
 

 
 

 
 

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
เร่ือง การหักภาษ ีณ ที่จ่าย และการค านวณอตัราค่าคอมมิชช่ัน 

(WITHOLDING TAX & COMMISSION) 
 
 

จดัท าโดย 
นายธานินทร์ ร่มเจริญ  

 
 
 

 
รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกจิศึกษา   

ภาควชิาการบัญชี  
คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม   
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 



 



ชื่อโครงงาน    :  การหักภาษี ณ ท่ีจ�าย และการคํานวณอัตราค�าคอมมิชช่ัน 

ชื่อนักศึกษา  :  นายธานินทร�  ร�มเจริญ 5614300020 

อาจารย�ที่ปรึกษา :  อาจารย�สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ  

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรี 

ภาควิชา  :  การบัญชี 

คณะ   :  บริหารธุรกิจ 

ภาคการศึกษา/ ป การศึกษา :  3/2558 

 
 

บทคัดย!อ 

 

 บริษัท ยูแอนด�มี แมททีเรียล จํากัด เป0นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางด2านงานป3ายโฆษณา เป0น
ศูนย�รวมวัสดุงานป3ายโฆษณาอิงค�เจ็ททุกชนิด นําเข2าและจัดจําหน�ายเครื่องพิมพ�อิงค�เจ็ท พร2อมติดต้ัง
และให2คําปรึกษาจากช�างผู2เช่ียวชาญ และจําหน�ายวัสดุทําป3ายโฆษณาแบบครบวงจร โดยผู2จัดทําได2
ทํางานในตําแหน�ง ผู2ช�วยพนักงานบัญชีและพนักงานฝ@ายขาย ได2รับมอบหมายงานเก่ียวกับงานขาย 
การคํานวนภาษีเงินได2บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ�าย และการคํานวณอัตราค�าคอมมิชช่ัน จากการ
ปฏิบัติงานน้ันทําให2ผู2จัดทําได2ทราบถึงข้ันตอนกระบวนการของภาษีหัก ณ ท่ีจ�ายของเงินเดือนและการ
คํานวณอัตราค�าคอมมิชช่ัน ซ่ึงกระบวนการหักภาษีจะหักแตกต�างกันออกไปตามประเภทของเงินได2 จึง
ต2องคิดให2ถูกต2องตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ันผู2จัดทําจึงสนใจท่ีจะศึกษารวบรวมข2อมูลและทํารายงาน 
เรื่อง ภาษีเงินได2บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ�าย และการคํานวณอัตราค�าคอมมิชช่ัน เพื่อศึกษาลดความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนและเป0นประโยชน�ต�อผู2ที่สนใจเรียนรู2อีกด2วย 
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กติติกรรมประกาศ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจกบับริษทั ยแูอนด์มี แมททีเรียล จ ากดั 

เป็นบริษัทท่ีน าเข้าและจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ผูจ้ ัดท าได้ท างานในต าแหน่ง

พนกังานฝ่ายขาย และผูช่้วยพนกังานบญัชี โดยไดรั้บมอบหมายงานในเร่ือง การตรวจสอบ

เงินเดือน การตรวจสอบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตรวจสอบผลตอบแทนอตัราค่าคอมมิชชนัของ

พนกังานฝ่ายขายบริษทั ยูแอนด์มี แมททีเรียล จ ากดั จากการปฏิบติังานดงักล่าว ท าให้

ผูจ้ดัท าได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการการค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากเงินเดือนของ

พนกังาน ซ่ึงกระบวนการหกัภาษีจะมีอตัราภาษีหกัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามประเภทของ

เงินได ้จึงตอ้งคิดค านวณใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด และยงัเขา้ใจวธีิการค านวณอตัรา

ค่าคอมมิชชัน่ของพนกังานฝ่ายขาย. ซ่ึงเป็นอตัราค่าคอมมิชชัน่ท่ีทางบริษทั ยแูอนด์มี แมท

ทีเรียล จ ากัด ได้ก าหนดข้ึนมาเป็นอตัราค่าคอมมิชั่นเฉพาะของทางบริษทัเท่านั้น มีผล

บงัคบัใชก้บัพนกังานฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและดูแลลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ในการปฏิบติังาน ผูจ้ดัท าจึงได้จดัท ารายงาน การท าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เพื่อเป็น

แนวทางในการศึกษาและเผยแพร่การปฏิบติังานจริงให้กบับุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ือง

ของภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และอตัราค่าคอมมิชชัน่ของทาง บริษทั ยแูอนดมี์ แมททีเรียล จ ากดั 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมามากยิง่ข้ึน 

1.2.2 เพื่อใหท้ราบกระบวนการภาษีบุคคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 

1.2.3 เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการจ่ายภาษีท่ีถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.2.4 เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์จากการท างานจริง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำนและแนวคิด 

1.3.1 ศึกษาขอ้มูลการท าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

1.3.2 ศึกษาการเสียภาษีจากเวบ็กรมสรรพากร 

1.3.3 ศึกษาขอ้มูลอตัราค่าคอมมิชชัน่ วธีิการคิดค านวณของทางบริษทั 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมาเพิ่มพนูยิง่ข้ึน 
1.4.2 ไดท้ราบกระบวนการภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
1.4.3 ไดรู้้เก่ียวกบัการจ่ายภาษีท่ีถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
1.4.4 ไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการไดร่้วมปฏิบติังานจริง 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การเสียภาษีโดยถูกหกั ณ ที่จ่าย 
ตามมตรา  50 แห่งประมวลรัษฎากรก  าหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษทั สมาคมหรือ

คณะบุคคลผูจ่้ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 บางประเภท ต้องหักภาษีเงินได้ไวทุ้กคราวที่
จ่ายเงินไดพ้ึงประเมินนั้นทั้งน้ีหน่วยงานองคก์รของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล ต่างๆ ล้วนเป็นนิติ
บุคคลด้วยจึงอยู่ในข่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ไว ้ณ ที่จ่ายด้วยในกรณีที่มีการจ่ายเงินได้พึง
ประเมินให้แกบุ่คคลธรรมดาตามประเภทที่กฎหมายก  าหนดให้มีการหกัภาษีไว ้ณ ที่จ่าย  
ภาษีเงินไดท้ี่ถูกหกัไว ้ณที่จ่ายนั้น กฎหมายถือเป็นเครดิตของผู้เสียภาษีในการค านวณภาษีเมื่อถึง
ก  าหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจ าปี และหากถูกหกัภาษีไวเ้กนิกวา่ที่ตอ้งจ่ายจริงตอนส้ิน
ปี ผูเ้สียภาษีสามารถขอคืนเงินภาษีส่วนที่ถูกหกัไวเ้กนิได้ภายในเวลา 3 ปีนบัแต่วนัสุดท้ายของปีที่
ไดถู้กหกัภาษีไวเ้กนิ 
 
การค านวณภาษีหกัไว้ ณ ที่จ่าย 

ตามมาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรก  าหนดการหกัภาษีไว ้ณ ที่จ่ายในกรณี
ที่จ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 ให้แกบุ่คคลธรรมดาจะต้องหักภาษีไว ้ณ ที่จ่าย  แบ่งเป็น 5 
กรณีดงัน้ี 

1. กรณีการจ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40(1)(2) คือ เงินไดป้ระเภทเงินเดือน ค่าจา้ง หรือรายได้จาก
การรับจา้งท าของ ซ่ึงไม่ใช่เงินไดท้ี่นายจา้งจ่ายให้เพียงครั้ งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน การ
หกัภาษี ณที่จ่าย ก  าหนดไวต้ามมาตรา 50(1) วรรคหน่ึงดงัน้ี 
ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1),(2) ให้คูณเงินไดพ้ึงประเมินที่จ่ายด้วยจ านวน
คราวที่จะตอ้งจ่ายเงินเพื่อให้ไดจ้  านวนเงินเสมือนวา่ไดจ่้ายทั้งปี และค านวณภาษีตามเกณฑ์
ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีท ั้งส้ินเท่าไหร่ ให้หารด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่ายได้ผลลพัธ์
เป็นเงินเท่าใดให้หกัเป็นภาษีไวเ้ท่านั้น แต่ถา้การหารดว้ยจ านวนที่จะต้องจ่ายตามความใน
วรรคกอ่นไม่ลงตวัเหลือเศษเท่าใด ให้เพิ่มเงินเท่าจ  านวนที่เหลือเศษนั้น รวมกบัภาษีที่
จะตอ้งหกัไวค้รั้ งสุดทา้ยในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่ากบัจ านวนภาษีที่
จะตอ้งเสีย 

2. กรณีจ่ายเงินไดต้ามาตรา 40(2) คือ เงินไดจ้ากการรับท างานในหน้าที่ หรือต าแหน่งงานที่
ท  า ค่านายหนา้ แกบุ่คคลที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ไม่ถีง 180 วนัในระยะเวลา 1 ปี
ภาษี) ให้ค  านวณหกั ณที่จ่ายไวใ้นอตัราร้อยละ15 ของเงินไดน้ั้น 
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3. กรณีการจ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40(3) และ (4) คือ เงินไดป้ระเภทสิทธิต่างๆ และเงินลงทุน 
ยกตวัอย่างเช่น ดอกเบี้ยพนัธบตัร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทฝากประจ าเงิน
ปันผล เงินส่วนแบ่งก  าไร ทั้งหมดน้ีจะมีอตัราภาษีหกั ณ ที่จ่าย ก  าหนดไวต้ามมาตรา 50(2) 
สามารถดูตารางอตัราภาษีไดท้ี่เวบ็ไซตข์องกรมสรรพกร 

4. กรณีจ่ายเงินไดต้ามาตรา 40(5) และ (6) คือ เงินไดป้ระเภทค่าเช่า และค่าวชิาชีพอิสระต่างๆ 
การหกัภาษี ณ ที่จ่าย ก  าหนดไวต้ามมาตรา 50(3) โดยกรณีเงินได้พึงประเมิน ที่จ่ายให้แก่
ผูร้ับซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยให้ค  านวณในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดน้ั้น 
แต่ถา้การจ่ายเงินไดน้ั้นให้แกผู่ท้ี่อาศยัอยู่ในประเทศไทย. ผูจ่้ายเงินไดไ้ม่ต้องหักภาษี ณ ที่
จ่ายตามมาตราน้ี แต่ตอ้งหกัตามมาตรา 3 เตรส คือ หกัภาษี ณ ที่จ่ายอตัราร้อยละ 3 องเงิน
ไดน้ั้น 

5. กรณีรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล ฯลฯ จ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40(5),(6),(7),(8) นอกจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซ้ือพืชผลทางการเกษตร ให้กบัผูร้ับรายหน่ึงๆ 
มีจ  านวนรวมทั้งส้ินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แมก้ารจ่ายนั้นได้แบ่งการจ่ายครั้ งหน่ึงๆ ไม่
ถึง 10,000 บาทกจ็ะดี ให้ค  านวณหกัในอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน 
ในกรณีการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(8) เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์  การจ่ายเงินได้
ส าหรับการขายอสังหาริมทรัพย ์ผูจ่้ายเงินไดซ่ึ้งเป็นผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งหกัภาษี ณ 
ที่จ่าย ส่งต่อเจา้หนา้ที่พนกังานเจ้าหน้าที่ผู ้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่จด
ทะเบียนโอน ส าหรับราคาขายอสังหาริมทรัพยท์ี่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายก  าหนดให้ใชร้าคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวนัที่มีการ
โอนนั้นเป็นราคาขายเพื่อค  านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย นอกจากน้ียงัมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
นอกจากน้ียงัมีอตัราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้อยู่อีกเป็นจ านวนมากสามารถศึกษาหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากกรมสรรพกรหรือหนงัสือคู่มือภาษีอากรได ้
 

ผู้เสียภาษี 
- บุคคล หมายถงึทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
- นิติบุคคล ไดแ้ก ่กระทรวง ทบวง กรม องคก์ารรัฐบาล มลูนิธิ สมาคม วดัวาอารามและ

นิติบุคคลที่ต ั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ เช่น สหกรณ์ 
- ห้างหุ้นส่วน ไดแ้ก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 
- บริษทั ไดแ้ก ่บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั 
- กจิการร่วมคา้ ไดแ้ก ่คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญั กองมรดก 
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ก าหนดระยะเวลายื่นแบบฯ 
ประมวลรัษฎากร ไดก้  าหนดแบบแสดงรายการภาษี เพื่อใชย้ิ่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมถึงก  าหนดเวลายื่นแบบ 
เพื่อเสียภาษีแต่ละประเภท แตกต่างกนัออกไป ดงัตารางสรุป ดงัน้ี 

- ตารางสรุปแบบฯ/ก  าหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
- ตารางสรุปแบบฯ/ก  าหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

 
ตารางสรุปแบบฯ/ก าหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  

 

ล าดบัที่ แบบฯ ก าหนดเวลายื่นแบบฯ หมายเหตุ 

1 ภ.ง.ด.90 ม.ค. – มี.ค. ของปีถดัไป ใชเ้สียภาษีประจ าปีส าหรับผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินตาม 
มาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฏากรหรือมีเงินได้
ฯ ตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2)-(8) ในรอบปี
ภาษีที่ผ่านมา 

2 ภ.ง.ด.91 ม.ค. – มี.ค. ของปีถดัไป ใช้เสียภาษีเ งินได้ประจ าปีส าหรับผู้มี เ งินได้พึง
ประเมินตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรใน
รอบปีภาษีที่ผ่านมา 

3 ภ.ง.ด.92 ม.ค. – มี.ค. ของปีถดัไป ใชส้ าหรับผู้จ่ายเงินได้ที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินได้จาก
การจ้างแรงงานตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่พนกังานด้วยส่ือบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

4 ภ.ง.ด.93 ภายในเดือน ธ.ค. ของปีที่ไดร้ับ
เงินไดพ้ึงประเมิน 

ใชส้ าหรับผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินที่มีความจ าเป็นต้อง
ยื่นแบบเสียภาษีก่อนก  าหนดเวลายื่นแบบเสียภาษี
เงินไดป้ระจ าปีภาษี 

5 ภ.ง.ด.94 ก.ค. – ก.ย. ของปีที่ไดร้ับเงินได้
พึงประเมิน 

ใชเ้สียภาษีเงินไดค้ร่ึงปีส าหรับผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมิน
ตาม 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรที่ได้รับเงินได้
พึงประเมินตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. ของปีนั้น 

6 ภ.ง.ด.95 ม.ค. – มี.ค. ของปีถดัไป ใชเ้สียภาษีเงินไดป้ระจ าปีภาษีส าหรับคนต่างด้าวที่
ไดร้ับค่าจา้งแรงงานจากส านกังานปฎิบตัิการภูมิภาค
ในรอบปีที่ผ่านมา 
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ตารางสรุปแบบฯ 
และก าหนดยื่นแบบฯ ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย 

 
แบบ
แสดง
รายการ 

ประเภทเงนิได้
พงึประเมนิตาม
ประมวลรัษฏา

กร 

ผู้ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ก าหนดยื่นแบบฯ หมายเหตุ 

ภ.ง.ด.1 ม.40(1)(2) ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัที่ 1-7 ของ
เดือนถดัไป จาก
เดือนที่จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกัภาษีอยู่ในหรือ
นอกประเทศไทย 

ภ.ง.ด.1ก ม.40(1)(2) ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัที่ 1 
มกราคม – 
กุมภาพนัธ์ ของปี
ถดัไป 

สรุปการจ่ายเงินไดม้าตรา 
40(1)(2) ของปีทีผ่่านมา
ของภาคเอกชน 

ภ.ง.ด.1ก 
(พิเศษ) 

ม.40(1)(2) ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัที่ 1 
มกราคม – 
กุมภาพนัธ์ ของปี
ถดัไป 

สรุปการจ่ายเงินไดม้าตรา 
40(1)(2) ของปีทีผ่่านมา
ของภาครัฐ 

ภ.ง.ด.2 ม.40(3)(4) ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัที่ 1-7 ของ
เดือนถดัไป จาก
เดือนที่จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกัภาษีอยู่ในหรือ
นอกประเทศไทย 

ภ.ง.ด.2ก ม.40(4) ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัที่ 1 – 31 
มกราคมของปีถดัไป 

สรุปการจ่ายเงินไดม้าตรา 
40(4) ของปีที่ผ่านมา 

ภ.ง.ด.3 ม.40(5)(6)(7)(8) ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัที่ 1-7 ของ
เดือนถดัไป จาก
เดือนที่จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกัภาษีอยู่ในหรือ
นอกประเทศไทย 
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ภ.ง.ด.3ก ม.40(5)(6)(7)(8) ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา 

ตั้งแต่วนัที่ 1 – 31 
มกราคมของปีถดัไป 

หน่วยงานของรัฐ สรุป
การจ่ายเงินได ้ซ่ึงหกัภาษี
น าส่งกรมสรรพากรหรือ
ถูกหกัภาษีตามฎีกาเบิก
เงินของปีที่ผ่านมา 

ภ.ง.ด.53 ม.
40(2)(3)(4)(5)(6

)(7)(8) 

ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษเีงินไดนิ้ติ
บุคคลที่ประกอบกจิการใน
ประเทศไทย 

ตั้งแต่วนัที่ 1-7 ของ
เดือนถดัไป จาก
เดือนที่จ่ายเงินได ้

ผูถู้กหกัภาษีประกอบการ
ในไทย 

ภ.ง.ด.54 ม.
40(2)(3)(4)(5)(6

)(7)(8) กรณี
จ าหน่ายก  าไร 

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่ต ั้งขึ้นตามกฏหมาย
ต่างประเทศและมิได้
ประกอบกจิการในประเทศ
ไทย 

ตั้งแต่วนัที่ 1-7 ของ
เดือนถดัไป จาก
เดือนที่จ่ายเงินได ้

น าส่ง ภ.ง.ด.54 เป็นราย
ฉบบัของผูร้ับเงิน 

 
ตารางสรุปแบบฯและก าหนดยื่นแบบฯ ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที่ 3.1    สัญลกัษณ์บริษทั ยูแอนดม์ี แมททีเรียล จ ำกดั 
 
ที่ต ั้งของสถำนประกอบกำร : 39,41,43 ซอยสุขำภิบำล5 ซอย5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร 10220 

 Website : www.umemat.com โทร: 0-2521-7400         Fax: 0-2521-7171  

 
รูปที่ 3.2 แผนที่ที่ต ั้งของบริษทั ยูแอนดม์ี แมททีเรียล จ ำกดั 
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รูปที่ 3.3 ภำพบริษทั ยูแอนดม์ี แมททเีรียล จ ำกดั 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ และการให้บริการหลกัขององค์กร 

        บริษทั ยูแอนดม์ี แมททีเรียล จ ำกดั ประกอบธุรกจิทำงดำ้นงำนป้ำยโฆษณำ เป็นศูนย์
รวมวสัดุงำนป้ำยโฆษณำ อิงคเ์จท็ทุกชนิด น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองพิมพอ์งิคเ์จท็ Outdoor– Indoor , 
เคร่ืองแกะ CNC ROUTERS, เคร่ือง LASER, เคร่ือง PLASMA, เคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์, เคร่ืองลำมิเนต 

คุณภำพดี รำคำถูก มีรับประกนั พร้อมติดตั้งและให้ค  ำปรึกษำจำกช่ำงผูเ้ช่ียวชำญ และจ ำหน่ำยวสัดุท  ำ
ป้ำยโฆษณำแบบครบวงจร, พลำสติกอะคริลิค,พลำสวดู, โฟมบอร์ด, ลูกฟูก, แผ่นHip, แผ่นABS, แผ่น
PVCสีเทำและใส,อะลูมิเนียมคอมโพสิต,โพลีคำร์บอเนต, สต๊ิกเกอร์ทกุชนิด, หมึกพิมพ ์OutDoor 

InDoor, อะไหล่เคร่ืองอิงคเ์จท็ ,ไวนิลอิงคเ์จท็, รวมทั้งอุปกรณ์ท ำป้ำยโฆษณำ เช่น Displays , X-Frame, 
Roll up , Backdrop ฯลฯ 

3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
ตำรำงที่ 3.1 รูปแบบกำรจดัองคก์ำรและกำรบริหำรงำนขององคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  
1. นำย ธำนินทร์ ร่มเจริญ  
      ต  ำแหน่ง : ผูช่้วยพนกังำนบญัชีและพนกังำนฝ่ำยขำย  

 ลกัษณะงำน : ติดต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเงินเดือนพนกังำน
ฝ่ำยขำย 

 

3.5 ชื่อและต าแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา 
1. นำงสำวอนญัพร เผ่ำกนัทะ 

ต ำแหน่ง : ผูช่้วยพนกังำนบญัชีและพนกังำนฝ่ำยขำย 
แผนก : ฝ่ำยขำย 

2. นำงสำวพิมพว์ภิำ อรุณมำตย ์ 
ต ำแหน่ง : หวัหนำ้ฝ่ำยบญัชี 
แผนก : บญัช ี
 

3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลำในกำรออกไปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ต ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภำคม – 2 กนัยำยน พ.ศ.2559  
เวลำปฏิบตัิงำน 8.00 – 17.00 น. 
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

1. ศึกษำกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร เพื่อให้ไดค้วำมรู้และกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. วำงแผนรำยงำน 
- ตั้งช่ือหวัขอ้รำยงำน 
- ออกแบบร่ำงเคำ้โครงรูปแบบรำยงำน 
3. รวบรวมขอ้มูลโครงกำร โดยอำศยัขอ้มูลจำกหนงัสือ อินเตอร์เนต็ และขอค ำแนะน ำ
จำกพนกังำน ที่ปรึกษำ 
4.จดัท ำ รูปเล่มโครงงำน จำกขอ้มูลที่รวบรวมและศึกษำมำโดยตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
และสรุปผลกำรปฏิบตังิำนรวมถึงปัญหำและขอ้เสนอแนะ 
5. น ำเสนอโครงกำร   
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ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 
3.8  อุปกรณ์และเครื่องมอืที่ใช้ 

รำยละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใชท้  ำโครงกำร โดยใชเ้คร่ืองมอืดำ้นฮำร์ดแวร์ และ
ซอฟตแ์วร์ เช่น 

ฮำร์ดแวร์  

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
- เคร่ืองปร้ินท ์
- เคร่ืองสแกน 

- เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  
- กลอ้งถ่ำยรูป (โทรศพัทม์ือถือ) 
ซอฟแวร์ 

- โปรแกรม Microsoft Word 2010 
- โปรแกรม Microsoft Power Point 2010   
- โปรแกรม Microsoft Excel 2010   

อื่นๆ 
-       เคร่ืองคิดเลข 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1. ศึกษำกำรท ำงำน    
 

                

2. วำงแผนรำยงำน       
 

             

3. รวบรวมขอ้มูล                     

4. จดัท ำรูปเล่ม                     

5. น ำเสนอโครงงำน              
 

      



12 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงาน 

จากที่ผูจ้ดัท  ารายงานไดเ้ขา้ไปปฏิบตัิงานในบริษทั ยูแอนดม์ี แมททีเรียล จ ากดัซ่ึงพนกังาน
ของสถานประกอบการไดใ้ห้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการเรียนรู้ในการปฏิบตัิงานเป็นอย่าง
ดี ท  าให้ผูจ้ดัท  าไดค้วามรู้และความเขา้ใจในการปฏิบตัิงานจริง และยงัสามารถน าความรู้ที่ไดศึ้กษา
มาไปปรับใชก้บัการท างาน ท าให้ผลการปฏิบตัิงานลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

จากการที่ไดป้ฏิบติังาน ผูจ้ดัท  าจึงไดย้กตวัอย่างข ั้นตอนการค านวณหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย 
ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
ตัวอย่าง 1  
นายเอ (โสด) เขา้ท างานที่บริษทั ยูแอนดม์ี แมททีเรียล จ ากดัตั้งแต่วนัที่ 1มกราคม 2559 โดยไดร้ับ
เงินเดือนๆ ละ 35,000 บาท ดงันั้นบริษทัจึงไดม้ีการหกัภาษี ณ ที่จ่ายไวแ้ตะเดือนเป็นจ านวนเงิน
ดงัน้ี 
วธีิการค านวณ  

บาท 
เงินไดพ้ึงประเมิน.                                                                                                                     35,000 
คูณดว้ยจ านวน 12 เดือน (เสมอืนไดร้ับเงินเดอืนทั้งปี)                                                           420,000 
หกั ค่าใชจ่้าย40% ไม่เกนิ 60,000 บาท.                                                                                  (60,000) 
คงเหลอืเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย.                                                                                             360,000 
หกั ลดหย่อนส่วนบุคคล-นายเอ.                                                                                            (30,000) 
ค่าประกนัสังคม                                                                                                                       (9,000) 
ฐานภาษี (ท ั้งปี).                                                                                                                      321,000 
การค านวณภาษีเงินไดท้ ั้งปี 

เงนิได้สุทธิ จ านวนเงนิได้สุทธิ อตัราภาษี ร้อยละ จ านวนภาษี(บาท) 

1-150,000 150,000 ยกเวน้ - 

150,001-300,000 150,000 5 7,500 

300,001-341,000 21,000 10 2,100 

รวม 321,000  9,600 

 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเดอืนมกราคมถึงพฤศจิกายนเดือนละ = (9,600/12).                                    800 

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเดอืนธนัวาคม = 9,600-(800*11).                                                            800 
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ตัวอย่าง 2 
จากตัวอย่างที่1 นายเอไดร้ับรายไดพ้ิเศษอื่น คือ ค่านายหนา้ในการขาย จะตอ้งน าค่าคอมมิชชัน่ไป
รวมกบัเงินเดือนที่ไดร้ับทั้งปีแลว้ค  านวณภาษี เมื่อหกัเงินภาษเีงินเดือนตลอดปีออกแลว้ภาษส่ีวนที่
เหลือจะตอ้งหกัส าหรับค่าคอมมิชชัน่ ยกตวัอย่างเช่น ในวนัที่ 31 สิงหาคม 2559 นายเอ ไดร้ับค่า
คอมมิชชัน่ 20,000 บาท จะตอ้งหกัภาษีไว ้ณ ที่จ่าย ในเดือนสิงหาคม ดงัน้ี 
วธีิค านวณ 

บาท 
เงินเดือนนายเอเดือนละ 35,000 บาท (35,000*12).                                                             420,000 
ค่าคอมมิชชัน่.                                                                                                              20,000 
รวม.                                                                                                                                       440,000 
หกั ค่าใชจ่้าย40% ไม่เกนิ 60,000 บาท.                                                                                  (60,000) 
คงเหลอืเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย.                                                                                             380,000 
หกั ลดหย่อนส่วนบุคคล-นายเอ.                                                                                            (30,000) 
ค่าประกนัสังคม                                                                                                                       (9,000) 
ฐานภาษี (ท ั้งปี).                                                                                                                      341,000 
การค านวณภาษีเงินไดท้ ั้งปี 

เงนิได้สุทธิ จ านวนเงนิได้สุทธิ อตัราภาษี ร้อยละ จ านวนภาษี(บาท) 

1-150,000 150,000 ยกเวน้ - 

150,001-300,000 150,000 5 7,500 

300,001-341,000 41,000 10 4,100 

รวม 341,000  11,600 

 
หกั ภาษีที่ค  านวณไดท้ ั้งปีกรณีที่ไมไ่ดร้ับค่าคอมมิชชัน่. ตัวอย่าง 1.                                           9,600 
ภาษีไดห้กัไว ้ณ ที่จ่ายเฉพาะเงินไดจ้ากค่าคอมมิชชัน่ (11,600-9,600).                                      2,000 
บวกภาษีเงินไดห้กัไว ้ณ ที่จ่ายเฉพาะเงินเดือน.                                                                             800 
รวมภาษีเงินไดห้กัไว ้ณ ที่จ่ายเดอืนสิงหาคม.                                                                             2,800 
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 รูปที่ 4.1 ตัวอย่างสลปิเงนิเดอืน ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2559 
 

 
 
 

 รูปที่ 4.2 ตัวอย่างสลปิเงนิเดอืน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
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 รูปที่ 4.3 ตัวอย่างหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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 รูปที่ 4.4 ตัวอย่างอตัราค่าคอมมชิช่ันของ บริษัท ยูแอนด์ม ีแมททีเรียล จ ากดั 
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ตารางที่ 4.1อตัราค่าคอมมชิช่ัน 
 
จากตารางที่ 4.1 จะเห็นวา่เป็นอตัราค่าคอมมิชชัน่เฉพาะของทาง บริษทั ยูแอนดม์ี แมททีเรียล จ ากดั 
เท่านั้น จดัท าขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการดูแลลูกคา้ของพนกังานฝ่ายขาย และ
เมื่อหากยอดขายไม่ถึง 2,000,000 บาทต่อเดือน กจ็ะไม่มีผลต่อการคิดอตัราค่าคอมมิชชัน่ในเดือน
นั้นๆ (ยอดค่าคอมมิชชัน่ที่จะไดร้ับในแต่ละเดือนเป็นยอดที่เกบ็เงินสดและเชค็ที่ผ่านเรียบร้อยแลว้ 
*อตัราปรับลด คือ เป็นส่วนที่บริษทัหกัเกบ็ไว ้ในกรณีที่ลูกคา้ในการดูแลของพนกังานขายคนนั้นๆ 
มีการติดคา้งช าระหน้ี กจิการถูกฟ้องลม้ละลาย และเหตุการณ์อื่นๆที่ท  าให้บริษทัไม่ไดร้ับการช าระ
หน้ีจากลูกคา้ โดยที่บริษทัไดท้  าการติดตามทวงถามหน้ีจนถึงที่สุดแลว้ บริษทัจะน าเงินส่วนน้ีมาตดั
ยอดลูกหน้ีแทนและเมื่อหากพนกังานขายมีความประสงคจ์ะลาออกจากงาน เงินส่วนน้ีกจ็ะไดร้ับ
คืนแต่หลงัจากที่มีการตรวจสอบอย่างระเอียดแลว้วา่ พนกังานขายไม่มีการท าผิดกฎหรือติดคา้ง
ช าระใดๆกบัทางบริษทั 

 
 

ยอดขายประจ าเดอืน ค่าคอมมชิช่ัน อตัราปรับลด ค่าคอมมชิช่ันหลงัการ
ปรับลด 

2,000,001-2,500,000 บาท 1.00% 0.30% 0.70% 

2,500,001-3,000,000 บาท 1.10% 0.33% 0.77% 

3,000,001-3,500,000 บาท 1.20% 0.36% 0.84% 

3,500,001บาทขึ้นไป 1.30% 0.39% 0.91% 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการด าเนนิโครงงาน 

5.1.1สรุปผลการตรวจสอบภาษีบุคคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย และอตัราค่าคอมมชิช่ัน 
1) การจดัท าโครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวธีิการค านวณภาษีบุคคลธรรมดาหัก 

ณ ที่จ่ายของเงินเดือนพนกังานฝ่ายขายบริษทั ยูแอนดม์ี แมททีเรียล จ ากดั ในแต่ละเดือน 
2) ได้ศึกษาวิธีการค านวณอตัราค่าคอมมิชัน่ของพนกังานฝ่ายขายในแต่ละเดือนว่ามี

วธีิการค านวณอย่างไรของบริษทั ยูแอนด์มี แมททีเรียล จ ากดั ท าให้ได้ประสบการณ์และแนวทางใน
การท างานจริง  

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน พนกังานในบริษทั ยุแอนด์มี แมททีเรียล จ ากดั 
มีพนกังานเป็นจ านวนมากและแยกเป็นแต่ละแผนกๆ จึงไม่สามารถเข้าไปท างานในต าแหน่ง
ส่วนอื่นๆของบริษทัได ้และยงัเห็นวา่พนกังานเป็นจ านวนมากมีความรู้ทางด้านภาษีไม่เท่าที่ 
ควร อาจส่งผลท าให้เสียประโยชนแ์กต่นเอง 

 
5.1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา จากสภาพปัญหาที่พบ สถานประกอบการควรมี

การจดัอบรมความรู้ดา้นภาษีอากรให้แกพ่นกังานทุกคน เพื่อให้พนกังานของทางบริษทัไดร้ับทราบ
ขอ้มูลความรู้ดา้นภาษีต่างๆเพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นตามที่กฎหมายไดม้ีการ
ก  าหนดบญัญตัิไว ้และยงัท าให้พนกังานไดใ้ชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี เช่น การไดร้ับการยกเวน้ การ
ลดหย่อน และมาตรการทางภาษีอื่นๆอีกดว้ย 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดขีองการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ในการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลา  และมีความ

รับผิดชอบต่อหนา้ที่การงาน ภายใตก้ารก  ากบัดูแลของหวัหนา้งาน  นกัศึกษาจึงไดร้ับประสบการณ์
จากการปฏิบตัิงานจริงซ่ึงเป็นความรู้ที่ไดร้ับนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน ท าให้มีโอกาส
ไดร้ับการเสนอเขา้ท างานกอ่นจบการศึกษา 

 
 
 



19 

 

 
5.2.2 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานสหกจิ 

ในการปฏิบติังานสหกจิศึกษาในครั้ งน้ี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ส าคญัที่พบส าหรับการ
ปฏิบตัิงานนั้นกค็ือ นกัศึกษาตอ้งคอยกงัวลในเร่ืองของรายงานสหกจิพร้อมทั้งการเรียนและปฏิบตัิ 
งานไปดว้ย ซ่ึงเป็นปัญหาส าหรับนกัศึกษาสหกจิภาคค ่าที่ โดยปกติต้องท างานประจ าในช่วงเวลา
กลางวนั และตอ้งไปเรียนหนงัสือในช่วงเยน็ถึงค  ่าอยู่แลว้ และที่ต ั้งของบริษทัที่ปฏิบติังานอยู่เป็น
ประจ าอยู่ไกล ท าให้พบปัญหาที่ขาดเวลาในเร่ืองทั้งการปฏิบติังาน การท ารายงาน เป็นปัญหาที่จะ
ท าให้รายงานสหกจิมีประสิทธิภาพไม่เท่าที่ควร 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกจิ 

ควรขยายเวลาในการปิดส านกัสหกจิศึกษาเพื่อนกัศึกษาภาคค ่าในการติดต่อ หรือการยื่น
เอกสารต่างๆ  เพราะนกัศึกษาภาคค ่าส่วนใหญ่ท  างานประจ าอยู่แลว้ การยื่นเอกสารต่างๆ หรือการ
การติดต่อส่ือสารกบัทางมหาลยั  และส านกัสหกิจศึกษาจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากท าให้เกิข้อบก
พร่องและมีขอ้ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ ง  
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รูปภาพการปฏิบัติงานโครงการสหกจิ 
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