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ค าน า 

เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (FN10202) เป็นรายวิชาแกนของ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใช้เวลาเรียน 16 สัปดาห์  
เนื้อหาจํานวน 14 บท แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่หนึ่ง เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ประกอบด้วย 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ห้างหุ้นส่วน บริษัท สัญญาทางธุรกิจ
ประเภทต่างๆ และตั๋วเงิน ตอนที่สอง ประกอบด้วย กฎหมายภาษีอากร ได้แก่ ภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีท้องถิ่น 
 ผู้เรียบเรียงหวังว่าเอกสารคําสอนเล่มนี้ คงอํานวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
ตลอดจนผู้สนใจกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรโดยทั่วไป หากมีข้อบกพร่องอยู่บ้างส่วนใด ผู้เรียบเรียง
ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะทุกประการ เพ่ือนําไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
 

ผศ. โชคชัย เดชรอด 
เมษายน 2562 
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แผนบริหารการสอน 

รายวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร( Business Law and Taxation ) 3(2-2-5) 

รหัสวิชา (FN10202) 

ค าอธิบายรายวิชา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีตามประมวล
รัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ กิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการเสียภาษี 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย : บุคคลสิทธิ                                              4 ชั่วโมง 

ระบบกฎหมายที่สําคัญ 
การจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย 
ลําดับศักดิ์ของกฎหมายไทย 
กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจกับการจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย 
บุคคล สิทธิ ภูมิลําเนา 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2                                       
บทที่ 2 นิติกรรม สัญญา                                                                                 4 ช่ัวโมง                                                                                                         

นิติกรรม 
โมฆะกรรมและโมฆียกรรม 
โมฆียกรรม 
สัญญา 
มัดจําและเบี้ยปรับ 
ผลของการบอกเลิกสัญญา 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
บทที ่3 หนี้ ละเมิด                                                                     4 ชั่วโมง 

วัตถุแห่งหนี้ 
บ่อเกิดแห่งหนี้ 
การชําระหนี้ 
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แผนบริหารการสอน (ต่อ) 
 

หลักเกณฑ์การบังคับชําระหนี้ 
เจ้าหนี้ผิดนัด 
ค่าสินไหมทดแทน 
ทรัพย์สินที่จะใช้ชําระหนี้ 
ทรัพย์สินทีเจ้าหนี้ยึดมาชําระหนี้ไม่ได้ 
ความระงบัแห่งหน้ี 

ละเมิด 

สรุป 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
บทที่ 4 องค์กรธุรกิจ : กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท                               4 ชั่วโมง 

การดําเนินธุรกิจของรัฐ 
กิจการเจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน 
บริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัดมหาชน 
แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบททีท่ี 5  
บทที่ 5 สัญญาซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ                                 4 ชั่วโมง 

สัญญาซื้อขาย 
สัญญาเช่าทรัพย์ 
สัญญาเช่าซื้อ 
สัญญาจ้างงาน 
สัญญาจ้างทําของ 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
บทที่ 6 กู้ยืมเงิน ประกันแห่งหนี้ จ าน า จ านอง                                                      4 ชั่วโมง 

สัญญายืม 
สัญญากู้ยืมเงิน 
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แผนบริหารการสอน (ต่อ) 
 

ความหมายของการค้ําประกันด้วยบุคคล 
สัญญาจํานํา 
สัญญาจํานอง 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
บทที่ 7 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค                                                          4 ชั่วโมง 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
ผู้เป็นคู่สัญญาในตั๋วเงิน 
ตั๋วแลกเงิน 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
เช็ค 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร                                                          4 ชั่วโมง 

รายรับของรัฐบาล 
ความหมายของภาษีอากร 
การจําแนกภาษีอากร 
วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร 
ลักษณะของภาษีอากรที่ดี 
โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายสําคัญในการจัดเก็บภาษี 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
บทที่ 9 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ภาษีมรดก                                                    8 ชั่วโมง 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี 
เงินได้พึงประเมิน 
แหล่งเงินได้และที่อยู่ของผู้มีเงินได ้
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร 
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งรัษฎากร 
การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 
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แผนบริหารการสอน (ต่อ) 
 

การคํานวณภาษี ครึ่งปี ภาษีสิ้นปี 
ภาษีมรดก 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 
บทที่ 10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                        8 ชั่วโมง 

ประเภทนิติบุคคลและฐานภาษี 
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี 
ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รอบระยะเวลาบัญชี 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ 
การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ 
เงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 
การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การเสียภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศ 
การเสียภาษีจากการจําหน่ายกําไรไปต่างประเทศ 
บทกําหนดโทษ 
การอุทธรณ ์
ขั้นตอนของการอุทธรณ์ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 
บทที่ 11 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                     4 ชั่วโมง                                                                                 

วัตถุประสงค์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย 
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย 
หน้าที่ของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย 

แบบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
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แผนบริหารการสอน (ต่อ) 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 
บทที่ 12 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์                                            4 ชั่วโมง 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ประวัติของภาษีมูลค่าเพ่ิม 
วิธีการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม 
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ฐานภาษีและอัตราภาษี 
การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ 
ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ 
วิธีการเสียอากรแสตมป์ 
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
การยกเว้นอากร 
ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบุรณ์ 
ข้อเสียของตราสารที่ไม่ปิดแสตมป์บริบุณ์ 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 13 
บทที่ 13 ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร                                                         4 ชั่วโมง 

ภาษีสรรพสามิต 
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต 
ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิต 
วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
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แผนบริหารการสอน (ต่อ) 
 

กําหนดโทษ 
ภาษีศุลกากร 
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
กฎหมายการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
พิธีศุลกากร 
สรุป 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 14 
บทที่ 14 ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ                                                   4 ชั่วโมง 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาษีอากรที่องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบํารุงท้องที ่
ภาษีป้าย 
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สารบัญ 

                                                                                                                   หน้า 

ค าน า                                                                                                                ก 
สารบัญ                                                                                                             ฌ                                                                                                                        
สารบัญรูปภาพ                                                                                                    ฒ                                                                                                                                                                                                                                               
สารบัญตาราง                                                                                        ณ                                                                                                                     
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย : บุคคลสิทธิ                                                        1                                                 

ระบบกฎหมายที่สําคัญ                                                                                       3 
การจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย                                                                               4 
ลําดับศักดิ์ของกฎหมายไทย                                                                                 5 
กฎหมายธุรกิจ                                                                                                 7 
กฎหมายธุรกิจกับการจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย                                                          8 
บุคคล และ สิทธิ                                                                                              9 
สรุป                                                                                                           20 
คําถามท้ายบท                                                                                               22 

บทที่ 2 นิติกรรม สัญญา                                                                                        25 
นิติกรรม                                                                                                      26 
โมฆะกรรมและโมฆียกรรม                                                                                 28 
โมฆียกรรม                                                                                                   35 
สัญญา                                                                                                        39 
มัดจําและเบี้ยปรับ                                                                                          44                                                                                                                                                                                              
ผลของการบอกเลิกสัญญา                                                                                 47 
สรุป                                                                                                           48 
คําถามท้ายบท                                                                                               49 

บทที ่3 หนี้ ละเมิด                                                                                               53 
 วัตถุแห่งหนี้                                                                                                  53 

บ่อเกิดแห่งหนี้                                                                                               53 
การชําระหนี้                                                                                                 54 
หลักเกณฑ์การบังคับชําระหนี้                                                                             55 
เจ้าหนี้ผิดนัด                                                                                                 59 
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การไม่ชําระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แห่งหนี้                                                       61 
ค่าสินไหมทดแทน                                                                                           62 

สารบัญ (ต่อ) 

ทรัพย์สินที่จะใช้ชําระหนี้                                                                                  63 
ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ยึดมาชําระหนี้ไมไ่ด ้                                                                  64 
ความระงับแห่งหนี้                                                                                          65 
ละเมิด                                                                                                        66 
สรุป                                                                                                           68 
คําถามท้ายบท                                                                                               69 

บทที่ 4 องค์กรธุรกิจ : กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท                                        71                                          
การดําเนินธุรกิจของรัฐ                                                                                     73 
กิจการเจ้าของคนเดียว                                                                                     73 
ห้างหุ้นส่วน                                                                                                  74 
บริษัทจํากัด                                                                                                  81 
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