบเทียบกับกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต
ในปจจุบันรัฐบาลไทยมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนรายไดหลักสําคัญเพื่อนํามา

พัฒนาประเทศ โดยมีหนวยงานสําคัญ 3 หนวยงาน ที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษี ไดแก กรมสรรพากร
กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต ซึ่งแบงหนาที่ในการจัดเก็บภาษีในแตละประเภทแตกตางกัน
ผลการจัดเก็บรายไดของหนวยงานทั้งสาม12 ในป พ.ศ. 2554 สรุปได ดังน้ี

1) กรมสรรพากร จัดเก็บไดรวม 1,515,666 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 210,066 ลาน
บาท โดยสรุปไดดังน้ี

(1) ภาษีเงินไดนิติบุคคล จัดเก็บได 574,059 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 143,859
ลานบาท หรือรอยละ 33.4 (สูงกวาปที่แลวรอยละ 26.3) เน่ืองจากผลประกอบการของนิติบุคคลใน
ป 2553 และ คร่ึงแรกของป 2554 มีอัตราการขยายตัวในระดับที่สูง โดยผลประกอบการของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2553 และในชวงคร่ึงแรกของป 2554

(2) ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 577,632 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 40,832 ลาน
บาท หรือรอยละ 7.6 (สูงกวาปที่แลวรอยละ 15.0) เน่ืองจากการบริโภคและการนําเขามีการขยายตัว
ในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจ โดยภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บจากการนําเขาและการบริโภคในประเทศสูง
กวาประมาณการรอยละ 11.6 และ 4.5 ตามลําดับ นอกจากน้ี ในปน้ีมีรายไดพิเศษจากสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลจํานวน 7,900 ลานบาท

(3) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บได 236,339 ลานบาท สูงกวาประมาณการ
19,339 ลานบาท หรือรอยละ 8.9 (สูงกวาปที่แลวรอยละ 13.4) เปนผลจากการจัดเก็บภาษีจากฐาน
เงินเดือน และฐานดอกเบี้ย

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได 35,614 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 12,614 ลาน
บาท หรือรอยละ 54.8 (สูงกวาปที่แลวรอยละ 55.6) เน่ืองจากมาตรการลดหยอนภาษีใหภาค

12 สํานักนโยบายการคลัง. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. ขาวสารกระทรวงการคลัง,ฉบับที่ 4/2555, ผล
การจัดเก็บรายไดรัฐบาลประจําป พ.ศ. 2554.
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อสังหาริมทรัพยสิ้นสุดลงต้ังแตเดือนมีนาคม 2553 จากที่ไดประมาณการไววาจะสิ้นสุดในเดือน
ธันวาคม ป พ.ศ. 2553

2) กรมสรรพสามิต จัดเก็บได 399,779 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 12,679 ลานบาท
หรือรอยละ 3.3 (ตํ่ากวาปที่แลวรอยละ 1.5) สาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตได
สูงกวาประมาณการถึง 26,744 ลานบาท ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคภายในประเทศที่เพิ่ม
สูงขึ้น

3) กรมศุลกากร จัดเก็บได 102,882 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 14,482 ลานบาท
หรือรอยละ 16.4 (สูงกวาปที่แลวรอยละ 5.9) สาเหตุสําคัญมาจากการจัดเก็บอากรขาเขาไดสูงกวา
ประมาณการ 13,968 ลานบาท ซึ่งเกิดจากมูลคาการนําเขาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในชวง 11
เดือนของปงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-สิงหาคม 2554) อัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขา
ในรูปดอลลารสหรัฐฯ และเงินบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 และ 16.6 ตามลําดับ โดยสินคาที่จัดเก็บ
อากรขาเขาไดสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก (1) รถยนตและสวนประกอบ(2) เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร
เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกลและสวนประกอบฯ(3) เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบฯ
(4) เหล็กและเหล็กกลา และ (5) พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก

จากขอมูลดังกลาวเห็นไดวา กรมสรรพากรเปนหนวยงานที่จัดเก็บภาษีไดจํานวนมาก
ที่สุดของทั้งสามหนวยงาน เฉพาะภาษีมูลคาเพิ่มประเภทเดียว ก็มีจํานวนเงินภาษีมากกวา จํานวน
เงินภาษที่กรมสรรพาสามิตและกรมศุลกากรรวมกัน ดังน้ี ผูวิจัยเห็นวา ในเมื่อรายไดจากจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากรมีมูลคาสูง และถือวาเปนรายไดหลักที่สําคัญในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลไทย
จึงจําเปนตองทําใหมาตรการตางๆ ที่ใชบังคับอยูมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการจัดเก็บภาษีใหได
ตามเปาหมายที่รัฐบาลต้ังไว และเปนการปองกันการหลีกเลี่ยงหรือหนีภาษี ซึ่งในปจจุบันยังพบการ
กระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษี ที่ในคดีหน่ึงมีมูลคาความเสียหายนับพันลานบาท เน่ือง
ผูกระทําความผิดมีแรงจูงใจจากจํานวนเงินที่สูงที่ไดจากการกระทําความผิด และยังคอยหาชองทาง
กระทําผิดตลอดเวลา

ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ 4.3 เมื่อจํานวนเงินจากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมี
มูลคาสูงกวากรมสรรพาสามิตและกรมศุลกากร แตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่กรมสรรพากรกับมี
นอยกวาเจาหนาที่ของอีกสองหนวยงาน ทั้งๆ ที่เจาหนาที่กรมสรรพากรมีหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษีเหมือนกันกับเจาหนาที่ของอีกสองหนวยงาน ซึ่งอํานาจของเจาหนาที่สรรพากรที่มีอยู
ไมเอ้ือใหการปฏิบัติหนาที่ในการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังน้ี ผูวิจัยเห็นวาในเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติใหเจาหนาที่สรรพสามิตและเจาหนาที่ศุลกากรมีอํานาจดั งเชนเจาหนาที่ฝาย
ปกครอง(เจาหนาที่ตํารวจ) เพื่อความมีประสิทธิภาพในการทํางานและทําใหผูที่จะกระทําผิดเกิด
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ความเกรงกลัว จึงจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายในประมวลรัษฎากรใหอํานาจเจาหนาที่
สรรพากรมีอํานาจดังเชนเจาหนาที่ฝายปกครอง(เจาหนาที่ตํารวจ)ดวยเชนเดีย วกัน เพื่อใหการ
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองใบกํากับภาษีที่ใช
บังคับอยู และทําใหผูที่คิดที่จะกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีเกิดความเกรงกลัวเจาหนาที่มาก
ขึ้น และไมกลาที่จะกระทําความผิด และเปนการลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจสอบเพื่อไมให
ผูกระทําความผิดไดมีเวลาทําลายหลักฐานในการกระทําความผิด

4.5 ปญหาดานงบประมาณบุคลากร
จากศึกษาของผูวิจัย พบวา จํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรน้ัน มี

จํานวนนอย (ประมาณ 4,100 คน ทั่วประเทศ จากเว็บไซต กรมสรรพากร ในเร่ืองโครงสรางอัตรา
กําลัง) เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรไทย 60 ลานกวาคน จึงไมสอดคลองกับขั้นตอนการ
ตรวจสอบหลักฐานในการกระทําผิดเร่ืองใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมายที่มีจํานวนมาก และ
การตรวจสอบหลักฐานตางๆ น้ันตองอาศัยความรูความชํานาญและประสบการณของเจาหนาที่
ผูตรวจสอบอยางมาก ประกอบทั้งเจาหนาที่เหลายังมีหนาที่รับผิดชอบในเร่ืองทางภาษีหลายเร่ือง
ไมวาจะเปนการตรวจสอบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน ฉะน้ัน กวาจะได
หลักฐานที่แนชัดวามีการกระทําความผิด อาจตองใชเวลาหลายเดือน ทําใหผูกระทําความผิดรูตัว
และอาจทําลายหลักฐานสําคัญที่เหลืออยู หรือ ทําใหการกระทําความผิดน้ันยังคงดําเนินตอไปและ
สรางความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

จากการศึกษาของผูวิจัย พบวา คดีที่ผูกระทําผิดความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีในปจจุบัน
ไดมีการคิดคนวิธีการกระทําความผิดในรูปแบบใหมใหมีความซับซอนและยากตอการตรวจสอบ
แตการทําหนาที่ของเจาหนาที่กรมสรรพากรยังคงเปนระบบขั้นตอนการตรวจสอบเดิมเดิม และ
ยังคงเดินตามหลังรูปแบบการกระทําผิดใหมที่มีผูกระทําความผิดพยายามปรับปรุงพัฒนาวิธีการอยู
ตลอดเวลา มีการนําเคร่ืองมือที่มีความทันสมัย หรือใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระทําความผิด
ดังจะเห็นไดจากคดีตัวอยางขางตน คดีที่จับกุมตัวผูกระความผิดได จะเปนกรณีที่เจาหนาที่กรม
สรรพากรตรวจพบและไดหลักฐานอยางแนชัด ซึ่งคดีแตละคดีก็ไดสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ
จํานวนหลายลานบาทใหเกิดขึ้นแลว ระบบขั้นตอนการตรวจสอบของเจาหนาที่กรมสรรพากรใน
ปจจุบันจึงไมประสิทธิภาพในทางการปองกันไมใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นอีก

ปญหาในดานงบประมาณบุคลากรน้ี จากศึกษาของผูวิจัยพบวามาตรการเสริมของ
กรมสรรพากรอีกหน่ึงมาตรการคือ การต้ังสํานักงานบัญชีตัวแทนการจัดเก็บภาษี (Tax Agent) เพื่อ
ชวยแบงเบาภาระการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร (ในสวนของงานบริการ) ลงมา ระบบน้ีจัดต้ัง
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ขึ้นมาเพื่อใหสํานักงานบัญชีเปนหัวคะแนนในการผลักดันใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่มขนาดเล็ก (SMEs) มีการยื่นภาษีผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งมีตัวอยางในตางประเทศอยูบาง
และไดผลดีมาแลว ที่มาของระบบสํานักงานบัญชีตัวแทน13 น้ันกรมสรรพากร ไดมีการศึกษาระบบ
ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกฎหมายของประเทศออสเตรเลียบังคับไววา ทุกกิจการตองเสียภาษีผาน
สํานักงานบัญชีตัวแทนที่ไดรับการอนุมัติจากกรมเก็บภาษี จากขอมูลที่ไดจากเว็บไซต ทีเอบีดี
(www. tabd.gov.au) เปนเว็บไซตของ Tax Agent’s Board ของออสเตรเลีย พอจะสรุปไดวา หนาที่
ของสํานักงานบัญชีตัวแทน ตอรัฐคือ

1) ยื่นแบบฟอรมภาษีใหลูกคาอยางซื่อสัตย ถูกตองและสมบูรณ
2) ติดตามใหทันกับการเปลี่ยนแลงของกฎหมาย
3) ปฏิบัติอยางมืออาชีพตอลูกคาและตอเจาหนาที่สรรพากร (the Australian Taxation

Office)
4) รักษาภาพพจนที่ดีและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
ในระบบของออสเตรเลียน้ัน กรณีที่เจาหนาที่สรรพากรตองการขอมูลหรือตองการ

ตรวจสอบผูเสียภาษี จะติดตอโดยตรงไปยัง สํานักงานบัญชีตัวแทน ที่ดูแลผูเสียภาษีรายน้ันอยูและ
สํานักงานบัญชีตัวแทน จะตองเปนผูประสานงานกับสรรพากรโดยไดรับมอบอํานาจจาก ลูกคา
เชนกัน ระบบสํานักงานบัญชีตัวแทน ในประเทศไทยระบบน้ีเพิ่งจะมีความเปนรูปเปนรางเมื่อ
ประมาณตนป พ.ศ. 2545 ที่แลวกรมสรรพากรออกประกาศเกี่ยวกับเร่ืองน้ี โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของ สํานักงานบัญชีตัวแทน วาตองเปนสํานักงานบัญชีที่มีลูกคาไมตํ่ากวา 50 รายลงนามใหความ
ยินยอมเปนตัวแทนในการยื่นแบบภาษีผานระบบอินเตอรเน็ต

ผูวิจัยเห็นวา การจัดใหมีบริษัทตรวจสอบบัญชีเปนตัวแทนของกรมสรรพากรโดย
กรมสรรพากรเปนผูกํากับดูแลอีกชั้นหน่ึงน้ัน สงผลใหกรมสรรพากรลดสามารถลดงบประมาณ
รายจายในการตรวจสอบและจํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนขอดีของ
ระบบน้ี เน่ืองจากบริหารจัดการองคกรเปนเร่ืองของบริษัทตัวแทนน้ัน กรมสรรพากรเพียงควบคุม
คุณภาพของบริษัทและกํากับดูแลในเร่ืองทางกฎหมายเทาน้ัน แตจากการศึกษาพบวาการนําระบบน้ี
มาใชในประเทศไทยยังมีขอบกพรองอยูมาก กลาวคือ

13 ไมระบุนามผูแตง. (2552, 25 ธันวาคม). Paxagent. สืบคนเม่ือ 19 พฤษภาคม 2555, จาก
http://www.arip.co.th
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1) ตามโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร14 เร่ือง “ศึกษาผลการวิจัยมาตรการ
เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อการเสียภาษีเงินไดนิติบุคค ล
มาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และมาตรการทางภาษี
เพื่อสงเสริมตลาดทุน” ของกรมสรรพากร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองน้ัน ควรมีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชีตัวแทนเพิ่มเติมใหเหมาะสม เชน ใหสํานักงานบัญชีตัวแทน
ตัวแทนตองรวมรับผิดกับผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มขนาดเล็ก (SMEs) ในการ
ชําระหน้ีภาษีอากรตอกรมสรรพากร เพื่อเปนการปองกันไมสํานักงานบัญชีตัวแทนตัวแทนกับ
ผูประกอบการสมคบกันกระทําการที่ผิดกฎหมาย การกําหนดเชนน้ีจะทําใหสํานักงานบัญชีตัวแทน
จะตองตรวจสอบผูประกอบการอยางถูกตองมิฉะน้ัน สํานักงานบัญชีตัวแทนตองรวมรับผิดกับ
ผูประกอบการ หากภายหลังการตรวจสอบของกรมสรรพากรพบวาผูประกอบการรายน้ันไดกระทํา
ความผิดตอประมวลรัษฎากร ซึ่งขอกําหนดน้ียังมิไดบทบัญญัติไวเปนกฎหมาย

2) มีขอสังเกตใหกําหนดคุณสมบัติและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
บัญชีตัวแทนใหชัดเจน เน่ืองจากในประมวลรัษฎากรยังไมขอกฎหมายรองรับถึงอํานาจหนาที่
คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีตัวแทนทําใหเกิดความสับสนของผูประกอบการวาการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของสํานักงานบัญชีตัวแทนชอบดวยกฎหมายหรือไมเพียงใด

ในชวงป พ.ศ. 2546 สํานักงานบัญชี เคพีเจ บิสสิเนส เปนสํานักงานบัญชีรายแรกของ
ประเทศไทยที่ไดใบอนุญาตเปนสํานักงานบัญชี ตัวแทนจากการเปดเผยของผูบริหารสํานักงาน
บัญชีดังกลาววาการที่จะอธิบายใหลูกคา (ผูประกอบการ SME) กวารอยรายเขาใจและยอมจรด
ปากกาเซ็นตชื่อในแบบฟอรมแตงต้ังใหเปนสํานักงานบัญชีตัวแทน น้ันไมใชเร่ืองงายเพราะลูกคา
สวนใหญจะถามวาแลวเขาจะไดประโยชนอะไรและยังกังวลวาการเสียภาษีผานระบบสํานักงาน
บัญชีตัวแทน น้ันจะทําใหกรมสรรพากรเขามาดูแลเขาอยางใกลชิดเปนรายตัวมากขึ้นอีก15

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวาระบบสํานักงานบัญชีตัวแทนของไทยน้ัน กอนที่จะนํา
ระบบน้ีมาบังคับใช ยังขาดในเร่ืองการสรางความรูความเขาใจถึงขอดี ขอเสีย หลักเกณฑ ใหแก
ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ซึ่งเปนผูที่ไดรับผลจากระบบน้ีโดยตรง จึงเกิดปญหาการไม
สมัครใจ และไมใหความรวมมือ และเกิดความเขาใจผิดคิดวาระบบน้ีจะสงผลเสียแกธุรกิจของตน
ไมเขาใจวาระบบน้ีมีประโยชนตอตนเองแคไหนอยางไร ทั้งๆ ที่แทจริงแลววัตถุประสงคหลักของ

14 ไมปรากฏนาม. (2554, 24 กรกฏาคม).  โครงการพัฒนาประมวลรัชฏากร สืบคนเม่ือ 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555, จาก http://www.rd.go.th

15 ไมปรากฏนาม.  (2554, 24 กรกฏาคม). Paxagent. สืบคนเม่ือ 19 พฤษภาคม 2555, จาก
http://www.arip.co.th
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ระบบน้ี จัดทําขึ้นเพื่อตองการใหการดําเนินการจัดเก็บภาษีของรัฐมีความคลองตัว และเพิ่มความ
สะดวกใหแกประชาชน คือใหบริษัทเอกชนที่เปนสํานักงานบัญชีทําหนาที่ในการเก็บภาษีแทน
เจาหนาที่รัฐ เพื่อตองการสรางความสมัครใจใหแกประชาชนในการเสียภาษีลดภาพหรือทัศนคติ
การที่เจาหนาที่ของรัฐบังคับใหประชาชนเสียภาษี ดังน้ี ผูวิจัยเห็นวาควรมีการประชาสัมพันธแกผู
ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) โดยตรงถึงหลักเกณฑ ขอดี ขอเสียตางๆ ของระบบน้ี ไมวาจะ
ดําเนินการในรูปการอบรม การโฆษณาผานสื่อตางๆ ซึ่งในประเทศออสเตรเลียไดใหความสําคัญตอ
ระบบ สํานักงานบัญชีตัวแทนน้ีมาก ผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนสํานักงานบัญชีตัวแทน รวมไปถึง
ลูกคา (ผูประกอบการขนาดเล็ก) จะไดรับการบริการที่ดี มีการสงเสริมและพัฒนาจากภาครัฐอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยควรเอาแบบอยาง เพื่อทําใหระบบน้ีสงผลดีตามวัตถุประสงคอย าง
ถูกตองสมบรูณ

4.6 วิธีดําเนินการตรวจสอบใบกํากับภาษีปลอมตามคูมือของกรมสรรพากร16

1) ดูปจจัยบงชี้วามีแนวโนมที่จะใชใบกํากับภาษีปลอม โดยศึกษาพฤติกรรมของผู
ประกอบการรายที่ใชใบกํากับภาษีปลอม โดยดูปจจัยบงชี้ ดังน้ี

(1) ดูลักษณะกิจการ ผูใชใบกํากับภาษีปลอม ลักษณะกิจการจะไมมีความนาเชื่อถือ
จะเปนกิจการครอบครัว หรือบริหารแบบครอบครัว

(2) ประเภทกิจการ เปนกิจการที่จะไมมีใบเสร็จ หรือใบกํากับภาษีมาเปนคาใชจาย
หรือกําไรในการประกอบกิจการสูง สวนมากจะเปนกิจการใหบริการ เชนธุรกิจรับเหมา รับจาง ให
บริการอูซอมรถยนต ขายวัสดุกอสราง ปมนํ้ามัน ฯลฯ

(3) การจายเงินคาสินคา คาบริการ ถามีการจายเปนเงินสดหรือเช็คเงินสดแตละคร้ัง
เกิน 50,000 บาท โอกาสที่จะใชใบกํากับภาษีปลอมมีมาก เพราะการทําธุรกรรมทางการเงินปกติ
แลวจะไมมีการซื้อขายเปนเงินสด จะชําระเงินเปนเช็คเขาบัญชี หรือโอนเงินทางธนาคาร

(4) ดูสัดสวนการจายเงินของธุรกิจหากมีการจายเปนเงินสดในสัดสวน ที่เกิน 20%
ของการจายเงินทั้งหมด ก็มีโอกาสเสี่ยงในการใชใบกํากับภาษีปลอม

(5) ดูระยะทางที่ซื้อสินคา หรือบริการ วาหางไกลกับสถานประกอบการหากสินคา
หางไกลมาก มีเหตุสงสัยเพียงพอวาเหตุใดจะซื้อสินคาที่หางไกลจากสถานประกอบการ เชน สถาน
ประกอบการอยูชลบุรี ไปซื้อวัสดุที่รอยเอ็ด

16 ไมปรากฏนาม.  (2554, 24 กรกฏาคม). คูมือแนวทางการตรวจใบกํากับภาษีปลอม. สืบคนเม่ือ 19
พฤษภาคม 2555, จาก http://www.rd.go.th
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(6) ดูคาเฉลี่ย P/T17 โดยปกติกิจการใหบริการคา P/T ไมควรเกิน 70% ดังน้ัน ถาคา
P/T สูงกวาปกติหรือสูงมากความเปนไปไดวามีการซื้อใบกํากับภาษีหรือหลบยอดขาย

(7) ผลการประกอบกิจการ การประกอบธุรกิจโดยปกติทั่วไป การกําหนดราคา
สินคา ราคาคาบริการ จะถูกกําหนดราคาไดตองคํานวณตนทุนสินคา คาใชจาย การขายบริการ กําไร
ขั้นตนควรจะไดหรือกําไรสูงที่คุมการประกอบกิจการ ดังน้ันถากิจการใดประกอบกิจการมีกําไรตํ่า
ไมเหมาะสมกับการลงทุน หรือประกอบกิจการแลวขาดทุนติดตอกันก็ยังประกอบกิจการอยูสอให
เห็นความผิดปกติ

(8) ลักษณะสถานประกอบการ ก็เปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาดู ถาสถานประกอบ
กิจการเปนบานเชาอยูอาศัย ไมมีลักษณะเปนสถานประกอบการ ก็เปนตัวบงชี้ใหเห็นวาตัวตนของ
ผูประกอบการไมไดอยูจริง หรือประกอบกิจการจริง

(9) ชวงระยะเวลาที่ซื้อสินคาสูง ปกติการซื้อสินคา ซื้อวัตถุดิบในการประกอบ
กิจการ ก็ควรมีความสัมพันธกับการผลิต เชน ผลิตมากก็สั่งซื้อวัตถุดิบมาก ผลิตสินคานอยกําลังซื้อ
วัตถุดิบนอย แตถามียอดซื้อสูงโดยไมมีเหตุผลสื่อใหเห็นความผิดปกติ เชน ชวงปลายปมียอดซื้อสูง
เปนเหตุใหเห็นวาผูประกอบการพอจะมีรายจายไมเพียงพอในการคํานวณภาษี จึงมีการซื้อบิล หรือ
ใบกํากับภาษี

(10) ดูหลักฐานการซื้อการจาง โดยดูหลักฐานทางการคาการซื้อการขาย จะมีใบ
เสนอราคาสั่งซื้อ สั่งจาง ซึ่งจะมีรายละเอียดการเสนอราคา และผูวาจาง หรือผูซื้อจะนําใบเสนอราคา
มาเปรียบเทียบราคา หรือรายละเอียดของเงื่อนไขที่จะไดมากที่สุด ถาไมมีใบเสนอราคา ขอตกลง
การซื้อขาย จะมีความผิดปกติพอที่จะเชื่อวาไมใชการซื้อการจางจริง

(11) จํานวนใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูขาย ผูใหบริการตอเดือน ถามีการออกใบกํากับ
ภาษีใหรายเดิมในแตละเดือนหลายใบหรือหลายคร้ัง แสดงใหเห็นถึงความคุนเคย และความผิดปกติ
ของการซื้อขาย ถาหากมีความถี่ในการซื้อขายมากเกินไป คาดวาอาจจะไมมีการซื้อขายหรือให
บริการจริง

ตัวบงชี้หรือปจจัย ครบทั้ง 11 ขอ ที่ไดพิจารณาแลววาเปนตัวบงชี้ผูประกอบการที่สอใช
ใบกํากับภาษีปลอม นําปจจัยบงชี้ดังกลาวตัวใดตัวหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงตัว มาคัดเลือกรายสุมตรวจ
ถาหากผูประกอบการเขาขายบงชี้ โดยดําเนินการตรวจดังน้ี

1) เชิญพบผูประกอบการที่มีตัวบงชี้ใชใบกํากับภาษีปลอม
2) ผูเสียภาษีมาพบ ดําเนินการประเมินความเสี่ยง โดยใชแบบประเมินความเสี่ยงการ

ใชใบกํากับภาษีปลอม

17 เปนสัญลักษณแทนคําวา ยอดขาย/ยอดซ้ือ มักใชในเรื่องการขอคืนภาษี.
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แบบประเมินความเสี่ยงการใชใบกํากับภาษีปลอม เปนแบบประเมินที่มีปจจัยบงชี้
11 ขอ ที่เห็นวาเปนตัวปจจัยอยางนอย 2 ขอ มีผูใชใบกํากับภาษีปลอมตองมี ดังน้ันการประเมินใช
วิธีสอบถามจากผูเสียภาษี และนําขอมูลภายในที่มีอยูมากรอก เชน คา P/T เปนตน เมื่อประเมินแลว
ถาคะแนนที่ได 44 คะแนนขึ้นไป หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 บงชี้วามีความเสี่ยงในการใชใบ
กํากับภาษีปลอม

ผูวิ จัยเห็นวา หากพิจารณาตามขั้นตอนที่ 1 มีเพียงขั้นตอนที่ (1)-(3) ที่สามารถดู
พฤติการณจากภายนอกไดเทาน้ัน แตขั้นตอน ต้ังแต (4)-(11) น้ัน เจาหนาที่กรมสรรพากรจะตองเขา
ไปในสถานที่และพบกับผูประกอบการกอน จึงจะสามารถเรียกหาหลักฐาน หรือตรวจสอบระบบ
กิจการของผูประกอบการรายน้ัน ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชความรู ความชํานาญ และประสบการณ
ของเจาหนาที่ และตองใชเวลาในการดําเนินการหลายเดือนหรือหลายป ยกตัวอยางเชน ในขอ (7)
ตองดูผลประกอบการในแตละเดือน หรือในขอ (9) ตองยอดซื้อยอดขายของผูประกอบการเปนราย
ป ตามขั้นตอนดังกลาวทําใหผูประกอบการที่ไมสุจริตรูตัว และมีเวลาในการยักยาย ซอนเรน หรือ
ทําลายวัตถุและหลักฐานในการกระทําความผิด ประกอบกับการที่เจาหนาที่สรรพากรขาดอํานาจ
อยางเจาหนาที่ตํารวจ ดังที่ไดวิเคราะหในหัวขอ 4.3 ยิ่งกลายเปนจุดออนที่ทําใหการดําเนินการ
ตรวจสอบตองเสียเวลามากขึ้นไปอีก

จากการศึกษาของผูวิจัย พบวา ผูประกอบการที่เจตนากระทําความผิดสวนใหญไมได
กระทําความผิดเพียงผูเดียว แตมีผูรวมกระทําความผิดดวยกันหลายคนในรูปแบบเปนขนวนการ
ยกตัวอยางเชน กรณีซื้อขายใบกํากับภาษีปลอมยอมตองมีผูประกอบการอยางนอย 2 รายที่สมรู รวม
คิดกันในการกระทําผิด คือ รายหน่ึงเปนผูผลิตและจําหนายใบกํากับภาษีปลอม สวนอีกรายเปนผูซื้อ
และนําใบกํากับภาษีปลอมไปใช ฉะน้ันหากพิจารณาตามขั้นตอนที่ (4)-(11) แลว แมกรมสรรพากร
สามารถเอาผิดผูประกอบการรายที่โดยตรวจสอบได แตก็อาจไมสามารถเอาผิดผูประกอบการที่ไม
สุจริตรายอ่ืนที่เกี่ยวของกันได เน่ืองจากเมื่อมีผูประกอบการที่ไมสุจริตถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ
ผูประกอบการที่ไมสุจริตรายอ่ืนที่รวมกระทําผิดดวยกันก็จะรูตัว และหาวิธีการหลบเลี่ยง และมี
เวลาในการยักยาย ซอนเรน หรือทําลายวัตถุและหลักฐานในการกระทําความผิด ทําใหเจาหนาที่
กรมสรรพากรไมสามารถขจัด หรือทําลายขนวนการผูกระทําความผิดไดทั้งหมด และผูประกอบการ
ไมสุจริตรายที่สามารถหลบหนีการตรวจสอบก็จะพยายามแสวงหาแนวทางและวิธีการใหมๆ ที่
ซับซอนในการกระทําผิดตอไป
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2) ตรวจดูใบกํากับภาษีที่เปนขอสังเกต
(1) ประเภทสินคาที่มีความเสี่ยงสูง

- วัสดุกอสราง
- ผา, พลาสติก
- กระดาษ
- เคมีภัณฑ
- เพชร พลอย
- งานเหล็ก
- อูซอมรถยนต
- รับเหมากอสราง
- ปมนํ้ามัน
- รับจางบริการอ่ืนๆ

(2) สินคาที่ซื้อไมเกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
(3) ซื้อจากสถานที่ที่ไมนาเชื่อถือ
(4) ใบกํากับภาษีมีมูลคาสูง ราคาสินคา หรือบริการไมนาเชื่อถือ เขียนดวยลายมือ

จายชําระคาสินคาเปนเงินสด
(5) ซื้อจากผูประกอบการรายเดียว ในวันที่ติดๆ กัน หรือใกลกัน
(6) ใบกํากับภาษีซื้อที่มีการนํามาใชในชวงปลายเดือน ปลายป
(7) ใบกํากับภาษีไมพิมพ “เลมที่”
(8) แบบฟอรมใบกํากับภาษีคลายกันหรือลายมือที่เขียนคลายกันแตชื่อผูออก

ใบกํากับภาษีแตกตาง
(9) วิธีการซื้อสินคา ไมไดซื้อจากผูผลิตโดยตรง แตซื้อจากตัวแทน หรือพนักงาน

ขายสินคา
3) ตรวจดูใบกํากับภาษี รายชื่อผูใชใบกํากับภาษีปลอมในระบบ หาขอเท็จจริงวาปลอม

หรือไม
(1) พิจารณาการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ของผูออก
(2) พิจารณาสถานประกอบการผูออก
(3) พิจารณารายงานสินคาและวัตถุดิบ (มีการบันทึกรับสินคาหรือไม)
(4) พิจารณาหลักฐานใบสงสินคา ใบกํากับสินคา
(5) พิจารณาขั้นตอนวิธีการซื้อสินคา
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- วิธีการติดตอซื้อสินคา (ไปซื้อที่ราน มีพนักงานขาย (เซลล) มีการติดตอ
โทรศัพทสั่งซื้อ ฯลฯ)

- บุคคลที่ติดตอเปนใคร
- สงมอบสินคาดวยวิธีใด
- วิธีชําระเงินคาสินคา

(6) ตรวจหลักฐานการจายเงิน
- จายเปนเช็ค เอซีเปอี (A/C payee only หมายถึง เช็คสั่งจาย ใหนําเขาบัญชี

เทาน้ัน หามเบิกเช็คเปนเงินสด) เช็คกลับเขาบัญชีกรรมการหรือไม
- จายเช็คเงินสด
- เช็คกลับเขาบัญชีบริษัทเอง หรือเขาบัญชีกรรมการหรือไม
- ผูรับเงินตามเช็คเปนใคร
- จายเงินสด
- ซื้อจากรายอ่ืนๆ จายชําระเปนเงินสดหรือไม
- มูลคาสินคาสูงไมนาจะจายเงินสด

(7) พิจารณาผูทําบัญชี สํานักงานบัญชี
4) ขอพิจารณาในการพิสูจนใบกํากับภาษีปลอม หรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูไมมี

สิทธิออก
(1) เปนผูประกอบการจดทะเบียน
(2) ไดมีการขายสินคาหรือใหบริการ
(3) ขายสินคาหรือใหบริการแกผูซื้อสินคา และผูรับบริการรายใดตองออกใบกํากับ

ภาษีใหผูซื้อ หรือผูรับบริการ (หามออกใหบุคคลอ่ืน)
5) การดําเนินการกรณีเจอใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวย

กฎหมาย ตองพิจารณาวาใบกํากับภาษีน้ันเปนใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับที่ออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หากพิจารณาจากขั้นตอนที่ 2 (5) พบวา กรมสรรพากรไดนําเอา
หลักเกณฑในเร่ืองความถูกตองสมบูรณของใบกํากับภาษีตามหลักกฎหมายในประมวลรัษฎากรใน
มาตรา 86-86/14 มาใชประกอบในการตรวจสอบ ยกตัวอยางเชน ในขั้นตอนที่ 2 (7) (8) ขอ 4 และ
ขอ 5 เปนตนแตก็ยังคงปรากฏขั้นตอนที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว
ของเจาหนาที่ผูตรวจสอบ ยกตัวอยางเชน ในขั้นตอนที่ 2 (4) อยางจึงเรียกไดวา “บริการที่ไมนาเชื่อถือ”
หรือในขั้นตอนที่ 2 (5) การของซื้อของจากผูประกอบการรายเดียว ในวันที่ติดๆ กัน หรือใกลกัน
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เปนพฤติการณที่นาสงสัยเพราะอะไร อยางไรจึงพิจารณาไดวาผูประกอบการที่ดําเนินการแบบน้ี
เปนผูประกอบการที่ไมสุจริต หรือในขั้นตอนที่ 3 (6) คําวา “มูลคาสินคาสูงไมนาจะจายเงินสด”
หากมีผูประกอบการที่จายเงินสดจะตองพิจารณาเจตนาภายในจิตใจวาผูประกอบการรายน้ันสุจริต
หรือไมกอน หรือสามารถระบุไดทันทีวาผูประกอบการรายน้ันไมสุจริต และยังมีขั้นตอนที่มีควา ม
ยุงยากที่ตองเวลาในการตรวจสอบคือ ในขั้นตอนที่ 3 (5) และ 3 (7) เจาหนาที่สรรพากรไมเพียงจะ
ตรวจสอบ แตผูประกอบการที่นาสงสัยวากระทําผิด แตยังตองตรวจสอบบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวของกับผูประกอบการรายที่ถูกตรวจสอบน้ัน ในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจของผูประกอบการรายน้ันดวย ดังน้ี ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไวในหัวขอที่ 4.3 ตอนทายใน
เร่ืองอัตรา กําลังเจาหนาที่กรมสรรพากรที่ไมเพียงพอ จะพิจารณาไดวา เจาหนาที่สรรพากร 1 คน มี
หนาที่ในการตรวจสอบเร่ืองราวทางภาษีหลายเร่ืองพรอมๆ กัน โดยแตละเร่ืองคอนขางมีความ
ซับซอนและตองใชเวลานาน ประกอบกับหลักเกณฑที่มีในมาตรการตรวจสอบยังมีขอบกพรองไม
สอดคลองกับการนําไปปฏิบัติงานจริง จึงควรตองมีการแกไขปรับปรุง

4.7 วิธีการตรวจสอบใบกํากับภาษีของผูประกอบการ
ขั้นตอนการตรวจสอบใบกํากับภาษีสําหรับผูประกอบการมีหลักดังน้ี18

1) สังเกตจากประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงตอใบกํากับภาษีปลอม
2) คูสัญญาขอใหแยกคาบริการกับคาสินคาตางหากจากกันโดยขอนําใบกํากับภาษี

สินคา จากผูขายมาใหโดยตรง
3) ตรวจสอบการบริหารบุคคลกรภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ วามีการทุจริตภายใน

องคกรหรือไม
4) ของดีราคาถูก (ไมมีจริง)
5) สังเกตจากความนาเชื่อถือของผูประกอบการที่เปนคูคา
6) สินคาที่ซื้อไมเกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
7) ใบกํากับภาษีไมพิมพ “เลมที่”
8) วิธีการซื้อสินคา ไมไดซื้อจากผูผลิตโดยตรง แตซื้อจากตัวแทนจําหนาย หรือ

พนักงานขายสินคา
จากการศึกษาของผูวิ จัย พบวาผูประกอบที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในปจจุบันมีความรู

ความเขาใจในการจัดทําใบกํากับภาษีมากขึ้น พิจารณาจากจํานวนขอหารือกรมสรรพากรในเร่ือง

18 กรมสรรพากร. (2552, สิงหาคม). “วิธีการตรวจสอบใบกํากับภาษีของผูประกอบการ.” สรรพากร
สาสน, ฉบับท่ี 8. หนา 35.
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ใบกํากับภาษีของป พ.ศ. 2555 ลดลงอยางมากจากป พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนปแรกที่ประเทศไทยเร่ิมใช
ระบบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม แตจากศึกษาของผูวิจัยเห็นวา แนวทางที่ใชในการตรวจสอบของ
ผูประกอบการดวยกันน้ัน เปนแคการปองกันที่ปลายเหตุ เน่ืองจากผูประกอบการไมไดมีความรู
ความชํานาญในการตรวจสอบอยางเจาหนาที่กรมสรรพากร กับทั้งไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะไป
ดําเนินการตรวจสอบผูประกอบการรายอ่ืนได การตรวจสอบของผูประกอบการทําไดเพียงตรวจสอบ
ในขั้นตนที่ตัวใบกํากับภาษีที่ไดรับมาจากผูประกอบการอีกรายโดยใชความรูที่ตนเองมี ซึ่งความรู
น้ันไดรับมาจากการทําธุรกิจของตนเองเทาน้ัน แตวิธีการกระทําความผิดไดมีการพัฒนาใหซับซอน
อยูตลอดเวลา จึงเปนยากที่ผูประกอบการที่สุจริตจะรูเทาทัน เพราะไมไดติดตามศึกษาวิธีการกระทํา
ความผิดอยางตอเน่ือง

4.8 ปญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีปลอม
ปญหาในบทบัญญัติของกฎหมาย ไดแก
1) ปญหาการประเมินเบี้ยปรับการนําใบกํากับภาษีปลอม (ใบกํากับภาษีซึ่งผูไดรับ

ประโยชนไมสามารถพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษี) มาใชตามมาตรา 89 (7) แหง
ประมวลรัษฎากรคือ ความไมชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ซึ่งสามารถตีความไดเปน
2 วิธี ดังน้ี

(1) หากผูประกอบการนําใบกํากับภาษีปลอม ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใช
ในการคํานวณภาษี ควรถูกเสียเบี้ยปรับไมเกิน 2 เทา ซึ่งถือเปนอัตราสูงสุดตามมาตรา 89 หากเปน
การกระทําในคร้ังเดียว ก็ไมนาจะถูกเสียเบี้ยปรับหลายวงเล็บอ่ืนๆ ในมาตรา 89 หรือ

(2) อาจถูกเสียเบี้ยปรับเกิน 2 เทาได ถาหากเปนกรณีที่เขามาตรา 89 ก็ปรับเขาหลาย
วงเล็บอ่ืนๆ ในมาตรา 89 ได

ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติน้ี ไดมีคําพิพากษาฎีกาที่ 2317/2519 ที่ผูวิจัยมี
ความเห็นวา นาจะนํามาเปนบรรทัดฐานได โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา “พระราชบัญญัติภาษีปายเปน
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เมื่อกฎหมายไมแจงชัดก็ตองตีความโดยเครงครัดในทางที่ไมเปนโทษ
แกผูตองเสียภาษีอากร” ดังน้ี การตีความตามขอ 1 (1) ขางตน นาจะถูกตองเพราะถือเปนการตีความ
ในทางที่เปนคุณแกผูตองเสียภาษี

2) กรณีผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนเท็จ โดยไมมีสถานประกอบ
การจริง ไดออกใบกํากับภาษี (หรือขายใบกํากับภาษี) ในนามของสถานประกอบการที่ไดจดทะเบียน
ไว โดยไมมีการซื้อขายจริงใหผูประกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเพื่อนําไปเครดิตภาษี หรือขอคืน
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ภาษีมูลคาเพิ่ม มีประเด็นปญหาวาใบกํากับภาษีน้ัน เปนใบกํากับภาษีปลอมตามความหมายในทาง
แพง และทางอาญาหรือไม ซึ่งอาจแยกพิจารณาไดดังน้ี

(1) ในทางแพง เมื่อมีการตรวจสอบยันใบกํากับภาษีที่ไดนํามาใชเครดิตภาษี หรือ
ขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม หากเจาพนักงานไปตรวจสถานประกอบการที่ไดจดทะเบียนไวพบวา สถาน
ประกอบการน้ันไมไดมีการประกอบการจริง เจาของสถานประกอบการไมรู เห็นยินยอมดวยกับการ
ประกอบการ ภาระการพิสูจนในเร่ืองใบกํากับภาษีก็จะตกอยูกับผูประกอบการที่ไดรับประโยชน
จากการนําใบกํากับภาษีนํามาใชเครดิตภาษี หรือขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 89 (7) วรรคสอง
แหงประมวลรัษฎากร โดยตองพิสูจนถึงความมีตัวตนของผูประกอบการที่ออกใบกํากับภาษี หาก
ผูประกอบการน้ันไมสามารถพิสูจนไดวาผูใดเปนผูออกใบกํากับภาษี กฎหมายก็ใหถือวาเปน
ใบกํากับภาษีปลอม ซึ่งผูประกอบการที่นําใบกํากับภาษีปลอมไมวาทั้งหมด หรือแตบางสวนมาใช
ในการคํานวณภาษี จะตองเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษีน้ัน

(2) ในทางอาญา เน่ืองจากไมมีบทบัญญัติใหคํานิยามใบกํากับภาษีปลอมไว โดย
เฉพาะเจาะจง จึงตองพิจารณาตามหลักกฎหมายอาญา ตามขอเท็จจริงดังกลาวในขอ 2 เห็นไดวา มี
การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจริง และเปนการออกใบกํากับภาษีโดยออกในนามของสถาน
ประกอบการที่ไดจดทะเบียนไว โดยไมมีผูอ่ืนปลอมใบกํากับภาษีน้ี และไมไดออกใบกํากับภาษีใน
นามของสถานประกอบการอ่ืน ซึ่งตองถือไดวาใบกํากับภาษีน้ันไมใชใบกํากับภาษีปลอม แตเปน
เพียงใบกํากับภาษีที่มีขอความอันเปนเท็จน้ัน ซึ่งเทียบเคียงกับคําพิพากษาฎีกาในเร่ืองการปลอม
เอกสาร ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 484/2503 ซึ่งศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา “จําเลยเปนผูจัดการรานขาย
รถจักรยาน เขียนใบสงสิ่งขิงขึ้นเองหรือสั่งใหคนในรานทําขึ้นตามหนาที่ของผูจัดการ ไมมีการ
ปลอมลายมือชื่อของผูใดเพียงแตจําเลยทําเปนหนังสือของจําเลยเอง อันมีขอความเท็จเทาน้ัน ไมผิด
ฐานปลอมหนังสือ

ดังน้ี ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ถาหากมีการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจริง และมีการออก
ใบกํากับภาษีในนามของสถานประกอบการที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยผูประกอบการที่ขอ
จดทะเบียน ซึ่งไมใชเปนการออกใบกํากับภาษีโดยผูอ่ืน หากเปนการออกใบกํากับภาษีโดยไมมีการ
ซื้อขายสินคากันจริง ใบกํากับภาษีน้ันก็เปนเพียงใบกํากับภาษีที่มีขอความอันเปนเท็จเทาน้ัน ไมใช
ใบกํากับภาษีปลอมตามความหมายของหลักกฎหมายทางอาญา แตอยางไรก็ตามใบกํากับภาษีที่ออก
โดยวิธีการดังกลาว ถือไดวาเปนใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายตามประมวลรัษฎากร
เพราะเปนการออกใบกํากับภาษีโดยไมมีการซื้อขายสินคากันจริง ซึ่งผูที่ นําใบกํากับภาษีปลอมไมวา
ทั้งหมด เขาขายเปนความผิดอาญาตามมาตรา 90/4 (7) แหงประมวลรัษฎากร
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ปญหาใบกํากับภาษีปลอมในทางปฏิบัติ
สุพัตรา เปาอินทร19 กลาววา หลังจากที่ไดนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใช พบวาเกิดปญหาการ

ไมออกใบกํากับภาษีขาย และการไมขอรับใบกํากับภาษีซื้อ คือ
1) ดานผูขาย โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เปนกิจการแบบครอบครัวจะ

ปฏิเสธการออกใบกํากับภาษี โดยมีการเรียกภาษีมูลคาเพิ่มบวกเพิ่มอีก 7% จากผูซื้อที่ตองการ
ใบกํากับภาษี ทั้งๆ ที่ทางราชการประกาศชัดเจนแลววา “ราคาสินคาเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แลว” หรือปญหาที่เกิดขึ้นโดยผูขายที่ปฎิเสธการออกใบกํากับภาษีใหกับผูซื้อรายยอยหรือผูบริโภค
คนสุดทาย ซึ่งไมตองการใชใบกํากับภาษีแลวนําใบกํากับภาษีมาขายใหแกผูที่ตองใช ซึ่งอาจจะเอา
ไปใชเพื่อขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งถือเปนปญหาที่แกไดยากเพราะเปนการสมยอมระหวางผูซื้อกับ
ผูขาย ซึ่งเปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่มทั้ง 2 ฝาย ประกอบกับจํานวนของเจาหนาที่

2) ดานผูซื้อ โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจะปฏิเสธการขอรับใบกํากับ
ภาษีซื้อ ถึงแมจะมีการซื้อสินคาจริง ทั้งน้ีเพื่อชวยใหสามารถบันทึกรับสินคาที่นอยลง และเพื่อการ
บันทึกยอดขายที่ ตํ่ากวาความเปนจริง ซึ่งหากเจาหนาที่เขาตรวจสอบดานเอกสารจะพบความผิดปกติ
ไดยากมาก จากเหตุผลดังกลาว พบวาปจจุบันผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่มโดยเฉพาะ
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง และเปนกิจการแบบครอบครัว ซึ่งมีอยู จํานวนมากประมาณ 80%
ของผูประกอบการทั้งหมด สามารถเสียภาษีไดตามอําเภอใจ เน่ืองจากสามารถควบคุมยอดซื้อและ
ยอดขายได

สมภพ ผองสวาง20 กลาววา “โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของไทยยึดหลักการ
คํานวณภาษีโดยใชวิธีใบกํากับภาษี (TAX INVOICE METHOD) เปนหลักฐาน จึงทําใหเกิดปญหา
ตามมาวา หากผูประกอบการขายสินคา หรือใหบริการไมออกใบกํากับภาษี โดยประชาชนใหความ
รวมมือกับผูประกอบการดังกลาว ยอมซื้อสินคาโดยไมรับใบกํากับภาษีหรือรับหลักฐานอ่ืนแทน
ซึ่งกอใหเกิดการร่ัวไหลของภาษีเพราะฐานของภาษีจะลดลง และประเด็นที่สําคัญอีกประการหน่ึง

สมภพ ผองสวาง กลาววา “โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของไทยยึดหลักการ
คํานวณภาษีโดยใชวิธีใบกํากับภาษี (TAX INVOICE METHOD) เปนหลักฐาน จึงทําใหเกิดปญหา
ตามมาวา หากผูประกอบการขายสินคา หรือใหบริการไมออกใบกํากับภาษี โดยประชาชนใหความ
รวมมือกับผูประกอบการดังกลาว ยอมซื้อสินคาโดยไมรับใบกํากับภาษีหรือรับหลักฐานอ่ืนแทน

19 สุพัตรา  เปาอินทร.  (2545, มิถุนายน). “ใบกํากับภาษีปลอม.” สรรพากรสาสน, ปท่ี 49, ฉบับท่ี 6.
หนา 58-60.

20 สมภพ  ผองสวาง.  (2539, กุมภาพันธ). “ปญหาเก่ียวกับใบกํากับภาษีปลอม.” สรรพากรสาสน, ปท่ี
43, ฉบับท่ี 2. หนา 17-19.
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ซึ่งกอใหเกิดการร่ัวไหลของภาษีเพราะฐานของภาษีจะลดลง และประเด็นที่สําคัญอีกประการหน่ึง
ก็คือใบกํากับภาษีไมเพียงแตจะแสดงถึงราคาสินคาที่ขาย แตไดแสดงถึงจํานวนภาษีที่ชําระไวกับ
ราคาสินคาน้ันดวย ดังน้ัน ใบกํากับภาษีจึงเปนหลักฐานสําคัญที่ผูซื้อสินคาจะนําไปใชเครดิตภาษี
โดยทําใหภาษีที่ชําระนอยลงหรือนําใบกํากับภาษีไปขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรไดโดยตรง จาก
ความสําคัญของใบกํากับภาษีดังกลาว จึงทําใหมีผูทุจริตจัดต้ังสถานประกอบการขึ้นมาเพื่อผลิต
ใบกํากับภาษีที่มิชอบดวยกฎหมายขาย”

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ปญหาการใชใบกํากับภาษีปลอม สวนใหญเกิดขึ้นโดยการ
กระทําของผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เน่ืองจากผูประกอบการเหลาน้ีสวนใหญ
ขาดความรู ความเขาใจ ในการจัดทําใบกํากับภาษี ทั้งยังมองวาการจัดทําใบกํากับภาษีเปนภาระ
ตนทุนที่สิ้นเปลือง โดยไมทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายแหงประมวลรัษฎากรที่บัญญัติให
ผูประกอบการตองออกใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อ เมื่อมีการขายสินคาหรือบริการ จากการที่ผูวิจัยทํา
การสํารวจรานคาและรานบริการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในบริเวณใกลเคียงกับที่อยูอาศัยของ
ผูวจัิยพบวารานคาหรือรานบริการ ที่ผูวิจัยไดเขาไปซื้อสินคาหรือรับบริการ ไมไดออกใบกํากับภาษี
ใหผูวิจัยเลย เมื่อสอบถามกับผูเปนเจารานคาหรือรานบริการดังกลาวแลว ปรากฏวา ผูประกอบการ
บางรายไมทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับใบกํากับภาษี และไมทราบวาตนมีหนาที่ตองจัดทําใบกํากับภาษี

4.9 ปญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีท่ีออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 68 แหงประมวลรัษฎากร

เน่ืองจากตามหลักกฎหมายดังกลาวผูประกอบการตองจัดทําใบกํากับภาษี และสําเนาใบกํากับภาษี
ทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น พรอมทั้งสงมอบใบกํากับภาษีน้ันใหแกผูซื้อ
สินคาหรือผูรับบริการ สวนสําเนาใบกํากับภาษีตองเก็บรักษาไว ดังน้ันหากมีการออกใบกํากับภาษี
ใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ผูประกอบการบางรายมีความเขาอยูบางเกี่ยวกับใบ
กํากับภาษี แตไมจัดทําเพราะคิดวากฎหมายไมไดบังคับและไมมีความผิดหากไมไดจัดทําเปนตน
โดยไมมีการจัดทําสําเนาใบกํากับภาษี เพื่อไมใหเจาหนาที่ของกรมสรรพากรตรวจสอบยันใบกํากับ
ภาษีได ก็จะถือไดวาเปนใบกํากับภาษีโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร

ปญหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเปนกรณีที่วามีการซื้อขายสินคาแตผูประกอบการ
ไมไดจัดทําสําเนาใบกํากับภาษีใหเจาหนาที่ตรวจสอบ และไมมีการลงรายงานภาษี เพื่อไมให
เจาหนาที่ตรวจสอบยันใบกํากับภาษีน้ันได หรือเปนกรณีที่ผูประกอบการที่จดทะเบียนเท็จโดยไมมี
สถานประกอบการที่แทจริง แตมีการซื้อขายสินคาผานตัวแทน หรือเซลที่นําสินคามาขาย เมื่อ
เจาหนาที่ไปตรวจ ปรากฏวาไมมีการประกอบกิจการและไมสามารถตรวจสอบยันใบกํากับภาษีได
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กรณีเชนน้ี มีปญหาเกี่ยวกับผูประกอบการซึ่งซื้อสินคาไปและไดใบกํากับภาษีไปคํานวณภาษี แตไม
รูวาผูประกอบการไมไดจัดทําสําเนาใบกํากับภาษีไวเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ หรือไมรูวาตัวแทน
ที่นําสินคามาขายน้ัน จดทะเบียนสถานประกอบการเปนเท็จเพื่อไมใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การผลักภาระใหผูซื้อ จะตองพิสูจนตามมาตรา 89 (7) แหง
ประมวลรัษฎากร โดยใหพิสูจน นอกเหนือไปจากผูใดเปนผูออกแลว นาจะเปนการไมเปนธรรมกับ
ผูซื้อ เพราะหากผลักภาระการพิสูจนถึงวา ผูใดเปนผูออกใบกํากับภาษีแลวจะตองพิสูจนวาเปนการ
ออกใบกํากับภาษีโดยมีสําเนาใบกํากับภาษีอยูดวย ยอมเปนไปไมไดในทางปฏิบัติทางธุรกิจ
เน่ืองจากในทางธุรกิจ การติดตอซื้อขายสินคา ผูขายมักนําสินคามาเสนอขายใหโดยไมมีใบกํากับ
ภาษี สวนการจัดทําสําเนาใบกํากับภาษีน้ัน ผูซื้อยอมไมสามารถรูไดเลยวา ผูขายมีการจัดทําสําเนา
ใบกํากับภาษีหรือไม ผลเสียที่ตองใหผูซื้อพิสูจนถึงความถูกตองของการออกใบกํากับภาษีจะทําให
ผูประกอบการซึ่งซื้อสินคาโดยไมสมัครใจในการเสียภาษี เพราะถาหากเสียภาษีแลวเกิดผูขายไมเก็บ
สําเนาหรือทําใบกํากับภาษีไมถูกตอง ผูซื้อซึ่งเปนผูประกอบการก็จะมีภาระการพิสูจนมาก ยากตอ
การพิสูจนมากในทางปฏิบัติ

ตามมาตรา 90/4 (7) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาแกผูที่ไดนําใบ
กํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายไปใชในการเครดิตภาษี
ถาขอเท็จจริงปรากฏวา ผูประกอบการนําใบกํากับภาษีน้ีไปใชโดยไมรูหรือไมไดมีเจตนา จะถูก
ลงโทษตามมาตรา 90/4 (7) หรือไมน้ัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่เจาหนาที่จะพิสูจนขออางวา
ผูประกอบการไมรูหรือไมมีเจตนา ในการนําใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายไปใชทํา
ไดยากในทางปฏิบัติ เน่ืองจากเปนเร่ืองภายในจิตใจของผูประกอบการ

4.10 ปญหาความผิดเกี่ยวกับใบกํากับภาษีท่ีออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ความผิดที่เกี่ยวของกับการใชใบกํากับภาษี ตามที่ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมไว ไดแก
1) การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตไมไดประกอบกิจการจริง วิธีการน้ีบริษัทไมได

ประกอบกิจการจริง แตไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อประโยชนในการขอคืนภาษีซึ่งบางราย
แจงวาเปนผูสงออก แตไมไดมีการสงสินคาจริงและบางรายก็ไมไดทํากิจการอะไร มีลักษณะเปนที่
อยูอาศัยมากกวา โดยจะขอคืนภาษีจากใบกํากับภาษีปลอมเมื่อขอคืนภาษีไดสักระยะหน่ึง ก็จะปด
กิจการไปแลวไปเปดตัวบริษัทใหมและดําเนินการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมกับดําเนินการ
ขอคืนภาษีเวียนไปเชนน้ีเร่ือยๆ (คําวินิจฉัยของกรมสรรพากรที่ กค 0811/พ.14516, คําพิพากษาฎีกา
ที่ 1233/2551 คําพิพากษาฎีกาที่ 7312/2542 เปนตน)
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2) การขายใบกํากับภาษี วิธีการน้ี คือ ผูประกอบการมีสถานประกอบการจริง และมี
การประกอบธุรกิจจริงมีรายรับจากสินคาที่ซื้อขายจริง แตไดนําใบกํากับภาษีที่ผูซื้อไมตองการไป
ขายใหกับผูประกอบการที่ตองการใบกํากับภาษี เพื่อขอคืนภาษีจากรัฐหรือทําใหเสียภาษีนอยลง
สวนใหญมักพบกับธุรกิจ ประเภทปมนํ้ามัน หรือผูประกอบการที่ขายสินคาใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย
ซึ่งมักจะไมตองการใบกํากับภาษี (คําพิพากษาฎีกาที่ 4464/2545,คําพิพากษาฎีกาที่ 5672/2548)

3) การปลอมใบกํากับภาษีของบริษัทที่มีชื่อเสียง คือ ผูทุจริตจะทําการปลอมใบกํากับ
ภาษีขึ้นมาเองสวนใหญมักจะเกิดขึ้นในธุรกิจกอสราง ซึ่งมักจะปลอมใบกํากับภาษีของบริษัทผูขาย
สงรายใหญที่มีเครือขายการขายสงกระจายทั่วประเทศ ทําใหยากตอการตรวจสอบวาใบกํากับภาษีที่
ทําขึ้นมาเปนของจริงหรือของปลอม โดยในบางคร้ังผูซื้อใบกํากับภาษีก็สามารถตรวจสอบไดวา
เปนของปลอมแต สวนใหญจะไมทราบวาเปนของปลอม (คําพิพากษาฎีกาที่ 8969/2547)

4) การจัดต้ังบริษัทหลายๆ ทอดออกใบกํากับภาษีใหกันเอง วิธีการน้ีจะมีการจัดต้ัง
บริษัทขึ้นมาหลายๆ แหงโดยจะทําเปนขบวนการเพื่อใหยากตอการตรวจสอบ โดยจะออกใบกํากับ
ภาษีซื้อขายแกกันเปนทอดๆ โดยทอดสุดทายจะแสดงตัว เปนผูสงออก ซึ่งความจริงแลวไมไดมีการ
สงออกสินคาเลยแตจะมีการปลอมใบขนสินคาและใบสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ เพื่อขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งวิธีการน้ีกรมสรรพกรได สงเจาหนาไปตรวจสอบยังประเทศ ที่ถูกอางถึงจนทําให
สามารถจับกุมผูทุจริตมาลงโทษได (คําพิพากษาฎีกาที่ 5570/2548)

5) สํานักงานบัญชีปลอมเอกสารหรือสับเปลี่ยนใบกํากับภาษี สํานักงานบัญชีมักจะรับ
ทําบัญชีใหลูกคาหลายๆ ราย และจะมีการสับเปลี่ยนใบกํากับภาษี ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา โดย
ทําการแตงยอดภาษีขึ้นมาใหมใหเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะทําใหยอดการชําระภาษีมูลคาเพิ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนที่ลดลง

6) การออกใบกํากับภาษีโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ผูที่กระทําจะปลอมแปลงวาเปน
ผูจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อออกใบกํากับภาษีปลอมและขายใหกับผูตองการซื้อใบกํากับภาษี

7) การพิมพใบกํากับภาษีใชเองโดยไมมีการซื้อขาย เปนการพิมพใบกํากับภาษีขึ้นมา
เอง โดยจะลงรายการซื้อขายตางๆ ลงไปทั้งที่ความจริงไมไดมีการซื้อขายเกิดขึ้น แลวจึงนําใบกํากับ
ภาษีไปยื่นขอรับภาษีคืน อีกรอบ

8) การปลอมใบขนสินคา และใบกํากับภาษีเพื่อขอคืนภาษี วิธีการน้ีผูทุจริตจะอางวา
เปนการสงออก แตมิไดมีการขนสงสินคาจริง โดยออกใบขนสินคาปลอมขึ้นมา เพื่อออกใบกํากับ
ภาษีเปนหลักฐานในการยืนขอภาษีคืน จึงทําใหสามารถ โกงภาษี ซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบ
ไดทันที เพราะวาภาษีขายจากการสงออกจะมีอัตราเปนศูนย
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9) การจัดทําใบกํากับภาษีขึ้นมา 2 ชุด เหมือนกัน โดยจะพิมพแบบใบกํากับภาษีขึ้นมา
2 ชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุดน้ีจะมีเลขที่เดียวกันและเมื่อมีการขายสินคาออกไปแลว ก็จะทําใหมียอดการขาย
ซ้ําซอนกัน 2 คร้ัง ดวยการใชใบกํากับภาษี เลมที่เลขที่เดียวกัน วิธีการน้ีจะทําใหผูขายสามารถหลบ
ยอดภาษีจากใบกํากับภาษีขายอีก ชุดได โดยสามารถยื่นชําระภาษีเพียงยอดการขายเพียงคร้ังเดียว
และเพื่อใหยากตอการ ตรวจสอบของเจาหนาที่ในคราวเดียวกัน แตสามารถตรวจสอบพบภายหลัง
ได (คําพิพากษาฎีกาที่ 8301/2549)

10) การออกภาษีขายตํ่ากวาราคาจริง วิธีการน้ีมักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจขายสินคาที่ยากตอ
การตรวจสอบในเร่ืองราคา เชน ธุรกิจอัญมนี เมื่อมีการซื้อขายสินคากันแลว ลูกคาบางรายที่ไมได
รับใบกํากับภาษี หรือไมตองการรับใบกํากับภาษี จึงเกิดชองโหวใหผูขายสามารถออกใบกํากับภาษี
ขายในราคาที่ตํ่ากวาราคาจริงได เชน เมื่อมีการขายเพชรใหกับลูกคาในราคา 100,000 บาท โดยลูกคา
ไมไดรับใบกํากับภาษีไวเปนหลักฐานการซื้อขาย ทําใหผูขายสามารถออกใบกํากับภาษีในราคา
10,000 บาทได ยอดการขายในคร้ังน้ีก็จะตํ่ากวาความเปนจริงทันที และทําใหยอดการชําระภาษี
มูลคาเพิ่มก็จะลดลง ทําใหรัฐไดรับภาษีนอยลง

11) ผูประกอบการขายสินคาจํานวนมากในคราวเดียวกัน แตใชวิธีทยอยสงมอบสินคา
โดยมีหลักฐานการสงมอบใบกํากับภาษี และใบสงของใหผูซื้อตามจํานวนที่มีการสงมอบในแตละ
คร้ัง และเมือไดสงมอบคาครบตามจํานวนที่สั่งแลว ผูขายจะออกใบกํากับภาษีพรอมใบเสร็จรับเงิน
ทั้งจํานวนอีกคร้ังหน่ึง ทําใหผูซื้อสินคาสามารถใชใบกํากับภาษีทั้งหมดซึ่งมีมูลคาสินคาที่จายไป
จริง

4.11 บทสัมภาษณเจาหนาท่ีกรมสรรพากรเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบใบกํากับภาษี และนัก
กฎหมาย

นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย กรมสรรพากร ทานหน่ึง กลาววา
“บทบัญญัติในประมวลรัษฎากรฉบับปจจุบัน มีสภาพบังคับในการลงโทษผูกระทําทั้ง

ทางแพงและทางอาญาเพียงพออยูแลว และการเพิ่มโทษใหมีความรุนแรงมากขึ้นไมแนวทางในการ
แกปญหาการทําใบกํากับภาษีปลอมและใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายใหลดลง แต
ควรใชวิธีการสรางจิตสํานึกแกผูประกอบการ ใหมีความรูสึกวาการทําใบกํากับภาษีปลอมและ
ใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนการทําใหรัฐไดรับความเสียหายและเปนสิ่งที่ไม
ควรกระทําอยางยิ่ง ประการตอมา  แมจะมีการเพิ่มบทบัญญัตินิยามศัพทของคําวา ใบกํากับภาษี
ปลอม และ คําวา ใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายไวในประมวลรัษฎากรก็ตาม แตก็คง
ไมสามารถครอบคลุมขอเท็จจริงไดทั้งหมด และจะยังคงมีผูประกอบการหาวิธีการอ่ืนในการ
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หลีกเลี่ยงกฎหมายตอไป ประการสุดทาย ไมควรมีการบัญญัติกฎหมายที่กําหนดใหการตรวจสอบ
ใบกํากับภาษีเปนหนาที่ของประชาชน ซึ่งหากใครฝาฝนจะตองถูกลงโทษ เพราะเปนการกระทบ
สิทธิของประชาชนเกินไป  แตยอมรับวาหากประชาชนสวนใหญเขามามีบทบาทในการตรวจสอบ
ใบกํากับภาษีแลว จะทําใหปญหาการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีลดลงไปไดอยางมาก
แนนอน  ทั้งยังเปนการลดคาใชจายของภาครัฐไดดีที่สุดดวย”

สวนดานวิธีปฏิบัติ นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย กรมสรรพากร ทานหน่ึง กลาววา
“ปจจุบัน แนวโนมการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีมีแนวโนมลดลง ดังจะเห็นไดจาก
จํานวนคดีในปที่ผานมา ประกอบทั้งในเวลาน้ี กรมสรรพากรไดยุบหนวยงานที่มีหนาที่โดยเฉพาะ
ในการตรวจสอบการออกใบกํากับของผูประกอบการออกจากการปฏิบัติงาน เน่ืองจากจํานวนคดีที่
นอยลง โดยสาเหตุน้ันอาจเปนเพราะ ผูประกอบการมีความรูความเขาใจในเร่ืองภาษีมูลคาเพิ่มใน
สวนที่เกี่ยวกับการจัดทําใบกํากับภาษีมากขึ้น ประกอบทั้งในชวงหลายปที่ผานมากรมสรรพากรได
สงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบอยางเขมงวด จากการปฏิบัติงานที่ผานมาน้ัน พบวา ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กเทาน้ันที่กระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษี ซึ่งผูประกอบการเหลาน้ี
สวนใหญมักจะกระทําความผิดโดยเจตนาปลอมหรือออกใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย จะมี
เพียงสวนนอยที่กระทําความผิดดวยความสําคัญผิดหรือรูเทาไมถึงการณ ความผิดเกี่ยวกับใบกํากับ
ภาษีที่พบในปจจุบันยังคงใชรูปแบบและวิธีการเดิมไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ธุรกิจที่พบวาการ
กระทําความผิดบอยๆ คือ ธุรกิจรับเหมากอสราง สวนในดานผูประกอบการรายใหญน้ันไมพบ
ปญหาการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษี เน่ืองจากผูประกอบการเหลาน้ีมีความรูเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่มเปนอยางดี”

สวนดานการรณรงคประชาสัมพันธ “ปจจุบัน กรม สรรพากรยังคงมีโครงการใบกํากับ
ภาษีมีมูลคา โดยใหประชาชนสงใบกํากับภาษีที่ไดรับจากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
มายังกรมสรรพากรและจะทําการจับชิงโชครางวัลของกรมสรรพากร เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบใบกํากับภาษี  แตที่กรมสรรพากรมิ ไดมีการรณรงคโดยผานสื่อตางๆ เชน
โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน ก็เน่ืองจากจํานวนคดีการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีลดลง
ไปอยางมากแลวในปจจุบัน"

นิติกรชํานาญการ สํานักสืบสวนและกองคดี กรมสรรพากร ทานหน่ึง กลาววา “ในดาน
กฎหมายบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรฉบับปจจุบัน มีสภาพบังคับในการลงโทษผูกระทําทั้งทาง
แพงและทางอาญาเพียงพออยูแลว และการเพิ่มโทษใหมีความรุนแรงมากขึ้น ไมแนวทางในการ
แกปญหาการทําใบกํากับภาษีปลอมและใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายใหลดลง การ
ทําใหกฎหมายมีประสิทธิภาพน้ันควรพิจารณาถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดมากกวาการ
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เนนบัญญัติกฎหมายใหมีโทษรุนแรง และควรใชวิธีการสรางจิตสํานึกแกผูประกอบการ ใหมีความ
รูสึกวาการทําใบกํากับภาษีปลอมและใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนการทําใหรัฐ
ไดรับความเสียหายและเปนสิ่งที่ไมควรกระทําอยางยิ่ง ประการตอมา แมจะมีการเพิ่มบทบัญญัติ
นิยามศัพทของคําวา ใบกํากับภาษีปลอม และคําวา ใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไว
ในประมวลรัษฎากรก็ตาม แตก็คงไมสามารถครอบคลุมขอเท็จจริงไดทั้งหมด และจะยังคงมี
ผูประกอบการหาวิธีการอ่ืนในการหลีกเลี่ยงกฎหมายตอไป ประการสุดทาย ไมควรมีการบัญญัติ
กฎหมายที่กําหนดใหการตรวจสอบใบกํากับภาษีเปนหนาที่ของประชาชน ซึ่งหากใครฝาฝนจะตอง
ถูกลงโทษ เพราะเปนการกระทบสิทธิของประชาชนเกินไป  แตยอมรับวาหากประชาชนสวนใหญ
เขามามีบทบาทในการตรวจสอบใบกํากับภาษีแลว จะทําใหปญหาการกระทําความผิดในเร่ือง
ใบกํากับภาษีลดลงไปไดอยางมากแนนอน ทั้งยังเปนการลดคาใชจายของภาครัฐไดดีที่สุดดวย”

สวนดานวิธีปฏิบัติน้ัน “ปจจุบัน แนวโนมการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีมี
แนวโนมลดลง ดังจะเห็นไดจากจํานวนคดีในปที่ผานมา โดยสาเหตุน้ันอาจเปนเพราะผูประกอบการ
มีความรูความเขาใจในเร่ืองภาษีมูลคาเพิ่มในสวนที่เกี่ยวกับการจัดทําใบกํากับภาษีมากขึ้น ประกอบ
ทั้งในชวงหลายปที่ผานมากรมสรรพากรไดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบอยางเขมงวด จากการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาน้ัน พบวาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเทาน้ันที่กระทําความผิดใน
เร่ืองใบกํากับภาษี ซึ่งผูประกอบการเหลาน้ีสวนใหญมักจะกระทําความผิดโดยเจตนาปลอมหรือ
ออกใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย จะมีเพียงสวนนอยที่กระทําความผิดดวยความสําคัญผิด
หรือรูเทาไมถึงการณ การที่กรมสรรพากรไมเนนสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบการกระทําความผิดใน
เร่ืองใบกํากับภาษีเหมือนในปที่ผานๆ มา เพราะเหตุมีจํานวนคดีลดลงอยางมากแลว จํานวน
เจาหนาที่ของกรมสรรพากรน้ันมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติการที่มีหลายดานในกรมสรรพกร จึงตอง
ใชวิธีโยกยายงานของเจาหนาที่ไปดูแลงานดานอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญกวา

สวนดานการรณรงคประชาสัมพันธ “ปจจุบัน กรมสรรพากรไดมีโครงการที่ชื่อวา RD
CAMP สัญจร ปที่ 3 ซึ่งเปนโครงการใหความรูดานภาษีแกนักเรียนที่เปนเยาวชน เพื่อปลูกฝงจิต
สํานักที่ดีใหแกเยาวชนเหลาน้ีเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต เชื่อวา ควรใชมาตรการดานการ
ปราบปรามควบคูไปกับมาตรการดานใหความรูแกประชาชน เปนแนวทางแกปญหาไดดีที่สุด

อาจารย อดิเทพ ถิระวัฒน ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา แผนกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลฎีกา กลาววา “ใบกํากับภาษีถือเปนหลักฐานที่มีความสําคัญที่สุด ในระบบการจัดเก็บภาษี
มูลคาเพิ่มของไทย เพราะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงเร่ืองสถานะภาพของผูประกอบการ การคํานวณ
ภาษีจากการขายสินคาหรือใหบริการ วามีความถูกตองเพียงใด ตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากรใน
เร่ืองบทลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญา กรณีที่ผูประกอบการกระทําความผิดเกี่ยวกับใบกํากับ
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ภาษีน้ัน มีความรุนแรงเพียงพออยูแลว การเพิ่มโทษและโทษจําคุกไมใชแนวทางในการแกปญหา
แตควรพิจาณาถึงการบังคับกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากกวา เจตนารมณแทจริงตามกฎหมายแหง
ประมวลรัษฎากรน้ันไมมีเร่ืองการลงโทษจําคุก เพราะการลงโทษจําคุกไมไดทําใหรัฐไดประโยชน
แตควรใชมีการสรางความเขาใจและจิตสํานักใหแกผูมีหนารับผิดชอบตระหนักถึงการกระทําของ
ตนวาจะสงผลอยางไรแกรัฐ

จากบทสัมภาษณ ดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานของผูวิจัยที่วา การนํามาตรการ
ตรวจสอบทางกฎหมายไปบังคับใชในทางปฏิบัติไมสามารถแกไขปญหาการกระทําความผิดใน
เร่ืองใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมายได เน่ืองจากไมมีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่สรรพากร
อยางเจาหนาที่ตํารวจเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานคนหาหลักฐาน หรือ การจับกุม
ผูกระทําความผิด และจํานวนบุคลากรของกรมสรรพากรมีไมเพียงพอที่จะทําใหมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยูเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง การเพิ่มบทลงโทษทั้งในเร่ืองเบี้ยปรับและโทษจําคุก
ใหหนักขึ้นไมใชแนวทางในการแกไขปญหาการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย และควรมีการรณรงคใหประชาชนสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของใบกํากับ
ภาษีวา หากเกิดความเสียหายจากการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีซึ่งแตละคดีมีมูลคาความ
เสียหายหลายรอยลานบาท ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ีจะสงกระทบตอประชาชนทุกคน เน่ืองจากทํา
ใหรัฐตองสูญเสียรายไดในการพัฒนาประเทศ
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
ใบกํากับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสําคัญ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

จะตองจัดทํา และออกใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ทุกคร้ังที่มีการขายสินคาหรือใหบริการ
เพื่อแสดงมูลคาของสินคาหรือบริการและจํานวนภาษี มูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนเรียก
เก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคา หรือรับบริการในแตละคร้ัง

ใบกํากับภาษีเปนเอกสารสําคัญภายใตระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ผูปะกอบการจดทะเบียนที่
เปนผูขายสินคาหรือใหบริการ มีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีในทันทีทุกคร้ังที่ความรับผิดชอบใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้น ในทางตรงกันขาม สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนผูซื้อ
สินคา หรือรับบริการ และผูนําเขามีหนาตองเรียกใบกํากับภาษีมาเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อพิสูจนวา
ตนเองไดจายคาภาษีซื้อไปเปนจํานวนเทาใด ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระในแตละเดือน
จะใชภาษีขาย หักดวยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร หรือทั่วไปใชแบบฟอรมของ
กรมสรรพากร ภ.พ.30 ดังน้ัน ใบกํากับภาษีจึงมีความสําคัญตอผูประกอบการจดทะเบียน ทั้งดาน
ผูขาย และผูซื้อโดยฝงผูขายสินคา หรือใหบริการ ใบกํากับภาษี แสดงวาไดขาย หรือบริการ ชนิด
หรือประเภทใด ใหแกบุคคลใด เมื่อใด มีจํานวนปริมาณและมูลคาเทาใด และคิดเปนจํานวนภาษี
มูลคาเพิ่ม หรือ “ภาษีขาย” ที่ไดเรียกเก็บจะเปนจํานวนเทาใด สําหรับฝงผูซื้อ หรือผูรับบริการ และ
ผูนําเขา ใบกํากับภาษี เปนหลักฐานสําคัญที่ใชพิสูจนวา ผูประกอบการไดซื้อ หรือรับบริการ ชนิด
หรือประเภทใด จากผูประกอบการรายใด หรือนําเขาสินคาจากประเทศใด เมื่อใด มีจํานวนปริมาณ
และเปนมูลคาเทาใด คิดเปนจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระในแตละเดือนภาษี

ใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายน้ัน ไดแก
1) ใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดออกใบกํากับภาษี โดยไมมี

การขายสินคาจริง หรือเปนการขายใบกํากับภาษี
2) ใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูประกอบการจดทะเบียน แตผูประกอบการจดทะเบียน

ไมไดจัดทําสําเนาเพื่อใหเจาหนาที่ของกรมสรรพากรตรวจสอบ หรือเปนกรณีที่เปนการจดทะเบียน
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ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยมีสถานประกอบการเปนเท็จเพราะหากมีการตรวจสอบแลวไมพบวาเปน
ใบกํากับภาษีที่ไดออกจริงเมื่อใด มีการขายสินคากันจริงหรือไม หรือไมสามารถตรวจสอบไปยัง
สถานประกอบการได ก็จะถือวาเปนใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย

3) กรณีไมไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตไดออกใบกํากับภาษีโดย
ไมมีสิทธิออกตามกฎหมาย หรือเปนผูประกอบการจดทะเบียน แตเปนการออกใบกํากับภาษีที่มีเลม
ที่เลขเดียวกันหลายฉบับ ใหผูประกอบการหลายคน

ใบกํากับภาษีปลอม เน่ืองจากในประมวลรัษฎากร ไมไดใหคํานิยามความหมายของคําวา
“ใบกํากับภาษีปลอม” ไว ดังน้ันการตีความคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” จึงมีความแตกตางกันออก
ไป แยกเปนความหมายในทางแพง และความหมายทางอาญา ไดดังน้ี

1) ความหมายของคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” ซึ่งเกี่ยวของกับเบี้ยปรับในทางแพงน้ัน
ตามบทบัญญัติของมาตรา 89 (7) วรรคสองแหงประมวลรัษฎากรที่วา “ในกรณีใบกํากับที่ผูไดรับ
ประโยชนไมสามารถนําพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษี ใหถือวาเปนใบกํากับภาษี
ปลอม” ตามบทบัญญัติดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวา ความหมายของใบกํากับภาษีปลอม
ในทางแพงน้ัน หมายถึง ใบกํากับภาษีที่ถูกทําปลอมขึ้น และหมายความรวมถึงใบกํากับภาษีที่ “ผู รับ
ประโยชน” ไมสามารถนําพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษี หากผูประกอบการมีการนํา
ใบกํากับภาษีปลอม ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชในการคํานวณภาษี ก็จะตองเสียเบี้ยปรับอีก
สองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษีน้ัน

2) ความหมายของคําวา “ใบกํากับภาษีปลอม” ในทางอาญาตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากร มาตรา 90/4 (7) ไดบัญญัติไววา “บุคคลดังตอไปน้ี ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติที่ระบุไวตองระวางโทษต้ังแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองแสน
บาท” (7) ผูประกอบการโดยเจตนานําใบกํากับภาษีปลอม หรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวย
กฎหมายไปใชในการเครดิตภาษี

ผูวิจัยมีความเห็นวา ความหมายของคําวา“ใบกํากับภาษีปลอม” ในทางอาญาน้ัน คือการ
ปลอมใบกํากับภาษีซึ่งมีลักษณะเปนการปลอมเอกสาร โดยใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา
มาเทียบเคียง คือ มาตรา 264 ที่วา “ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหน่ึงสวนใด เติม
หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือ
ลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ถาได
กระทําไปเพื่อใหผูหน่ึงผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูน้ันกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” วรรคสองที่วา
“ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอ่ืนโดยไมไดรับความ
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ยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอ่ืนน้ัน ถาไดกระทําเพื่อนําเอกสารน้ันไปใชในกิจการที่อาจเกิด
เสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือประชาชน ใหถือวาผูน้ันปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดียวกัน”

การออกใบกํากับภาษีปลอม และการออกใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมายในแตละ
คร้ังสงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของรัฐ เน่ืองรัฐตองสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งรัฐจําเปนตองนําเงินน้ีไปพัฒนาประเทศ เห็นไดจากคดีตัวอยางในบทที่ 4 ตอนตน
คดีเกี่ยวกับใบกํากับภาษีเพียงคดีเดียวมีมูลคาความเสียหายนับพันลานบาท และในแงที่ภาษี
มูลคาเพิ่มเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ การที่ชาวตางชาติไดรับรูถึงขอมูลขาวสาร ใน
เร่ืองการไมสามารถแกไขปญหาการจัดเก็บภาษี หรือการไมมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
รัฐ อาจสงผลตอความเชื่อมั่นในการลงทุน และอาจเกิดการยายเงินทุนไปลงทุนยังประเทศอ่ืน ซึ่งมี
ความเสียหายสูงจนไมสามารถคํานวณเปนมูลคาจริงได ซึ่งทายที่สุดความเสียหายน้ียอมส งผล
กระทบตอประชาชนไทยทุกคน

มาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการตรวจสอบใบกํากับภาษี มีบัญญัติไวในประมวล
รัษฎากร ต้ังแตมาตรา 86ถึง มาตรา 86/14 ซึ่งเปนการกําหนดรูปแบบการจัดทําใบกํากับภาษี
ขอความที่ตองมีในใบกํากับภาษี และบทลงโทษกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมายในมาตรา 90/3 มาตรา
90/4 มาตรา 90/5 ซึ่งมาตรการทางกฎหมายน้ีรวมไปถึงคําวินัยของกรมสรรพากร ขอหารือภาษีอากร
และคําพิพากษาศาลฎีกาในเร่ืองใบกํากับภาษีดวย ยกตัวอยางเชน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากรที่ 25/2537 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและไดมีคําวินิจฉัยในการประชุมคร้ังที่
29/2537 วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 วา ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งใชเคร่ืองคอมพิวเตอรออก
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร หรือใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินชนิดคอมพิวเตอร
ซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7
แหงประมวลรัษฎากร ในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 86 แหง
ประมวลรัษฎากร หากผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ขอมูลของใบกํากับภาษี และขอมูลของใบกํากับภาษีอยางยอ
ไดถูกบันทึกในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette เพื่อบันทึกรายละเอียดของรายการใบกํากับภาษีและ
ใบกํากับภาษีอยางยอ ใหถือเปนสําเนาใบกํากับภาษี และสําเนาใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86
แหงประมวลรัษฎากร และ ขอหารือภาษีอากรที่ กค 0702/พ./189 บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิต
คอมเพรสเซอรสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ บริษัทฯ มีความประสงคจะสั่งซื้อสินคาจากผูขายทั้งใน
และนอกประเทศ ในการดําเนินการสั่งซื้อสินคาดังกลาว บริษัทฯ จะใชใบสั่งซื้อแบบใหม โดยระบุ
คําวา "ราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม" อยูในใบสั่งซื้อทุกฉบับ จึงขอทราบวา ใบสั่งซื้อของบริษัทฯ ตอง
ระบุขอความดังกลาวหรือไม แนววินิจฉัย เน่ืองจากใบสั่งซื้อสินคาดังกลาว ไมใชใบกํากับภาษี
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ดังน้ัน ใบสั่งซื้อสินคาจึงไมอยูในบังคับที่ตองมีรายการตามที่กําหนดในมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากร หรือคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1233/2551 เร่ือง ใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูไมมีสิทธิออก โจทก
นําใบกํากับภาษีเลขที่ 05/201 ระบุชื่อบริษัท ค. เปนผูออก ใบกํากับภาษีเลขที่ 025/1210 025/1211
025/1229 025/1234 ระบุชื่อบริษัท บ. เปนผูออก ใบกํากับภาษีเลขที่ 022/1075 022/1083 022/1088
ระบุชื่อบริษัท พ. เปนผูออก ใบกํากับภาษีเลขที่ 08/84 (03/114) 03/115 03/116 ระบุชื่อบริษัท อ.
เปนผูออก มาใชแสดงเปนภาษีซื้อในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับเดือนภาษี
สิงหาคม 2540 ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร เจาพนักงานประเมินของจําเลยเห็นวาโจทก
ไมสามารถพิสูจนการจายเงินตามใบกํากับภาษีดังกลาวไดสมบูรณ จึงถือวาใบกํากับภาษีดังกลาว
เปนใบกํากับภาษีที่ผูไดรับประโยชน ไมสามารถพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษีให ถือ
วาเปนใบกํากับภาษีที่ออกโดยมิชอบ ดวยกฎหมายตามมาตรา 82/5 (5) ตองเสียเบี้ยปรับ 2 เทา ตาม
มาตรา 89 (7) แหงประมวลรัษฎากร

มาตรการทางกฎหมายของกรมสรรพากร หลักการตรวจสอบใบกํากับภาษีที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมายของกรมสรรพากรคือ เจาหนาที่บริหารงานภาษีมูลคาเพิ่มหรือเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภาษีมูลคาเพิ่มจึงจะตรวจพบการกระทําความผิด จากการตรวจสอบภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะมีขั้นตอน
การตรวจสอบไตสวนเพื่อใชมาตรการบังคับทางแพงเสียกอน ซึ่งขั้นตอนน้ีในประเทศไทยเปนการ
สืบสวนในชั้นพิจารณาดําเนินคดีอาญาของกรมสรรพากร โดยเจาพนักงานสรรพากรมีเพียงอํานาจ
และหนาที่สืบสวนตามประมวลรัษฎากร เชน การตรวจคน ยึดหรืออายัด เปนตนโดยมิไดมีอํานาจ
ที่จะทําการสืบสวนสอบสวนความผิดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และก็ไมถือวาการสืบสวนตามประมวลรัษฎากรที่ไดกระทํามาน้ัน เปนขั้นการสืบสวนแตอยางใด

ดังน้ัน เมื่อเจาพนักงานสรรพากรรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาขอเท็จจริงเสร็จ
แลวก็จะตองดําเนินการเสนอกรมสรรพากร เพื่ออนุมัติการดําเนินคดีอาญา โดยสงเร่ืองรองทุกขไป
ยังพนักงานสอบสวน เพื่อใหดําเนินการสอบสวนเปนความผิดทางอาญาตอไปผูมีอํานาจหนาที่ใน
การสอบสวนเกี่ยวกับการทุจิตภาษีมูลคาเพิ่ม ไมวาจะเปนความผิดตามประมวลรัษฎากร หรือ
ประมวลกฎหมายอาญา คือ พนักงานสอบสวน(เจาหนาที่ตํารวจ) จะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการ
สอบสวนความผิด

จากการศึกษาของผูวิจัยเห็นวา การนํามาตรการทางกฎหมายที่มีอยูไปใชในทางปฏิบัติ
ไมสามารถแกปญหาการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมายได เน่ืองจาก
ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบของเจาหนาที่กรมสรรพากรมีความยุงยาก แตละขั้นตอนตองใช
เวลานาน กวาจะรูแนชัดวามีการกระทําความผิด และจะตองอาศัยอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจในการ
คนหา ตรวจยึดหลักฐาน และจับกุมผูกระทําผิด การที่ตองทํางานประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ
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ตลอดเวลา ทําใหตองใชเวลาเพิ่มมากขึ้นในชวงดําเนินการตรวจสอบ การทํางานรูปแบบน้ีเสี่ยงตอ
การเกิดปญหาเอกภาพในการทํางาน เพราะกรมสรรพากรไมไดเปนหนวยงานของสํานักงานตํารวจ
และสํานักงานตํารวจก็ไมไดเปนหนวยงานในกรมสรรพากร เมื่อขั้นตอนในการปราบปรามผูกระทํา
ผิดตองใชเวลานานและมีความยุงยาก ยอมสงผลใหเปนประโยชนแกผูกระทําความผิด ทั้งยังทําให
ผูกระทําผิดไมมีความเกรงกลัวเจาหนาที่ของกรมสรรพากร ปจจุบัน คดีที่เกี่ยวกับการใชใบกํากับ
ภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ทั้งเร่ืองใบกํากับภาษีปลอม ใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ผูกระทําความผิดไดพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทําความผิดใหมีความซับซอนมากขึ้น
เพื่อใหยากแกการตรวจสอบของเจาหนาที่ และยังหาวิธีทําลายหลักฐานตางๆ อยางรวดเร็วกอนที่
เจาหนาที่จะมาตรวจสอบ อยางเชน ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการกระทําความผิด เปลี่ยน
หลักฐานจากที่ใชกระดาษ เปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถลบลางไดงาย ผูกระทําผิดทาง
ภาษีในปจจุบัน เปนผูมีความรูทางดานภาษีอยางมาก (white collar crime) และมีความรูความชํานาญ
ในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ไมใชผูกระทําผิดทั่วๆ ไป ดังน้ี หากพิจารณาในเร่ืออํานาจหนาที่
ตามกฎหมายของเจาหนาที่กรมสรรพากรน้ัน ไมสามารถ ตรวจคน หรือ จับกุมผูกระทําผิดไดทันที
จะตองทําการหาหลักฐานใหไดแนชัดวามีผู ประกอบการกระทําความผิดจริงแลว จึงติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหใชอํานาจในทางอาญา ซึ่งกระบวนการในการหาหลักฐาน
ของเจาหนาที่กรมสรรพากรขางตนที่มีหลายขั้นตอนที่ตองใชเวลานานและยุงยาก อาจทําให
ผูกระทําผิดรูตัวและทําลายหลักฐานไปทั้งหมดกอน

จากศึกษาของผูวิจัย พบวา จํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรน้ัน มี
จํานวนนอย (ประมาณ 4,100 คน ทั่วประเทศ จากเว็บไซน กรมสรรพากร ในเร่ืองโครงสราง
อัตรากําลัง) เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรไทย 60 ลานกวาคน จึงไมสอดคลองกับขั้นตอน
การตรวจสอบหลักฐานในการกระทําผิดเร่ืองใบกํากับภาษีที่ไมถูกตองตามกฎหมายที่มีจํานวนมาก
และการตรวจสอบหลักฐานตางๆ น้ันตองอาศัยความรูความชํานาญและประสบการณของเจาหนาที่
ผูตรวจสอบอยางมาก ประกอบทั้งเจาหนาที่เหลายังมีหนาที่รับผิดชอบในเร่ืองทางภาษีหลายเร่ือง
ไมวาจะเปนการตรวจสอบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน ฉะน้ัน กวาจะได
หลักฐานที่แนชัดวามีการกระทําความผิด อาจตองใชเวลาหลายเดือน ทําใหผูกระทําความผิดรูตัว
และอาจทําลายหลักฐานสําคัญที่เหลืออยู หรือ ทําใหการกระทําความผิดน้ันยังคงดําเนินตอไปและ
สรางความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

ในดานกฎหมายของบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ในเร่ืองใบกํากับภาษียังคงมีความ
ไมชัดเจนเกิดขึ้น เชน ตามมาตรา 86 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนในในการจัดทําใบกํากับภาษี
และสําเนาใบกํากับภาษีสําหรับการขายสินคา หรือการใหบริการ ดังน้ี
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1) ใหจัดทําและสงมอบทุกคร้ัง และตองจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษี
มูลคาเพิ่มเกิดขึ้น

2) การออกใบกับภาษีของผูประกอบการที่ไดรับยกเวนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
และไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราว

3) ใหออกใบกํากับภาษีเปนรายสถานประกอบการ
4) การออกใบกํากับภาษีโดยตัวแทนในนามของผูประกอบการจดทะเบียนการ

กําหนดใหจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษีสําหรับการขายสินคา หรือการใหบริการทุก
คร้ัง และตองจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น พรอมทั้งใหสงมอบ
ใบกํากับภาษีน้ันแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการน้ัน ในทางปฏิบัติมีการละเวนใหไมตองปฏิบัติตาม
ในบางกรณี เชน ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536, ป.86/2542 ดังน้ี คําสั่งกรมสรรพากรน้ัน
เปนเพียงแนวทางปฏิบัติ มิใชกฎหมายโดยแทจริงแลวไมมีสภาพบังคับตามกฎหมายแตอยางใด จึง
ควรที่จะนําแนวทางปฏิบัติดังกลาวมาบัญญัติเปนอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูกเพื่อใหเกิดความ
ถูกตองเหมาะสมตามหลักของกฎหมายที่ดี

ตามมาตรา 86/12 การออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหน้ี และใบลดหน้ี หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหน้ี ใบแทนใบลดหน้ีตาม
มาตรา 86/12 ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 36)
ที่กําหนดใหใชวิธีถายเอกสารเพียงวิธีการเดียวไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ ที่สามารถพิมพออก
จากเคร่ืองหรือพิมพจากขอความอยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
การยกเลิกแลวออกใบกํากับภาษีฉบับใหมแทนฉบับเดิม ตามแนวทางปฏิบัติในคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 86/2542

ตามมาตรา มาตรา 88 และมาตรา 89 อํานาจของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 88 ไม
สอดคลองกับบทบัญญัติเกี่ยวกับเบี้ยปรับตาม มาตรา 89 กลาวคือ มีบทบัญญัติวาดวยเบี้ยปรับแตไม
มีบทบัญญัติวาดวยอํานาจเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 88 จึงไมมีอํานาจประเมินได เชน

1) กรณีภาษีขายแสดงไวขาดไป หรือกรณีภาษีซื้อแสดงไวเกินไป ตองรับผิดเบี้ยปรับ
1 เทา ตามมาตรา 89 (4) แตหากเมื่อผลการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มปรากฏวาไมมีภาษีที่ตองชําระ
เพิ่มเติม หรือมีภาษีที่ชําระไวเกิน เจาพนักงานประเมินก็จะไมสามารถประเมินเบี้ยปรับได

2) กรณีผูประกอบการไมออกใบกํากับภาษี ตองรับผิดเบี้ยปรับ 2 เทา ตามมาตรา 89 (5)
เจาพนักงานประเมินก็จะไมสามารถประเมินเบี้ยปรับได

3) กรณีผูประกอบการไมจัดทํารายงานหรือมีสินคาขาดจากรายงานตองรับผิดเบี้ยปรับ
2 เทา ตามมาตรา 89 (5) เจาพนักงานประเมินก็จะไมสามารถประเมินเบี้ยปรับได
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4) อํานาจในการกําหนดรายรับขั้นตํ่ากรณีใหบริการที่ระบบบัญชีไมเปนที่นาเชื่อถือ
5) ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจการเขาถึงขอมูลของผูตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อาทิ ขอมูล

ทางการเงินใน Bank Statement การชําระคาสินคาหรือบริการดวยบัตรเครดิต ขอมูลการบันทึก
รายการบัญชีดวยระบบอีเล็กทรอนิกส

ผูวิจัยเห็นวา การกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีน้ัน แมปจจุบันจะมีแนวโนมลดลง
แตจากการศึกษาก็พบวา ยังคงมีคดีการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษีอยู ดังน้ี ผูวิจัยเห็นวา
กรมสรรพากรไมควรยุบหนวยงานที่ทําหนาตรวจสอบใบกํากับภาษีโดยเฉพาะออกจากการทํางาน
เพราะหากมาตรการในการตรวจสอบไมมีประสิทธิภาพแลว การกระทําความผิดยอมมีแนวโนม
สูงขึ้นอีก ทั้งในดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่น้ันควรมีการฝกอบรมอยางตอเน่ือง เพื่อใหมีความ
รูทันพฤติการณของผูกระทําความผิดที่อาจพัฒนารูปแบบใหมีความซับซอนและยากแกการ
ตรวจสอบ การฝกอบรมแกเจาหนาที่ของกรมสรรพากรน้ันควรใหความรูในดานอ่ืนนอกจากการ
ตรวจสอบทางภาษีอากร เชน การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอยางพนักงานตํารวจวามีหลักเกณฑ
อยางไรบาง  เพื่อเปนการปองกันไมใหหลักฐานถูกทําลาย

ผูวิจัยเห็นวา ใบกํากับภาษีเปนหลักฐานที่มีความสําคัญมากในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ฉะน้ัน ควรมีมาตรการตรวจสอบที่เขมงวดอยูตลอดเวลา ควบคูไปกับมาตรการดานการรณรงคให
ความรูแกประชาชน เพราะการทําใหประชาชนตระหนักและรับรูถึงความสําคัญของใบกํากับภาษี
น้ัน ไมเพียงแตจะทําใหการกระทําความผิดนอยลงแลว ยังเปนการประหยัดคาใชจายของรัฐในการ
ตรวจสอบการกระทําความผิดในเร่ืองใบกํากับภาษี ทําใหรัฐไดรับประโยชนอยางมาก ดังน้ัน
กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธโครงการที่เกี่ยวกับใบกํากับภาษีผานสื่อตางๆ อยางตอเน่ือง

5.2 ขอเสนอแนะ
1) มาตรการทางกฎหมายในเร่ืองอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่กรมสรรพากร ควรมีการ

บัญญัติกฎหมายในประมวลรัษฎากรใหอํานาจเจาหนาที่สรรพากร โดยใหมีอํานาจในการสืบสวน
สอบสวนผูกระทําความผิด มีอํานาจในการจับกุมผูกระทําความผิดทันทีในกรณีพบเห็นความผิด
แบบซึ่งหนาโดยไมตองมีหมายจับ การทําการตรวจคนสถานประกอบการทันทีที่พบหลักฐานใน
การกระทําความผิดโดยไมตองมีหมายคน ซึ่งการบัญญัติกฎหมายน้ีไมทําใหเจาหนาที่กรมสรรพากร
มีอํานาจมากมายเกินไป เทียบเคียงกับการที่มีพระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชบัญญัติสรรพามิต
ใหอํานาจที่กลาวมาแกเจาหนาที่ศุลกากรและเจาหนาที่สรรพามิต ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับชอบ
ในเร่ืองเกี่ยวกับภาษีเชนเดียวกับเจาหนาที่สรรพากร โดยควรมีการบัญญัติในมาตรา 2 แหงประมวล
รัษฎากร เพิ่มเติมคําวา “เจาพนักงานประเมิน” หมายความรวมไปถึงบุคคลใดๆ ซึ่งรับราชการใน
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กรมสรรพากร และกินความรวมไปถึงพนักงานใดๆ ซึ่งไดต้ังแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือ
พนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่ของตนโดยปกติ และแกไขเพิ่มเติม
อํานาจของเจาหนาที่ประเมินในบทบัญญัติหมวด 4 เร่ืองภาษีมูลคาเพิ่ม สวนที่ 12 เร่ืองอํานาจเจา
พนักงานประเมิน มาตรา 88 เพิ่มเติมเปน (5) วา ถาพบผูใดกําลังกระทําผิด หรือพยายามจะกระทํา
ผิดหรือใช หรือชวยหรือยุยงใหผูอ่ืนกระทําผิดตอประมวลกฎหมายน้ี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผู
น้ันไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําผิด
หรือพยายามจะกระทําผิด เพื่อจัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทํา
ตามประมวลกฎหมายน้ีก็ดี หรือมีสิ่งของไปกับตัวอันเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว หรือ
อาจไดกระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน และ
เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 88/2 วาเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 88 และมาตรา 88/1
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา หรือ บัญญัติเพิ่มมาตราใหมเปนมาตรา 88/7 กําหนดใหชัดเจนวา ในกรณีที่เจาพนักงาน
ประเมินพบเห็นการกระทําความผิดในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการทํา ผลิต จําหนาย หรือใช ใบกํากับ
ภาษีปลอม ใบกํากับภาษีที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยซึ่งหนา ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจจับกุม
ตัวผูกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางที่
เกี่ยวกับการกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิด เพื่อจัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัย
วาบุคคลใดไดกระทําตามประมวลกฎหมายน้ีก็ดี หรือมีสิ่งของไปกับตัวอันเปนของที่เกี่ยวกับการ
กระทําผิดมาแลว หรืออาจไดกระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูน้ันสงไปจัดการโดย
ทํานองเดียวกัน ขอดีของการบัญญัติเปนมาตราใหมขึ้นน้ีจะทําใหกฎหมายมีความชัดเจนขึ้น
สามารถสืบคนไดงาย

การใหอํานาจเชนน้ีแกเจาหนาที่สรรพากร จะทําใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว
ไมกลาที่จะเสี่ยงกระทําความผิด และเปนการลดเวลาในการตรวจสอบผูกระทําความผิด เน่ืองจาก
ไมตองเสียเวลาติดตอประสานการกับเจาหนาที่ตํารวจซึ่งอยูคนละหนวยงานกัน ทําใหผูกระทํา
ความผิดไมสามารถเตรียมการระวังปองกันตนเอง และไมมีเวลาในการทําลาย ซอนเรน หรือยัดยาย
พยานหลักฐานได ทั้งยังเปนการแกปญหาเร่ืองเอกภาพในการทํางาน เพราะเจาหนาที่ตํารวจไมไดมี
ความรู ความชํานาญในเร่ืองใบกํากับภาษีดีกวาเจาหนาที่สรรพากร หากเจาหนาที่สรรพากรมีอํานาจ
เสมือนเจาหนาที่สรรพากรแลวจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น มีความรวดเร็วมากขึ้น และ
ควรมีการจัดต้ังหนวยงานสืบสวนเปนการถาวร เพื่อทําหนาที่สืบสวนและสรุปความเห็นวาควรจะมี
การดําเนินคดีหรือไม การทําหนาที่สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานน้ัน กรมสรรพากรควรจัด
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ใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการสืบสวนและรวบรวมพยาน
หลักฐานน้ัน เปนเร่ืองที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ หากเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีไมมีความรู
ความชํานาญเพียงพอ  อาจทําใหไมสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได

2) เร่ืองอัตรากําลังเจาหนาที่สรรพากร ควรมีการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่สรรพากรใหมาก
ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการทางกฎหมายของกรมสรรพากรที่ใชอยู เน่ืองขั้นตอนการ
ตรวจสอบแตละขั้นมีเอกสารที่เปนหลักฐานจํานวนมากและมีความสลับซับซอน เมื่อมีจํานวน
เจาหนาที่นอย ก็จะตองใชเวลานานในการตรวจสอบเอกสารทุกๆ ฉบับ เมื่อมีจํานวนเจาหนาที่
เพียงพอก็จะทําใหการนํามาตรการตางๆ ที่มีอยูไปปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ควรจัดให
มีการฝกอบรมใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวควรสําเร็จ
การศึกษาทางกฎหมายและบัญชีอยางใดอยางหน่ึง ผูตรวจสอบจะรับผิดชอบในการตรวจสอบหา
การกระทําความผิด โดยนําหลักกฎหมายและบัญชีมาใชประกอบ ควรจัดใหมีการสัมมนาทาง
วิชาการในระหวางหนวยงานที่มีสวนในการดําเนินคดีภาษีอากรอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนความรู
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงกรม สรรพากรควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ ความ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับภาษีอากรใหประชาชนทั่วไปไดรับรู การจัดใหมีจํานวนเจาหนาที่ใหเพียงพอ
จะสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากร และลดภาระการทํางานของเจาหนาที่สรรพากรที่
ตองมีหนาที่รับผิดชอบหลายๆ เร่ืองในเวลาเดียวกัน

ผูวิจัยเห็นวาควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ สํานักงานบัญชีตัวแทน (Tax agent) ใหมี
ความสมบูรณมากขึ้น เน่ืองจากผูวิจัยเห็นวาระบบน้ีเปนระบบที่มีขอดีอยางหลาย มีตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จใหศึกษาไดชัดเจนจากประเทศออสเตรเลีย ระบบน้ีสามารถลดภาระการทํางาน
ของกรมสรรพากรและเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูประกอบการไดอยางดี เน่ืองกรมสรรพากร
เพียงเขาดูแลสํานักงานบัญชีตัวแทนใหการดําเนินการมีความถูกตองตามหลักเกณฑขอกําหนดที่
กรมสรรพากรต้ังไว สวนเร่ืองการดูแลตรวจสอบผูประกอบการเปนเร่ืองที่สํานักงานบัญชีตัวแทน
ไปดําเนินการใหแทน ทําใหกรมสรรพากรสามารถลดจํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบลงได แตเน่ืองจาก
ในประเทศยังไมการตรากฎหมายในประมวลรัษฎากรเพื่อมารองรับเร่ือง ยังไมมีการกําหนด
ลักษณะ คุณสมบัติ หนาที่ ความรับผิด ของสํานักงานบัญชีตัวแทนเปนตัวบทกฎหมายแตอยางใด
ทั้งยังขาดการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจแกผูประกอบการกอนที่จะนําระบบน้ีมาบังคับใช
ดังน้ี ผูวิจัยเห็นวาควรมีการตราบทบัญญัติกฎหมายในประมวลรัษฎากรเพิ่มเติมเปนหมวดใหม
ใหบัญญัติเกี่ยวกับสํานักงานบัญชีตัวแทน (Tax agent) ถึงวา สํานักงานบัญชีตัวแทนคือ สํานักงาน
บัญชีที่ไดรับการอนุมัติจากกรมสรรพากร ใหเปนสํานักงานบัญชีที่ผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถไปเสียภาษีมูลคาเพิ่มแทนการที่ตองมาเสียภาษียังกรมสรรพากรได โดยทางสํานักงานบัญชี
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ตัวแทนน้ันจะทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชี และดําเนินการในทางภาษีแทนผูประกอบการราย
น้ันจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และควรตรากฎหมายใหชัดเจนวา สํานักงานบัญชีตัวแทนตองมี
คุณสมบัติอยางไร เชน เปนสํานักงานบัญชีที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ เปนตน และ
ควรมีการตรากฎหมายกําหนดหนาที่ และความรับผิดของสํานักงานบัญชีน้ีดวย เพื่อเปนการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานบัญชีเหลาน้ีโดยใชมาตรการบังคับทางกฎหมาย และทําใหเกิดความนาเชื่อถือ
แกผูประกอบการที่ใชบริการสํานักงานบัญชีเหลาน้ี และกรมสรรพากรตองประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจแกผูประกอบการอยางจริงจัง ไมวาจะดวยวิธีการใด เชน การโฆษณาทางโทรทัศน การ
โฆษณาผานสื่อสังคมออนไลน หนังสือพิมพ เปนตนผูวิจัยเห็นว าควรมีการประชาสัมพันธแก
ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) โดยตรง ถึงหลักเกณฑ ขอดี ขอเสีย ตางๆ ของระบบน้ี ไมวา
จะดําเนินการในรูปการอบรม การโฆษณาผานสื่อตางๆ ซึ่งในประเทศออสเตรเลียไดใหความสําคัญ
ตอระบบ สํานักงานบัญชีตัวแทนน้ีมาก ผูที่ไดรับการแตงต้ังเปน สํานักงานบัญชีตัวแทน รวมไปถึง
ลูกคา (ผูประกอบการขนาดเล็ก) จะไดรับการบริการที่ดี มีการสงเสริมและพัฒนาจากภาครัฐอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยควรเอาแบบอยาง หรือควรสนับสนุนใหภาคธุรกิจเขามาใชบริการ
โดยอาจใหมีการนําคาบริการมาหักเปนคาใชจายในการประกอบกิจการได เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให
ผูประกอบการสมัครใจเขามาใชบริการ และกรมสรรพากรตองประชาสัมพันธใหความรู  ความเขาใจ
แกผูประกอบการอยางจริงจัง ไมวาจะดวยวิธีการใด เชน การโฆษณาทางโทรทัศน การโฆษณาผาน
สื่อสังคมออนไลน หนังสือพิมพ เปนตนเชนน้ีแลว จะทําใหการนําระบบสํานักงานบัญชีตัวแทนน้ี
มาใชในประเทศไทยจะเกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทําใหระบบน้ีสงผลดีตามวัตถุประสงค
อยางถูกตองสมบรูณเชนน้ีแลว จะทําใหการนําระบบสํานักงานบัญชีตัวแทนน้ีมาใชในประเทศไทย
จะเกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) เร่ืองการสรางความสํานึกที่ดีในการเสียภาษีใหแกประชาชน รัฐควรมีมาตรการ
สงเสริมความสมัครใจในการเสียภาษีของผูเสียภาษี เพื่อใหผูเสียภาษีและสังคมมีความสํานึกใน
หนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองเสียภาษี รวมทั้งผูเสียภาษีจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากรดวยความเต็มใจ โดยปกติการสรางความสมัครใจในการเสียภาษี อากร จะตอง
สรางใหเกิดแกบุคคลทุกคน โดยการใหการศึกษาภาษีอากร ต้ังแตประถมศึกษาเพื่อเปนการปลูกฝง
ความสํานึกเร่ืองภาษี (Tax consciousness) วาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะตองเสีย
ภาษีใหกับรัฐ ผูใดมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรจะตองเปนผูที่สังคมรังเกียจ เน่ืองจากเปนการ
เอาเปรียบสังคม ทําใหสังคมเสียหายขาดเงินที่พึงไดมาใชจาย ควรมีการรณรงคโครงการสงใบกํากับ
ภาษีมีรางวัลอยางตอเน่ืองผานสื่อที่ไดรับความนิยม ทั้งทางโทรทัศน คอมพิวเตอร หรือแมกระทั่ง
โทรศัพทมือถือ เพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ หรือเปนหู
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เปนตาใหเจาหนาที่ของรัฐ หรือควรนําวิธีการใหมๆ ที่ประเทศไทยยังไมเคยใชเพื่อจูงใจใหประชาชน
เสียภาษี เชน ในประเทศจีนน้ันธุรกิจบางประเภทที่อยูนอกระบบภาษีจะใชคูปอง โดยใหผูซื้อสินคา
หรือบริการสามารถขอคูปองชิงโชคที่ผูประกอบการตองไปซื้อจากกรมสรรพากรเพื่อนํามาลุน
รางวัลได คูปองดังกลาวจะสามารถขูดรางวัลไดเลย แลวยังสามารถสงมาชิงโชคจับรางวัลไดอีกดวย
ซึ่งจะมีการคํานวณวาคาใชจายการจายรางวัลเมื่อเทียบกับรายไดที่จะเขามาจะเปนอยางไรโดย
รัฐบาลจีนจะพิมพใบกํากับภาษีเองซึ่งจะตางไปจากมาตรการเดิมที่กรมสรรพากรเคยทําที่ใชวิธีให
นําใบกํากับภาษีมาชิงรางวัล หรือวิธีการลดภาษีมูลคาเพิ่มเปนทางเลือกหน่ึงในการเพิ่มแรงจูงใจ
ใหกับประชาชน เชน หากซื้อสินคาดวยบัตรเดบิต อาจจะไมตองเสียภาษมูลคาเพิ่มในชวงแรก หรือ
เสียภาษีในอัตราที่ลดลงจาก 7% ซึ่งเปนวิธีการของประเทศเกาหลีใต ดังน้ี หากมีพัฒนาโครงการ
และรณรงคประชาสัมพันธโครงการตางๆ อยางตอเน่ือง ก็จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจใหกับประชาชน
ในการเสียภาษีใหรัฐ เพื่อใหรัฐนําเงินไปพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรืองตอไป กรมสรรพากร
ควรมีมาตรการยกยองผูเสียภาษีที่ถูกตอง เชน มีการประกาศแสดงเกียรติคุณ หรือมีการใชเคร่ือง
ราชอิสริยาภรณ เปนตน มาตรการน้ี นอกจากจะเปนการใหเกียรติและกําลังใจแกผูเสียภาษี แลว
ยังเปนตัวอยางที่ดีใหแกประชาชนผูเสียภาษีดวย เปนมาตรการยกยองผูเสียภาษีใหเปนที่ยอมรับใน
สังคม ความรูสํานึกคิดที่วา หากหนีภาษีไดจะเปนวีรบุรุษก็จะหมดไปจากสังคม ในที่สุดคนที่หนี
ภาษีก็จะกลายเปนที่รังเกียจและไมไดการยอมรับจากสังคมตอไป
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5. ตัวอยางใบ PROFORMA INVOICEDPU
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6. ใบ Recipient Created Tax Invoice (RCTI)DPU
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7. ใบกํากับภาษีออสเตรเลีย แบบราคาซื้อขาย เกิน 1000 เหรียญ

8. ภาษีออสเตเลีย แบบราคาซื้อขาย ไมเกิน 1000 เหรียญ
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