
แผนการสอน 

รหัสและชื่อวชิา    777 441 ภาษีอากร 2      2(2-0-4) 
                  777 441 Taxation Law ll   
 

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบวิชา 
 อาจารย์ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 

 
อาจารยผ์ู้สอน 
 อาจารย์ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายภาษีอากรโดยทั่วไป และอนุสัญญาภาษีซ้อน ขอบเขตที่
กฎหมายบังคับใช้ สาเหตุของการเก็บภาษีซ้ําซ้อนระหว่างประเทศและวิธีการแก้ไข โครงสร้างและวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญาภาษีซ้อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษีอากรระหว่างประเทศต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1 .  เพื่ อ ให้ นั กศึ กษาสามารถอธิ บ ายความรู้ พ้ื น ฐ าน เกี่ ย ว กับกฎหมายภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม                     
ภาษี ธุ ร กิ จ เ ฉ พ า ะ  ต ามป ร ะม ว ล รั ษ ฎ า ก ร  ร ว ม ถึ ง ห ลั ก ก า ร ทั่ ว ไ ป ข อ ง อนุ สั ญญ าภ าษี ซ้ อ น                     
ทั้งในด้านความหมาย โครงสร้างและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน ลักษณะและประเภท                   
ของเงินได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน และวิธีการขจัดภาษีซ้ําซ้อน  
 2 .  เพื่ อ ให้นักศึกษาสามารถคิด วิ เคราะห์ เหตุผลในเชิ งกฎหมาย  และนําความ รู้ พ้ืนฐาน                     
ด้านกฎหมายมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพของตนได้และใช้แก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ 

 
วิธีการศึกษา 
 1. เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน  
 2. ทําแบบฝึกหัดจากใบงาน และทํารายงาน 
 3. Power Point 
 
ตารางสอน 
 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์  รวม 15 สัปดาห์ 

 



หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ใบงาน      10  คะแนน 
รายงาน / การนําเสนอรายงาน   10  คะแนน 
การสอบปลายภาค    80  คะแนน   

     รวม             100  คะแนน 
 
เงื่อนไขการเรยีนและการวัดผล 
 1. เงื่อนไขการเรียน 

  1.1 วิชานี้ต้องการฝึกทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                    
และด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นักศึกษายังต้องมีทักษะทางสังคมอัน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทาง
สังคม รวมถึงมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
          1.2  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ( Class Participation) 
        1.2.1 การส่งใบงาน   10 คะแนน 
        1.2.2 รายงานและการนําเสนอผลงาน   10 คะแนน 
           1.3  การวัดผลและประเมินผล 
                 1.3.1 การสอบปลายภาค    80 คะแนน 
     2. เงื่อนไขอื่นๆ 
          2.1 การเข้าเรียน (Class Participation) 
       นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิสอบ นอกจากนี้การเข้า
เรียนสายเกิน 30 นาที ถือว่า “ขาดเรียน” 
          2.2 การแต่งกาย (Student Uniform Dressing) 
       นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากแต่งกายไม่
เรียบร้อยมาเรียนเข้าในชั้นเรียนแต่ละครั้งถือว่า “ขาดเรียน” 
         2.3 อ่ืน ๆ 
       ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่อเข้าเรียนในชั้นเรียน 
 
การจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มที่ 1 สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ช้ันปี 4 
วันอังคาร เวลา 13.00-15.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์   
 
 



หนังสือแนะนาํ 
1. ทัศนีย์ เหลอืงเรืองรอง. ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : 
วิญญูชน, 2559. 
2.ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม. คําสอนวิชากฎหมายภาษี. พิมพ์ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559. 
3. กรมสรรพากร “http://www.rd.go.th/publish/272.0.html” 

 หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสอนจะกําหนดในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อการสอน 
จํานวน 
(ชม.) 

วิธีการสอน อาจารยผ์ู้สอน 

1 
 

1. ชี้แจงและอธิบายแผนการสอน 
2. ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับ “กฎหมายภาษีอากรทั่วไป” 
และกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 
 

2 บรรยายและอภิปรายในชั้น
เรียน 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 

 

2 
 

หลักการของอนุสัญญาภาษีซ้อน 
1. ความหมายของอนุสัญญาภาษีซ้อน 
2. วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน 
3. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน 
4. ขอบข่ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน 
 

2 บรรยายและอภิปรายในชั้น
เรียน 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

3 
 

หลักการของอนุสัญญาภาษีซ้อน (ต่อ) 
1. การเสียภาษีของเงินได้ประเภทกําไรจากธุรกิจ 
2. ความหมายของกําไรธุรกิจ 
3. เงื่อนไขที่ทําให้ต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับ                  
กําไรธุรกิจ 
 

2 บรรยายและอภิปรายในชั้น
เรียน 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

4 
 

หลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. กิจการและบุคคลท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย 
4. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2 บรรยาย อภิปรายในชั้น
เรียนและทําใบงานที่ 1 

อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง  
อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

5 
 

หลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ) 
1. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. ฐานภาษี 
3. การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การเครดิตภาษี                
และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4 หน้าท่ีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน วิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา 
 

อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง  
อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

6 
 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ฐานภาษีและอัตราภาษี 
4. การคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 
5. หน้าท่ีของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี                

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน 
วิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง  
อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 



สัปดาห์ที ่ หัวข้อการสอน 
จํานวน 
(ชม.) 

วิธีการสอน อาจารยผ์ู้สอน 

ธุรกิจเฉพาะ 

7 
  

การเสียภาษีของเงินได้ประเภทกําไรจากธุรกิจ 
กรณีของสถานประกอบการถาวร  
1. ลักษณะของสถานประกอบการถาวร 
2. ความหมายของสถานประกอบการถาวร 
3. ประเภทของสถานประกอบการถาวร 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน วิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา 
 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

8 การเสียภาษีของเงินได้ประเภทกําไรจากธุรกิจ 
กรณีของสถานประกอบการถาวร (ต่อ) 
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ                           
สถานประกอบการถาวร 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน วิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา 
 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

9 
 

การเสียภาษีสําหรับเงินปันผล 
1. ความหมายของเงินปันผล 
2. สิทธิในการเก็บภาษี 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน 
 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 

10 
 

การเสียภาษีสําหรับเงินปันผล 
1.วิธีการเสียภาษีในรัฐที่มีการจ่ายเงินปันผล 
2. การจํากัดสิทธิในการเก็บภาษีของรัฐที่มีการจ่ายเงินปัน
ผลในบางกรณ ี

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน 
 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 

11 
 

การเสียภาษีสําหรับค่าสิทธิ 
1. ความหมายของ “ค่าสิทธิ” 
2. สิทธิในการเก็บภาษีของรัฐคู่สัญญา 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน 
 

อ.ปัฐมาภรณ์สินทรัพย์ 

12 
 

การเสียภาษีสําหรับค่าสิทธิ 
1. วิธีการเสียภาษีในรัฐที่มีการจ่ายค่าสิทธิ 
2. ข้อห้ามมิให้จ่ายค่าสิทธิเกินกว่าจํานวนปกติ                 
ท่ีควรจะเป็น โดยการตั้งราคาโอน 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน วิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาและทํา 
ใบงานที่ 2 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

13 
 

วิธีการขจัดภาษีซํ้าซ้อน 
1. การเพิกถอนสิทธิการเก็บภาษีของรัฐแหล่งเงินได้
สําหรับเงินได้บางประเภท 
2. การเพิกถอนสิทธิการเก็บภาษีของรัฐถิ่นที่อยู่ ของผู้มี
เงินได้สําหรับเงินได้บางประเภท 
3. การยกเว้นภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่ของผู้มีเงินได้             
กรณีมีเงินได้เข้าข่ายเสียภาษีในรัฐคู่สัญญาทั้ง 2 รัฐ 
4. การเครดิตภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่ของผู้มีเงินได้             
กรณีมีเงินได้เข้าข่ายเสียภาษีในรัฐคู่สัญญาทั้ง 2 รัฐ 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน วิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา 
 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 

14 
 

การเริ่มใช้และการเลิกใช้บังคับอนุสัญญาภาษีซ้อน 
1. การเริ่มใช้บังคับอนุสัญญาภาษีซ้อน 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียน วิเคราะห์จาก

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 



สัปดาห์ที ่ หัวข้อการสอน 
จํานวน 
(ชม.) 

วิธีการสอน อาจารยผ์ู้สอน 

2. การเลิกใช้บังคับอนุสัญญาภาษีซ้อน กรณีศึกษา 
 

15 
 

ส่งรูปเล่มรายงานและนําเสนอรายงาน 
ทบทวนเนื้อหา 

2 บรรยายและให้อภิปรายใน
ชั้นเรียนและนําเสนอ
รายงาน 

อ.ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ 
 

 สอบปลายภาค วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 3 เวลา 08.30 - 11.30 น.  

 
หมายเหต ุ  แผนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 


