
สวัสดีค่ะ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน ตามที่ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับโทษและความผิดกรณีออกใบก�ากับภาษีปลอม 

ผ่านบทความ “รู้ทัน..โทษทัณฑ์ ใบก�ากับภาษีปลอม” ใน FAP Newsletter ฉบับที่ 57 (อ่านย้อนหลังได้ที่ https://goo.gl/rm7EEw) 

FAP Newsletter ฉบับนี้ จะพาท่านไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ “วิธีการตรวจสอบใบก�ากับภาษีปลอม” ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีควรศึกษาท�าความเข้าใจและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับใบก�ากับภาษีไม่มากก็น้อย 

สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบใบก�ากับภาษีว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นใบก�ากับภาษีปลอมหรือไม่  

เพื่อเป็นประโยชน์และลดความเสี่ยงต่อการกระท�าผิดที่จะตามมาในอนาคตค่ะ..

	 นับตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2560	กรมสรรพากรได้แจ้งว่า
จะด�าเนินคดีอาญาในกรณีการใช้ใบก�ากับภาษีปลอม	 โดยไม่มีการผ่อน
ปรนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา	 ซึ่งการด�าเนินคดีอาญาดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรา	37	แห่งประมวลรัษฎากร

“มาตรา 37 ผู้ใดกระท�าการดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจ�าคุก

ต้ังแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสอง

แสนบาท

    (1) โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค�าเท็จ หรือ

ตอบค�าถามด้วยถ้อยค�าอันเป็นเท็จ หรือน�าพยานหลักฐานเท็จ

มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคืนภาษี

อากรตามลักษณะนี้ หรือ

    (2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการ

อื่นใดท�านองเดียวกัน หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการ

เสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากรตามลักษณะนี้”

ส�ารวจธุรกิจของตนเอง ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ใน

กลุ่มท่ีเส่ียงต่อการท่ีจะได้รบัใบก�ากบัภาษีปลอมหรอืไม่ 

เช่น

 1.1 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะกรณีจ้าง

เหมาช่วงท่ีก�าหนดว่าจ้างเฉพาะค่าแรงรับเหมา แต่ 

ผู้ว่าจ้างยอมให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ

รับจ้างให้ด้วย

 1.2 ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง 

 1.3 ธุรกิจ ซ้ือมาขายไปประเภทผลิตภัณฑ์

พลาสติก เคมีภัณฑ์ 

 1.4 ธุรกิจส่งออก

 1.5 ธุรกิจผ้าและการ์เมนท์ 

 ฯลฯ

ติดต่อซื้อขายสินค้าหรือรับบริการ    

จากผู้ประกอบการจดทะเบียนเต็มรูปแบบรายอ่ืน ๆ 

ท่ีคุ้นเคยและติดต่อค้าขายหรือให้บริการกันอยู่เป็น

ประจ�า ไม่ควรติดต่อซ้ือสนิค้าหรอืรบับรกิารจากผูค้้า

ขาจรที่ลักษณะเร่งร้อน หรือลุกลี้ลุกลนซื้อการขาย

ดูอย่างไร? ถึงรู้ว่าใช้
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“ใบก�ากับภาษปีลอม”

	 โดยอธิบดีกรมสรรพากร	เคยกล่าวถึงโทษตามมาตรา	37
ในการแถลงข่าว	เรื่อง	ความร่วมมือกับส�านักงานบัญชีเพื่อการแนะน�า
ด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ	 เมื่อวันท่ี	 18	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2560	 ว่า  
“โทษบังคับนี้ ใช้ทั้งกับผู้ใช้ใบก�ากับภาษีปลอม คือ บริษัท ห้างร้าน 

และผู้ที่สนับสนุนให้กระท�าผิด คือ ส�านักงานบัญชี ซึ่งขณะนี้ทั่วโลก

ด�าเนินการในลักษณะนี้อยู่แล้วและเริ่มเข้มข้นขึ้น รวมถึงขอให้ไทย 

ด�าเนินคดีอาญาเหมือนในต่างประเทศด้วย เพราะท่ีผ่านมา 20 ปี  

ไทยอนุโลมให้หากส�านึกผิดมาเสียภาษีและเสียค่าปรับถือว่าจบกันไป 

ไม่ต้องด�าเนินคดีอาญา แต่ต่อไปถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่ามีการใช้ 

ใบก�ากับภาษีปลอม จะไม่มีการละเว้นหรืออนุโลมในคดีอาญาให้อีก”

	 ส�านักงานบัญชีท่ีมีพฤติกรรมจงใจบันทึกบัญชีโดยปกปิด 
ข้อเท็จจริง	 สร้างรายจ่ายอันเป็นเท็จ	 มีส่วนเก่ียวข้องกับการออกหรือ
ใช้ใบก�ากบัภาษปีลอม	ท�าให้ผูป้ระกอบการเสยีภาษไีม่ถูกต้อง	ตลอดจน
การขอคืนภาษีเป็นเท็จ	 นอกจากจะถูกกรมสรรพากรด�าเนินคดีอาญา

ตามประมวลรษัฎากรแล้ว	ยงัเป็นความผดิทางอาญาตาม	พ.ร.บ.	การบญัช	ี
พ.ศ.	2543	ด้วย	ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจ�าคุก	รวมถึงเป็นความผิดในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีอาจลงโทษสูงสุดถึงขั้น 
เพิกถอนการขึ้นทะเบียน”

	 ดังนั้น	 ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบ
จากกฎหมายดังกล่าว	 เราจึงควรมีการวางแผนเพื่อป้องกันใบก�ากับ 
ภาษีปลอม	ดังนี้
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 เนื่องจากปัจจุบันกรมสรรพากร ได้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับใบก�ากับภาษี
ปลอมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตซึ่งถือเป็นวาระ
แห่งชาติท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญ  จึงนับว่าเป็นยาแรงส�าหรับผู้ใช้ใบก�ากับภาษีที่อาจ
เป็นเหย่ือของใบก�ากบัภาษทีีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืทีเ่ราเรยีกง่าย ๆ  ว่า ใบก�ากบัภาษี
ปลอม อย่างไม่รูต้วั เพราะในความเข้าใจทัว่ไปของเรา ๆ มักเข้าใจว่าการตรวจสอบคูค้่า
ว่ามีการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพ่ิมของกรมสรรพากรอย่างถกูต้องน่าจะเพยีงพอแล้ว แต่ในมมุของเจ้าหน้าทีส่รรพากรนัน้ 
ผู้ประกอบการจะต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ออกใบก�ากับภาษีและผู้ขายเป็นราย
เดียวกัน มีการช�าระสินค้ากันจริงด้วย ทั้งนี้ ใช่เพียงแต่ที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังแต่เฉพาะด้านคู่ค้าเท่านั้น การตรวจสอบภายในหรือการควบคุมภายในก็มี
ความจ�าเป็นเช่นกัน เพราะหากเกิดปัญหาเกลือเป็นหนอนขึ้น ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการ
จะสจุริต แต่เราไม่สามารถทีจ่ะยกข้ึนเป็นข้อต่อสูกั้บกรมสรรพากรได้เลย เพราะประมวล
รัษฎากรเป็นกฎหมายเฉพาะ ได้วางหลักไว้ในมาตรา 89 (7) วรรคสอง แห่งประมวล
รัษฎากร ไว้ว่า … ในกรณีใบก�ากับภาษีที่ผู้ได้รับประโยชน์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคล
ใดเป็นผูอ้อกใบก�ากับภาษี ให้ถือว่าเป็นใบก�ากับภาษีปลอม  
 
	 ใบก�ำกับภำษีปลอม	จึงไม่ใช่เรื่องง่ำย	ๆ 	ที่จะตรวจสอบ	แต่มันก็ไม่ใช่

เรื่องยำก	หำกเรำใส่ใจมันมำกพอ		จ�ำไว้นะจ๊ะ.....ของดีรำคำถูก		ไม่มีจริง

 
 

ในกรณีไม่ม่ันใจ ให้เรียกตรวจสอบหลักฐานทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ต้นฉบับที่กรมสรรพากรได้

ไม่ควรซ้ือสินค้าท่ีมีราคาถูกกว่าท้องตลาด โดย

ไม่มีเหตุผลอันสมควรและตกลงซ้ือขายเป็นเงินสด  โดยไม่มีการ

ผ่อนระยะเวลาการช�าระหนี้ (Credit Term) ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ควรตรวจสอบรายการสินค้า ตามหลักฐานใบก�ากับ

ภาษีกับที่ตกลงซื้อขายว่ามีรายการตรงกัน

ไม่ควรซื้อสินค้าหรือรับบริการ จากผู้ประกอบการ

ท่ีไม่ยอมรบัช�าระหนีด้้วยเช็คขดีคร่อม ชนดิระบช่ืุอผูร้บัตามเช็ค 

(A/C Payee Only) และขีดฆ่าผู้ถือออก เพราะหลักฐานชนิดนี้

สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินตามเช็คได้ 

ก�าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข     

ในการตรวจรบัใบก�ากบัภาษีซือ้อย่างเป็นระบบ และมีความรดักมุ

เพียงพอ
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โดย...คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ, คุณณัฏฐรินทร พลภูงา

  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร และหนังสือรู้ได้อย่างไรใบก�ากับภาษีปลอม 
ผู้แต่ง กัมปนาท  บุญรอด
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การใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card)

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

	 เมื่อสังคมก�าลังก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล	
การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้า
มามีส่วนเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะช่วยในการ
ท�างานหรือการให้บริการด้านต่าง	 ๆ	 ท้ังองค์กร
ภาครัฐและเอกชน	ส�าหรับประเทศไทยในหลาย
องค์กรทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน	
สามารถใช ้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์	 (Smart	 Card)	 ส�าหรับติดต่อใช้
บริการต่าง	ๆ	“จบได้เพียงใบเดียว”	โดยไม่ต้อง
ท�าการส�าเนาเอกสารไปด้วยเหมือนสมัยก่อน	
											ส�าหรับสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	 แม้ขณะน้ีจะยังไม่มีระบบส�าหรับ
ติดต่อใช้บริการ	 “จบได้เพียงใบเดียว”	 ดังเช่น 
บางหน่วยงาน	 แต่ก็ได้มีนโยบายริเริ่มที่จะน�า
ระบบบริการในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ในเบื้องต้น		
โดยจะเริ่มจากการใช ้ระบบบัตรประจ�าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (Smart	 Card)		
เพื่อยืนยันตัวบุคคลและท�ารายการต่าง	 ๆ	 
ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบการเชื่อมโยง 
ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์และขอใช้โปรแกรมส�าหรับ
อ่านข้อมลูจากบตัรประจ�าตวัประชาชนแล้ว	และ
อยู่ระหว่างเตรียมการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้
สมาชิกได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการมา
ติดต่อที่สภาวิชาชีพบัญชีโดยค�านึงถึงมาตรฐาน
และความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกมาก
ที่สุด
		 โดยในวนัที	่23	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2560	
สภาวิชาชีพบัญชีกับกรมการปกครอง		กระทวง
มหาดไทย	จะมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบยีนประวตัิ
ราษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง	 ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โดยวิธี	 ออนไลน์	 และการขอใช้
โปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน	
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการ
ปกครองท�าให้สามารถตรวจสอบและแสดงตวัตน
ของผู้รับบริการและอ�านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อกับสภาวิชาชีพ
บัญชีโดยไม่ต้องใช้ส�าเนาบัตรประชาชน	 รวมทั้ง
รองรับการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
โดยใช้บัตรประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในการนี้หลังจากมีการลงนามบันทึก 
ข้อตกลงดังกล่าวระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับ	
กรมการปกครอง	 กระทวงมหาดไทยแล ้ว 
ทางสภาวิชาชีพบัญชีจะน�าข ้อมูลและราย
ละเอียดดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
ความเข ้าใจในการปฏิบัติใช ้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในโอกาสถัดไป


