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บทคัดย!อ 
 

 บริษัท สํานักงานบัญชีและกฎหมายกมลณรงค"เป1นบริษัทที่ให3บริการทางด3านบัญชีและภาษี 
ให3คําปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี บริการจดทะเบียนธุรกิจและเครื่องหมายการค3าบริการ 
และจัดทําบัญชีและภาษีอากรตามมาตรฐานการบัญชี จากการที่ได3เข3าไปปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา นักศึกษาได3รับมอบหมายในตําแหน
งงานผู3ช
วยพนักงานบัญชี ซึ่งเป1นแผนกที่สําคัญเป1นอย
าง
มากต
อธุรกิจ  
 ซึ่งในการเข3าไปปฏิบัติงานน้ันได3ทําการศึกษาในเรื่อง ภาษีมูลค
าเพิ่ม ทางธุรกิจโดยศึกษาต้ังแต
 
ขั้นตอนการขอรับใบกํากับภาษีจากบริษัทลูกค3ามาทําการตรวจสอบความถูกต3องตามที่กฎมายกําหนด 
จนกระท่ังจัดทํารายงานภาษีมูลค
าเพิ่มเพื่อเตรียมย่ืนแบบภ.พ.30 ในการปฏิบัติงานดังกล
าวจะส
งผลให3
การจัดทํารายงานภาษีมูลค
าเพิ่มมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังช
วยลดการเกิดข3อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได3อีกด3วย 
 
คําสําคัญ  :  ภาษีมูลค
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้จากการท าบัญชีซึ่งแต่ก่อนมีแค่การท า
บัญชีรายรับและบัญชีรายจ่ายเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีการจัดท าภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาต้องอาศัย 
การฝึกฝนในการจดจ าจากการเรียนและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง  จึงจะสามารถท าให้
เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี 
 “สหกิจศึกษา” ท าให้ข้าพเจ้าได้ออกไปท างานจริง ในสถานประกอบการจริง จึงเป็นวิธีที่
ช่วยให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานท าให้เราได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง
และแก้ไขเพื่อน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ความรูแ้ละประสบการณ์การท างานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานหรือความผิดพลาดสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันต่างจากการเรียนในห้องอย่างมาก ก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษาและที่ส าคัญท าให้สามารถเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1  ศึกษาวิธีการจัดท าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 1.2.2  เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท าบัญชีมากขึ้นนอกจากในห้องเรียน 
 1.2.3  เพิ่มประสบการณ์จากกการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.3.1 ให้มีความเข้าใจในการจัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 1.3.2 ให้มีความเข้าใจในการตรวจสอบใบก ากับภาษีที่ถูกต้อง 
 1.3.3 ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของภาษี เช่น ภาษีต้องห้าม ภาษีไม่ขอคืน 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.4.1 ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขึ้นตอนการท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 1.4.2 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องมาประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 
 1.4.3 ได้เรียนรู้การท างานจริงและสังคมของคนท างาน 
 
 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การจัดท าแบบแสดงรายการ  ภ.พ. 30 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 งานวิจัยปัญหา-อุปสรรคและแนวทางแก้ไขระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 รายงานวิจัย  ภ.พ.30  และสรุปการยื่นแบบภาษี 
 เอกสารความรู้  ภาษีซื้อ-ภาษีขาย  ภ.พ.30  กับผู้ประกอบการ 

            จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า  การศึกษาท าความเข้าใจในเร่ืองบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม        
เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการประกอบธุรกิจ  ที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ  
เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและยังเป็นการช่วยประหยัดหรือลดค่าใช้จ่าย  ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาแนวปฏิบัติทางกาบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากหากเกิด
ข้อผิดพลาดทางการบันทึกบัญชีแล้วจะส่งผกระทบให้การช าระภาษีให้แก่รัฐคือ กรมสรรพากร
ผิดพลาดจะเกิดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของกิจการ ที่ตามมา มูลค่ามหาศาล  ในบางกรณี  ได้แก่  ภาษีที่
ถูกเรียกคืน  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  ค่าปรับทางอาญา  อาจจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความเสียหายได้  
ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และการส ารวจความรู้และความเข้าใจ  ของผู้มีหน้าที่จัดท าแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ของกิจการหรือพนักงานบัญชี  ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการท างานของผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียน  
นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  เช่น  กรมสรรพากร  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ยัง
ได้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติของผู้ประกอบการจดทะเบียน  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
นโยบาย  และการประชาสัมพันธ์ทางด้านภาษี  และด้านการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจต่อไป 
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     ตารางที่ 2.1 ผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
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ตารางท่ี 2.2 เอกสารท่ีใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตารางท่ี 2.3   ก าหนดโทษการปฏิบัติฝ่าฝืนเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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การพิมพ์และการขอคัดแบบแสดงรายการภาษีท่ียื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 

      การพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตท่านสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการ
ภาษีของท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ที่ขั้นตอน การเลือกช่องทางการช าระภาษี ที่หน้าจอจะปรากฏ
เมนูให้ท่านเลือกพิมพ์แบบฯ ซึ่งท่านต้องเลือกพิมพ์แบบฯ ก่อนการเลือกช่องทางการช าระภาษี  
 
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษีท่ียื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 

 กรณีที่ท่านไม่ได้พิมพ์แบบแสดงรายการภาษีไว้ในขั้นตอนที่ระบบของกรมสรรพากรให้ท่าน

เลือกพิมพ์แบบฯ ท่านสามารถขอคัดแบบแสดงรายการภาษีในภายหลังได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

 ขอคัดแบบแสดงรายการภาษีที่อีเมล์ แอดเดรส email.epadmin@rd.go.th พร้อมกับแจ้งชื่อ

บริษัท เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ประเภทแบบฯ เดือน/ปีภาษี เมื่อกรมสรรพากรได้รับข้อมูล

ของท่านแล้ว จะด าเนินการส่งแบบฯ ให้ท่านทางอีเมล์ แอดเดรส ที่ท่านแจ้งไว้ตอนสมัคร

ใช้บริการ (แบบ ภ.อ.01) 

 ยื่นค าร้องขอคัดแบบฯ ให้ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบเหมือนกันกับเอกสารที่ใช้ใน

การสมัครสมาชิก โดยการมายื่นค าร้องฯด้วยตนเอง มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน หรือ

น าส่งทางไปรษณีย์ที่ สานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 กรมสรรพากร 

เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

ตรวจสอบผลการยื่นแบบด้วยตนเองได้ท่ี 

www.rd.go.th = => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => WHAT,SNEW 

= => ตรวจสอบผลการยื่นแบบฯ ส าหรับผู้ประกอบการ 

www.rd.go.th = => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => บริการสมาชิก 

= => ตรวจสอบผลการยื่นแบบฯ 
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การช าระภาษีส าหรับแบบท่ียื่นผ่านอินเทอร์เน็ต  
 

เมื่อได้ด าเนินการวิธีการน าส่งแบบผ่านระบบInternet แล้ว ท่านสามารถเลือกวิธีการช าระ

ภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้  

1. จ่ายช าระภาษีผ่าน e-Payment เลือกธนาคารที่ต้องการช าระภาษี โดยระบบจะเชื่อมโยง
ข้อมูลไปยังระบบการช าระภาษีของธนาคารทันที พร้อมแจ้งหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร และ
จ านวนเงินไปยังหน้าระบบของธนาคารนั้น ๆ โดยให้กรอกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน 
(Password) ที่ได้รับจากธนาคารเพื่อยืนยันการช าระภาษีและด าเนินการตามขั้นตอนของธนาคารนั้น 
การขอใช้บริการช าระภาษีผ่านช่องทาง e-Payment จะต้องติดต่อขอใช้บริการจากธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการฯ กับกรมสรรพากร และด าเนินการตามขั้นตอนของธนาคารที่จะใช้บริการก่อน และเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว ธนาคารจะออกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) 
เพื่อใช้ในการสั่งโอนเงินช าระภาษี โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของธนาคารที่ใช้บริการน้ัน ๆ  

2. การช าระภาษีผ่าน Internet Banking โดยเลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการ แล้วกรอก
หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากธนาคารและด าเนินการตามขั้นตอน
ของธนาคารนั้น การขอใช้บริการช าระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Internet Banking จะต้อง
ติดต่อธนาคารเพื่อขอหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการฯ กับกรมสรรพากรก่อน เช่นเดียวกันกับการช าระผ่าน e-Payment หากท่านเลือกช่องทาง
นี้ในการช าระภาษี ระบบของกรมสรรพากรจะแสดงข้อมูลที่ท่านต้องพิมพ์หรือจดไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อใช้ในการช าระภาษี ดังนี้  
 
 เลขประจ าตัวประช าชน (13 หลัก)/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (10 หลัก)  

 รหัสควบคุม (15 หลัก)  

 จ านวนภาษีที่ต้องช าระ  

  3. การช าระภาษีผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ช าระผ่านตู้ ATM , Tele-Banking , Mobile 
Banking และ Tele-Fax ระบบของกรมสรรพากรจะแสดงข้อมูลที่ท่านต้องพิมพ์หรือจดไว้เป็น
หลักฐานเพื่อใช้ในการช าระภาษีเช่นเดียวกับการช าระผ่าน Internet Banking  

4. การช าระภาษีผ่าน Pay at Post (ไปรษณีย์) , Counter Service ของธนาคาร และ 7-eleven 
ระบบของกรมสรรพากรจะแสดง Pay – in Slip ให้ท่านพิมพ์ไว้ และน าไปยื่นต่อธนาคารหรือหน่วย
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รับช าระที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องช าระเป็นเงินสดเท่านั้น เมื่อท่านได้เลือกช่องทางการช าระแล้ว 
ต้องช าระทั้งจ านวนในครั้งเดียว  

5. การช าระผ่าน ATM บนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกธนาคารที่ประสงค์ช าระเงินหน้าจอจะ
ปรากฏรายละเอียดเลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร, หมายเลขอ้างอิง,                
ประเภทแบบ , เดือน ปีภาษีที่ยื่น , จ านวนเงินที่ต้องช าระ ให้ท่านกรอก ATM Card No. และ Pin ที่
ได้รับจากธนาคารเพื่อยืนยันการช าระเงิน  

 
การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

   หลังจากที่ได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการยื่นแบบและ

ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายในก าหนดเวลาของแต่ละประเภทแบบภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 

โดยยื่นได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนการช าระภาษีขึ้นอยู่กับ

หน่วยรับช าระ (ธนาคาร/ไปรษณีย์) ที่เปิดให้บริการ และหากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯตรงกับ

วันหยุดราชการ สามารถยื่นแบบฯได้ในวันท าการถัดไป โดยมีขั้นตอนการยื่นแบบฯ ผ่าน

อินเทอร์เน็ต ดังนี ้

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th = => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => 

บริการยื่นแบบ = => เลือกประเภทแบบ 

2. จะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) โดยท่านต้องกรอกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) 

และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏแบบแสดง

รายการภาษี พร้อมรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการของท่าน และเดือน/ปีภาษีที่ท่าน

ต้องการยื่นแบบฯ 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลตามประเภทแบบแสดงรายการภาษี หรือหากเป็นแบบแสดง

รายการภาษีที่มีใบแนบ ต้องจัดท าข้อมูลใบแนบด้วยโปรแกรมของกรมสรรพากรให้เรียบร้อยก่อน 

แล้วจึงเลือกแฟ้มข้อมูลของใบแนบที่ได้จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพื่อ Upload ข้อมูลใบแนบ 

4. กรณีที่ท่านไม่มีภาษีที่ต้องช าระหรือช าระไว้เกิน กรมสรรพากรจะยืนยันข้อมูลและ

ตอบรับการยื่นแบบฯ โดยแจ้งผลการยื่นแบบพร้อมหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบให้ทราบทันทีที่

หน้าจอ 
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5. กรณีที่ท่านมีภาษีที่ต้องช าระให้เลือกช่องทางการช าระภาษีที่ใช้บริการและปฏิบัติ

ตามขั้นตอนของหน่วยรับช าระภาษีนั้น และในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี

เก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบปรากฏอยู่บนแบบฯ ดังกล่าว 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.rd.go.th = => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => 

แนะน าบริการ = => แนะน าวิธีการยื่นแบบฯ 

 การสมัครสมาชิก  
ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเข้าสู่เว็บไซต์

กรมสรรพากร www.rd.go.th = => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => บริการสมาชิก = => สมัคร
สมาชิก หน้าจอจะปรากฏ แบบ ภ.อ.01 ให้ท่านกรอกข้อมูล แล้วเลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการสมัคร 
หลังจากที่ท่านได้ท าการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องน าเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการยื่น
แบบผ่านอินเทอร์เน็ตยื่นต่อกรมสรรพากรภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันสมัครขอใช้บริการ  
 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้น าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น ณ ส านักบริหารการเสีย

ภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งท่านจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User 
name) และรหัสผ่าน (Password) ทันทีที่ยื่นเอกสารหลักฐานสมบูรณ์  

 นอกเขตกกทม. ให้น าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่ที่
สถานประกอบการตั้งอยู่ และจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทางอีเมล์แอดเดรส
ตามที่ได้ลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.อ.01 ไว้  

 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ต้องแนบภายถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนและลงชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร  

 กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน  
ต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจที่ได้มีการปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน (10 บาท) พร้อมกับแนบ
ส าเนาประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของ
เอกสาร  

 กรณีผู้เสียภาษีมีความประสงค์ขอยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของส านักงาน
ใหญ่และส านักงานสาขาในคราวเดียวกัน ให้ใช้เอกสารแนบเพียงชุดเดียว  

กรมสรรพากรไม่คิดค่าบริการส าหรับสมาชิกที่ใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตแต่

อย่างใด และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกฯ ได้ทางเว็บไซต์ของ

กรมสรรพากร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร 
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การจัดท าใบกากับภาษีแบบเต็มรูป 

รูปที่ 2.1 ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป 

 

   การยื่นแบบฯ ที่ธนาคารพาณิชย์  

1. ใช้แบบฯ ที่ติดแถบพิมพ์ ชื่อ ที่อยู่ฯลฯ ของผู้ประกอบการที่กรมสรรพากรจัดท าให้  

2. ยื่นแบบฯ และช าระภายในก าหนดเวลา  

3. มีภาษีต้องช าระพร้อมการยื่นแบบฯ และต้องช าระภาษีทั้งจ านวน  
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ตารางท่ี 2.4 การยื่นแบบฯและช าระภาษีท่ีสานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา 
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 ตารางท่ี 2.5 เอกสารท่ีใช้ยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01  พร้อมเอกสาร       

ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วจะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)   ให้ซึ่งจะมีผลให้ 

ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เปน็ต้นไป 

กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสานักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว   แต่กรมสรรพากรจะออก

ใบ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)   ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง  โดยผู้ประกอบการจด

ทะเบียน จะต้องน าใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถาน

ประกอบการแห่งนั้น ๆ 

กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย   ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ    สถานที่ที่ได้จด 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ซึ่งใบ

แทนดังกล่าวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตารางท่ี 2.6 เอกสารท่ีใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตารางท่ี 2.7 สถานท่ี และ ก าหนดเวลาการยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตารางท่ี 2.8 สถานท่ี และ ก าหนดเวลาการยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตารางท่ี 2.9 สถานท่ี และ ก าหนดเวลาการยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
3.1  ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ชื่อบริษัท :บริษัท  ส านักงานบัญชีและกฎหมายกมลณรงค์ จ ากัด  

ท่ีตั้ง : 766/8-9 ซอย ลาดพร้าว 42/1 ถ.ลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ10310    

โทรศัพท์ : 0-2512-5966-68 

แฟ็กซ์  :02-512-5968 # 314 

เว็บไซต ์ : http://www.kmnraccount.com/ 

อีเมล์  :kmnraccount@hotmail.com 

 

รูปที่  3.1  แผนที่ต้ัง  บริษัท  ส านักงานบัญชีและกฎหมายกมลณรงค์ จ ากัด 

 



21 
 
 

3.2    ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

 3.2.1 บริการดา้นบัญชี 

 ให้ค าปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ ท าสมุดบัญชี
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดท า ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวัน
รับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท จัดท างบการเงินประจ าปี  

3.2.2   บริการด้านภาษี   

จัดท าแบบภาษีและน าส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นช าระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่ 

1. จัดท าและน าส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) 
2. จัดท าและน าส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) 
3. จัดท าและน าส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36) 
4. จัดท ารายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย 

 

3.3 บริการด้านจดทะเบียน 

  ส านักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด  ได้แก่                   

 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
 จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร 
 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, 

เปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ 
 จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และช าระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี 
 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง 
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3.4 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 บริษัท  ส านักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ จ ากัด  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2541  มี
ส านักงานตั้งแห่งแรก   766/8-9 ซอย ลาดพร้าว 42/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ ต่อมาได้จดทะเบียนนิติบุคคลจ ากัด  นักงานบัญชีของเรา บริการรับจัดท าบัญชี, วางระบบ
บัญชี และจดทะเบียนพาณิชย์ มุ่งเน้นคุณภาพของผลงานเป็นหลัก ด้วยราคาย่อมเยา และ จึงผลิตผล
งานให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจในบริการของเราด้วยดีตลอดระยะเวลาด าเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ซึ่งการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง จะท าให้ทราบก าไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผน
ภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย , เพื่อเป็นเคร่ืองมือวัด
ความส าเร็จของธุรกิจ, เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ, เพื่อวางแผนก าไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของ
บริษัท, เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการหาแหล่งเงินทุน หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการก็ดี ดังนั้น
ประโยชน์เหล่านี้ จึงให้คุณค่าที่ดี ของหลักการท าบัญชีที่ถูกต้อง 

 3.4.1   นโยบายหลักในการด าเนนิงานและบริการขิงบริษัทมีดงันี้ 

 บริการด้านรับท าบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีและมาตรฐานการบัญชี 
 บริการด้านท าบัญชีให้แก่ธุรกิจขนาดการและขนาดย่อม  โดยมีกลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
 บริการตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานตามที่ผู้สอบบัญชีและมาตรฐาน กบช.ก าหนด 

 
3.4.2   วิสัยทัศนข์องบริษัทมีดงันี้ 

 ส านักงานเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐานตาม
กฎหมายเพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  จากประสบการณ์มากกว่า  18  ปี  
ส านักงานไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจด้วยการบริการที่
หลากหลายและบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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3.5  ต าแหน่งงานและลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.5.1 ต าแหน่งงาน 

  ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 

 3.5.2 ลักษณะงาน 

  ลักษณะงานจะมีการจัดท างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม   

 

3.6  ชื่อและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 3.6.1 ชื่อพนักงานที่ปรึกษา 

1. นางสาวจิตตวดี  บัญรักษ์  ต าแหน่ง   หัวหน้าการบัญชี 

2. นางสาวสวรรยา  มีนาค    ต าแหน่ง  ผู้จัดท าและลงบัญชี 

 3.6.2  ต าแหนง่งาน 

  พนักงานบัญชี 

 

3.7  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ถึง  2   กันยายน  พ.ศ. 2559 
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3.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

ตารางที่ 3.1  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

3.9   อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 
 3.9.1  ฮาร์ดแวร์ (Hard  Ware) 

  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  2. เคร่ือง  Printer 

  3. เคร่ือง  Scan 

 

3.9.2   ซอฟต์แวร์  (Soft  Ware) 

  1.โปรแกรม MS-DOS  PROGRAM 

  2.โปรแกรม Microsoft  Word  2010 

  3.โปรแกรม Microsoft  Excel 2010 

  4.โปรแกรม Microsoft  Power Point 2010 

  5.โปรแกรมยื่นช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ต 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย 

1.รวบรวมข้อมูล     

2.วิเคราะห์และวางแผน     

3.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล     

4.ปรับปรุงและแก้ไข     

5.จัดท าเอกสารรายงาน     



บทที่ 4 
รายละเอียดของโครงงาน 

 
4.1    การรับเอกสารจากผูป้ระกอบการ 

 โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อขอรับเอกสาร  พนักงานรับ-ส่ง  เอกสารเข้ารับ

เอกสารใบก ากับภาษีซื้อและใบก ากับภาษีขายจากผู้ประกอบการ  มาให้พนักงานบัญชี 

 
4.2  การคัดแยกเอกสารท่ีสามารถของคืนภาษี 

 น าเอกสารใบก ากับภาษีซื้อมาแยกว่าเอกสารน้ันสามารถน ามาขอคืนภาษีได้หรือไม่โดยดู

ความถูกต้องของเอกสาร  ดังนี้ 

 ค าว่า  “ใบก ากับภาษี” 

 วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบก ากับภาษี 

 ชื่อ  ที่อยู่  เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบก ากับภาษี 

 ชื่อ   ที่อยู่  เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ 

 จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าอย่างชัดเจน 

 

4.3 การจัดเรียงเอกสารท่ีได้รับ 

 น าเอกสารใบก ากับภาษีซื้อมาจัดเรียงตามวันที่ต้นเดือนจนถึงวันที่สิ้นเดือนเสร็จแล้วออก

เลขที่เอกสารใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการค้นหาข้อมูลเอกสาร  เช่น  เดือน มกราคม 

2559  ออกเป็นเลขที่เอกสาร คือ  5901001  5901002....ไปจนถึงเอกสารใบสุดท้าย  ส่วนใบก ากับ

ภาษีขายจะมีเลขที่เอกสารที่เรียงกันต่อเน่ืองอยู่แล้วเพียงแต่น ามาจัดเรียงเลขที่จากวันที่สิ้นเดือน

เลขที่เอกสารสุดท้ายไปวันที่ต้นเดือนเลขที่เอกสารใบแรก 
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4.4 การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากเคร่ืองค านวณไฟฟ้า 

 น าเอกสารใบก ากับภาษีซื้อและใบก ากับภาษีขายที่จัดเรียงเลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้วมา

ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้เคร่ืองค านวณไฟฟ้า  เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมากจึงต้องแบ่งเอกสาร

เพื่อค านวณประมาณ 10 แผ่น หรือมากกว่านั้นตามสะดวกแต่ต้องอยู่ในวันที่เดียวกันเพื่อความ

ถูกต้องแม่นย า 

 วิธีการค านวณ  คือ 

 กดจ านวนเงินราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (SUB  TOTAL) 

 กดเคร่ืองหมาย (+) 

 กดจ านวนเงินที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT7%) 

 กดเคร่ืองหมาย  M-  ไปเร่ือยๆ จนเอกสารไว้นั้นครบหมด 

 กดเคร่ืองหมาย  M*   

 กดเคร่ืองหมาย * 

 กดเคร่ืองหมายคูณ  (X) 7% 

 

4.5 การบันทึกบัญชี 

 การบันทึกข้อมูลเอกสารใบก ากับภาษีซื้อและใบก ากับภาษขีายลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  Express 5 โดยการเข้าไปในรายชื่อของบริษัทผู้ประกอบการเพื่อเข้าไปบันทึกข้อมูล 

4.5.1 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี  คือ 

กรณีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับใบก ากับภาษีซื้อ 

 เข้าไปบันทึกข้อมูลในซื้อสดหรือซื้อเชื่อตามเอกสารใบก ากับภาษีซื้อ (ถ้าการซื้อเชื่อจะมี

เงื่อนไขการก าหนดช าระเงิน  เช่น  30 วัน 60 วัน 90 วัน) 

 ใส่รายละเอียดข้อมูลเลขที่เอกสารที่จัดเรียงออกเป็น และในช่องค าอธิบายว่าซื้อสินค้าอะไร 

 ใส่เงื่อนไขการก าหนดช าระเงินตามใบก ากับภาษีซื้อ (กรณีซื้อเชื่อ) 
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 กด Enter  (ในโปรแกรม  Express 5 จะมีให้เลือกอัตโนมัติ )  

 ใส่จ านวนเงินราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (SUB  TOTAL)  

 กด Enter ลงมาเร่ือยๆ ตรวจสอบดูว่าใส่รายละเอียดถูกต้องตรงตามเอกสารทั้งจ านวนเงิน

ราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (SUB TOTAL)  จ านวนเงินที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(VAT 7%) และจ านวนเงินที่เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 

 กดปุ่ม  Esc  เพื่อเลือกบันทึกข้อมูล  (ท าตามขั้นตอนทั้งหมดทั้งซื้อเชื่อและซื้อสด) 

กรณีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับใบก ากับภาษีขาย 

 เข้าไปบันทึกข้อมูลในขายสดหรือขายเชื่อตามเอกสารใบก ากับภาษีขาย(ถ้าเป็นการขายเชื่อ

จะมีเงื่อนไขการก าหนดข าระเงิน  เช่น  30 วัน 60วัน  90 วัน) 

 ใส่รายละเอียดข้อมูลเลขที่เอกสารตามเอกสารใบก ากับภาษีขาย  วันที่ของเอกสาร 

 ใส่เงื่อนไขการก าหนดช าระเงินตามใบก ากับภาษีขาย (กรณีขายเชื่อ) 

 กด Enter ลงมาเร่ือยๆ เพื่อเลือกประเภทการขายสินค้า   

 ใส่จ านวนเงินราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  (SUB  TOTAL) 

 กด Enter ลงมาเร่ือยๆ    

 ตรวจสอบดูว่าใส่รายละเอียดถูกต้องตรงตามเอกสารทั้ง  จ านวนเงินราคาสินค้าที่ยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (SUB  TOTAL) จ านวนเงินที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) และจ านวนเงิน

ที่เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 

 กดปุ่ม  Esc  เพื่อเลือกบันทึกข้อมูล  (ท าตามขั้นตอนทั้งหมดทั้งขายเชื่อและขายสด) 

4.5.2 ขั้นตอนหลังการบันทึกบัญชี  คือ  

 เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบตัวเลขที่เป็นภาษีซื้อและภาษีขายที่ค านวณ

ด้วยเคร่ืองค านวณไฟฟ้าและข้อมูลที่บันทึกลงโปรแกรม  Express 5  ให้จ านวนเงินตรงกัน 

 พิมพ์รายงานภาษีซื้อและภาษีขายให้ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชีตรวจสอบความถูกต้องและส่ง

รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายให้ผู้ประกอบการทราบ 
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4.6 การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม   

              ภาษีที่ต้องช าระ  =  ภาษีขาย - ภาษีซื้อ 

4.6.1 ส่วนต่างที่เกิดขึ้นแสดงผลดังนี้ 

ภาษีขาย  >   ภาษีซื้อ  = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องช าระ 

ภาษีขาย  <   ภาษีซื้อ  = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสิทธิ์ได้รับคืนหรือเครดิตภาษี   (ยกไปเดือนถัดๆไป) 

 

 กรณีท่ี 1 ผู้ประกอบการมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย 

 ผู้ประกอบการสามารถของภาษีซื้อส่วนเกิน  จากภาษีขายคืนจากกรมสรรพกรได้   

 กรณีท่ี 2 ผู้ประกอบการมีภาษีซื้อน้อยกว่าภาษีขาย 

  แต่น าใบก ากับภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายในเดือนที่ต้องมาค านวณกิจการสามารถน าภาษีซื้อที่ลืม

นั้น  นับจากเดือนที่ระบุในใบก ากับภาษี  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล 

 กรณีท่ี 3 ผู้ประกอบการลืมน าภาษีขายมาคิด 

 กิจการต้องยื่นเพิ่มเติมในเดือนถัดไปพร้อมเสียค่าปรับเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 คูณด้วยเดือน  และเบี้ย

ปรับจะถูกเรียกเก็บต่อเมื่อกรมสรรพกรออกหมายเรียกให้ไปช าระภาษีที่ค้าง 1 เท่า กรณีช าระภาษี

แล้วแต่ไม่ถูกต้อง 2 เท่า กรณีไม่ยื่นแบบปละช าระภาษีมา  
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4.7 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ.พ.30 
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รูปที่ 4.1  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  กรณีภาษีขาย มากกว่า ภาษีซื้อ 
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รูปที่ 4.2  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  กรณีภาษีขาย น้อยกว่า ภาษีซื้อ 

 



32 
 
 

4.8 การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีต้องช าระ (ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ) 

 ตอนปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย 

 Dr. ภาษีขาย 

  Cr.ภาษีซื้อ  

 ตอนช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 Dr. เจ้าหนี้กรมสรรพากร 

  Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

 

4.9 การแจ้งยอดค่าภาษีให้ผู้ประกอบการ 

 ส่งโทรสารหรือส่ง E-mail เพื่อยืนยันแจ้งยอดค่าภาษีซื้อ-ภาษีขายให้ผู้ประกอบการทราบ

และขอเข้ารับเงินค่าภาษีเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลโครงการหรืองานวิจัย 

5.1.1 สรุปผลโครงการหรืองานวิจัย 

ในโครงการ "สหกิจศึกษา” ณ  ส านักงานกฎหมายและบัญชีกมลณรงค์  จ ากัด เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  ข้าพเจ้าได้มอบหมายงานในกาลงบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้  จ่ายช าระหนี้ รับช าระหนี้ 
และเช็คเงินฝากธนาคาร เพื่อช่วยพี่ๆ จะได้มีเวลาไปท างานอ่ืนที่เร่งรีบและส าคัญกว่า  การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้สามารถเสร็จสิ้นตามที่ต้องการ 

 การท างานช่วงแรกก็มีข้อผิดพลาดในการเร่ิมเรียนรู้งาน แต่ก็ได้รับค าแนะน าชี้แนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด  ท าให้สามารถเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
คาดว่าประสบการที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพเราในอนาคต 

5.1.2  ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านได้ให้ความส าคัญไปกับการท าเอกสารบัญชี จนไม่สามารถมีเวลาที่
จะศึกษารายงานพอส าหรับการท าโครงงานสหกิจศึกษา 

5.1.3  ข้อเสนอแนะ นักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้อ่ืนในการ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ควรเพิ่มความเข้าใจในเร่ืองสหกิจศึกษาแก่องค์กรต่างๆ ให้มากขึ้นเนื่องจากนักศึกษาเข้าไป
ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาในองค์กร  ก็มักจะมีพี่ๆถามเกี่ยวกับเร่ืองโครงการสหกิจว่า             
“ว่าท าเพื่ออะไร” “แล้วเราจะได้อะไรจากโครงการน้ี” 
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5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ 

5.2.1 ข้อดขีองการปฏิบัติงานสหกิจ 

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้จาก การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพิ่มความรับผิดชอบและ
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีประสบการณ์จริงจากการท างานเพื่อไปต่อยอดวิชาชีพในอนาคตได้ 

5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ปัญหาด้านการสื่อสาร  เพราะช่วงแรกไม่สนิทกับพี่ๆที่ส านักงาน จึงท าให้ไม่กล้าที่จะถาม
เมื่อเรามีข้อสงสัย ส่งผลให้การท างานของเราเสร็จล่าช้าในช่วงอาทิตย์แรกในการปฏิบัติงาน 

ปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานทางบัญชี  รู้สึกว่าตัวเองเลยว่าความรู้พื้นฐานบัญชีเรายังไม่แน่นพ่อ
ต้องการค าแนะน าจากพี่ที่ปรึกษาอีกเยอะ และเราต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างมาก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

ต้องมีการอบรมทักษะและสอนแนวทางในการจัดท าบัญชี  เพราะการท าบัญชีในห้องเรียน
ต่างจากการจัดท าบัญชีในการปฏิบัติงานจริง  จึงควรที่จะมีการอบรมทักษะบัญชี 
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ภาพผนวก ก. 

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตัวอย่างแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) 
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ภาพผนวก ข. 

แบบฟอร์มใบกับภาษี 

แบบขอคืนภาษีได้/แบบขอคืนภาษีไม่ได้ 
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แบบฟอร์มใบกับภาษีแบบขอคืนภาษีได้ 
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แบบฟอร์มใบกับภาษีแบบขอคืนภาษีไม่ได ้
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ภาพผนวก ค. 

รูประหว่างปฏิบัติงาน 
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น าใบเสร็จจากบริษัทมาท าวิเคราะห์ท่ีสามารถขอคืนภาษีได้และที่ไม่สามารถขอคืนภาษีได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเคร่ืองค านวณไฟฟ้า 
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พนักงานที่ปรึกษาสอนการลงบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย ในแบบฟอร์ม ภ.พ.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบหน้ารายงานงบการเงิน 
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การกรอกแบบฟอร์มแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 
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