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แนวการจัดการเรียนรู้
(Course syllabus)
รหัสวิชา (Subject Code)
จานวนหน่วยกิต (Course Conditions)
ชื่อวิชา (Course Title)
เงื่อนไขรายวิชา (Course Status)
วิชาระดับ (Degree)
ชื่อผูส้ อน อาจารย์ ปิ ยะดา คัมภิรานนท์
รหัสผูส้ อน 09059

3532201
3(3-0-6) หน่วยกิต
การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)
ปริ ญญาตรี (Bachelor)

คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาษีอากร
ทางด้า นสรรพากร สรรพสามิ ต และศุลกากร คานวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสี ยภาษีท างธุ รกิ จ
การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาต่างๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
ประมวลการเรี ยนรายวิชา (Course Outline)
บทที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิม่
บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บทที่ 6 อากรแสตมป์
บทที่ 7 กฎหมายการบัญชี
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วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพือ่ ให้ทราบถึงความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร เกี่ยวกับ ความหมายคาว่า “ภาษีอากร” วัตถุประสงค์ของการ
จัดเก็บภาษีอากร ลักษณะของภาษีอากร โครงสร้างของภาษีอากร การจาแนกประเภทภาษี นโยบายภาษีอากร
2. เพือ่ ให้ทราบถึงภาษีอากรที่ตอ้ งมีการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ โดยสามารถทราบถึงตัวบทกฎหมาย คาจากัดความ การคานวณภาษี
วิธีการเสี ยภาษี และสามารถกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีดว้ ยตัวเองได้
3. เพือ่ ให้ทราบถึงภาษีอากรอื่น ๆ บางประเภทนอกจากที่กล่าวข้างต้น
เนื้อหาวิชา (Subject Detail)
วัน เวลา
เนื้อหารายวิชา
(Date/Time)
(Contents)
สัปดาห์ที่ 1 บทที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร
1st week
 ความหมายของภาษีอากร
 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
 การจาแนกประเภทภาษีอากร
 ประมวลรัษฎากร

จานวนชัว่ โมง
(Hours)
3

กิจกรรม
(Activities)
บรรยาย

สื่อการสอน
(Materials)
Power Point

สัปดาห์ที่ 2
2nd week

บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 เงินได้พงึ ประเมินและแหล่งเงินได้
 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ประเภทของเงินได้พงึ ประเมินและ
การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน
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บรรยาย
แบบฝึ กหัด

PowerPoint

สัปดาห์ที่ 3
3rd week

บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
 การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี
 การยืน่ แบบแสดงรายการและการชาระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3

บรรยาย
แบบฝึ กหัด

PowerPoint
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วัน เวลา
(Date/Time)
สัปดาห์ที่ 4
4th week 
สัปดาห์ที่ 5
5th week

เนื้อหารายวิชา
(Contents)
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ต่อ)

จานวนชัว่ โมง
(Hours)
3

กิจกรรม
(Activities)
บรรยาย
แบบฝึ กหัด
บรรยาย
แบบฝึ กหัด

สื่อการสอน
(Materials)
PowerPoint

สัปดาห์ที่ 6
6th week

บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 เงินได้ที่สามารถแยกคานวณต่างหากจาก
เงินได้อื่น
 การขอขยายกาหนดเวลาการยืน่ แบบ
แสดงรายการและการชาระภาษี
 การขอคืนภาษี
 เบี้ยปรับ เงินเพิม่ และโทษ

3

บรรยาย
แบบฝึ กหัด

PowerPoint

สัปดาห์ที่ 7
7th week
สัปดาห์ที่ 8
8th week

สอบกลางภาค
(บทที่ 1-2)
บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกาไรสุทธิ
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3

บรรยาย
แบบฝึ กหัด

Power Point

สัปดาห์ที่ 9
9th week

บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกาไรสุทธิ
(ต่อ)
 การเสี ยภาษีเงินได้นิติบคุ คลจากกรณี ต่าง ๆ
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

3

บรรยาย
แบบฝึ กหัด

Power Point

สัปดาห์ที่ 10 บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
10th week  การยืน่ แบบแสดงรายการและการชาระภาษี
 การขอคืนภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิม่ และโทษ

3

บรรยาย
แบบฝึ กหัด

PowerPoint

3

PowerPoint
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วัน เวลา
เนื้อหารายวิชา
(Date/Time)
(Contents)
สัปดาห์ที่ 11 บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิม่
11th week  ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิม่
 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่
 ความรับผิดในการเสียภาษี
 ฐานภาษี
สัปดาห์ที่ 12 บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิม่
12th week  อัตราภาษี
 การคานวณภาษี
 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
สัปดาห์ที่13
13th week

บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิม่
 การจัดทาใบกากับภาษี
 การจัดทารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่
 การยืน่ แบบแสดงรายการและนาส่งภาษี
 เบี้ยปรับ เงินเพิม่ และโทษ
สัปดาห์ที่14 บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
14th week  ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
 ฐานภาษีและอัตราภาษี
 การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 การยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษี
 เอกสารหลักฐานและบัญชีที่ตอ้ งจัดทา
 เบี้ยปรับ เงินเพิม่ และโทษ
สัปดาห์ที่ 15 บทที่ 6 อากรแสตมป์
14th week  ตราสารที่ตอ้ งเสียอากรแสตมป์
 ผูม้ ีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
 การยกเว้นอากร
 วิธีการเสี ยอากร

จานวนชัว่ โมง
(Hours)
3

กิจกรรม
(Activities)
บรรยาย
แบบฝึ กหัด

สื่อการสอน
(Materials)
PowerPoint

3

บรรยาย
แบบฝึ กหัด

PowerPoint

3

บรรยาย
แบบฝึ กหัด

PowerPoint

3

บรรยาย

PowerPoint

3

บรรยาย

PowerPoint
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วัน เวลา
เนื้อหารายวิชา
(Date/Time)
(Contents)
สัปดาห์ที่ 16 บทที่ 7 กฎหมายการบัญชี
15th week หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี
สรุ ปสาระสาคัญพระราชบัญญัติการบัญชี
ข้อสังเกตบางประการ
สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค
7th week
(บทที่ 3-7)

จานวนชัว่ โมง กิจกรรม
(Hours)
(Activities)
3
- บรรยาย
-ทบทวนก่อน
สอบปลายภาค
3

การประเมินผล (Evaluation Criteria)
1. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล มีดงั นี้
* นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรี ยนอย่างน้อย 80% จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ (ขาดได้ 3 ครั้ง)
* คะแนนรวม 100 คะแนน
- เข้าชั้นเรี ยน – อภิปราย
5
คะแนน
- การแต่งกาย
5
คะแนน
- งาน และแบบฝึ กหัด
20
คะแนน
- ทดสอบกลางภาค
30
คะแนน
- สอบปลายภาค
40
คะแนน
2. เกณฑ์การตัดเกรด
ช่ วงคะแนน
เกรด
80 ขึ้นไป
A
75-79
B+
70-74
B
60-69
C+
50-59
C
45-49
D+
40-44
D
0-39
E

สื่อการสอน
(Materials)
PowerPoint
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ตาราและเอกสารหลัก
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.(2557). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เรื อนแก้วการพิมพ์.
เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ผสู ้ อนเพิม่ เติม
เอกสารและข้ อมูลแนะนา
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/

