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Abstract 
 

S.C. Accounting & Business Consultant (1995) Co. Ltd., offers accounting and tax-

related services. As co-operative education students, the project management team was assigned 

to record data of Withholding Income Tax Return Certificate and has created Withholding 

Income Tax Return forms by using Express and Easy D ACC Payroll programs. At the beginning 

of the operation, the project management team had encountered problems and made a lot of 

mistakes, therefore, a delayed occurred.      

 

As a result, the project management team studied and collected data regarding the 

Withholding Income Tax Return, the Withholding Income Tax Return forms, and record 

processes that needed to be done in the accounting program. Operational procedures were then 

created along with recommendations to solve problems that  usually occurred.   The project 

management team got more knowledge and understood more about the operational procedures. 

These procedures also benefit other generations of the co-operative education students and the 

public who want to apply knowledge generated from this research in their operation as well.  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากการปฏิบติังานนั้นคณะผูจ้ดัทาํไดเ้จอปัญหาท่ีพบได้บ่อยๆจากการปฏิบติังานโดยนาํปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนมาเรียงความสาํคญัดงัน้ี 

1. การเลือกแบบยืน่ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด 3และภ.ง.ด53 ในโปรแกรมไม่ถูกตอ้ง 

2. การเลือกใชอ้ตัราภาษีเงินไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

3. การบนัทึกจาํนวนเงินไม่ถูกตอ้ง(กรณีนาํส่งสาํนกังานสรรพากร) 

4. การระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายไม่ถูกตอ้งสาํหรับขั้นตอนการ

ยืน่แบบท่ีสาํนกังานสรรพากร 

5. การยืน่แบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายไม่ถูกตอ้ง 

 จากตวัอยา่งปัญหาท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ คณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจท่ีจะไปศึกษาและหาแนวทางในการ

หาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและจดัทาํขั้นตอนในการจดัทาํภาษีเงิน

ไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในโปรแกรมEASY-ACC PayrollและโปรแกรมEXPRESSใหถู้กตอ้งก่อนการยื่นแบบภาษีเงินได้

หกั ณ  ท่ีจ่ายเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้มาเขา้ร่วมโครงการสหกิจในรุ่นต่อๆไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัทาํภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในระบบโปรแกรมEASY-ACC           Payroll 

และระบบโปรแกรมEXPRESS 

1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการจดัทาํภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในระบบโปรแกรม

EXPRESS 

1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนการยืน่แบบนาํส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด.53 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

1.3.1 ศึกษาระบบการทาํงานของโปรแกรม EASY-ACC Payroll และโปรแกรมEXPRESS 

 1.3.2 บริษทั เอสซี การบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ 1995 จาํกดั 

           1.3.3 ระยะเวลาในการทาํงาน 4 เดือน (15 พฤษภาคม- 25 สิงหาคม ) 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เพื่อให้ผูท่ี้ปฏิบติังานสามารถใชโ้ปรแกรม EASY-ACC Payroll และโปรแกรม Express ในการ

จดัทาํภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกวธีิ 

 1.4.2 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความรู้และปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการจดัทาํภาษีเงินไดห้กั 

ณ ท่ีจ่าย และการนาํส่งยืน่แบบภาษี 

 1.4.3 ไดป้ระสบการณ์จากการปฏิบติังานจริงและสามารถนาํความรู้และความเขา้ใจไปใชป้ระโยชน์ได้

อยา่งถูกตอ้ง 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย0  

 หมายถึงจาํนวนเงินท่ีกฎหมายกาํหนดใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินจะตอ้งหกัออกจากเงินไดก่้อน

จ่ายใหแ้ก่ผูรั้บทุกคราว หรือเป็นจาํนวนเงินภาษีท่ีผูจ่้ายเงินออกภาษีแทนผูมี้เงินไดต้ามหลกัเกณฑ์วิธีการ

ท่ีกฎหมายกาํหนดและนาํส่งแลว้ ซ่ึงถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินท่ีผูเ้สียภาษีไดรั้บ และเป็นเครดิตภาษีของ

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในการคาํนวณภาษีท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีประจาํปี 

 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย เป็นวิธีการจดัเก็บภาษีของรัฐวิธีหน่ึงท่ีกาํหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะตอ้งเสียภาษีก่อนท่ีจะถึงกาํหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดโ้ดยกาํหนดให้ผูจ่้ายเงินไดมี้หนา้ท่ีหักภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามประเภทเงินไดแ้ละอตัรา

ภาษีท่ีกาํหนด ภาษีเงินไดผู้มี้เงินไดถู้กหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น กฎหมายให้ถือเป็นเครดิตภาษีของผูมี้เงินได ้

เม่ือถึงกาํหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดก้็มีสิทธินาํเอาภาษีท่ีถูกหักไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้นไปหัก

ออกจากจาํนวนภาษีท่ีจะต้องเสียและเสียภาษีเพิ่มเฉพาะส่วนท่ีเหลือหลงัจากหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว

เท่านั้น นอกจากน้ีภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายยงัมีสาระความรู้ท่ีเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาการบญัชีภาษี

อากรอีกดว้ย  

วตัถุประสงค์ของการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย 

 เพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีใหแ้ก่ผูรั้บเงินไดท่ี้จะไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นคราวเดียวกนัเป็น

เงินจาํนวนมากเม่ือถึงกาํหนดเวลายืน่รายการเสียภาษี แต่ใหเ้สียภาษีเป็นคราวๆไปทีละนอ้ย

ตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บแต่ละคราว 
 เพื่อให้รัฐบาลมีรายไดเ้ขา้คลงัอยา่งสมํ่าเสมอทาํใหรั้ฐบาลสามารถใชจ่้ายเงินในการดาํเนินงาน

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดอ้ยา่งราบร่ืน อนัจะ

ก่อใหเ้กิดสภาพคล่องและลดภาวะการเงินตึงตวัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 เพื่อลดแรงกดดนัในการหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรและลดภาระหนา้ท่ี

ในการตรวจสอบภาษี หรือการติดตามจดัเก็บภาษีในภายหลงั 
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ผู้มีหน้าทีหั่กภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

     ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นรายกรณี  โดยอาจ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปใด  ห้างหุ้นส่วนสามญั  คณะบุคคลซ่ึงไม่ใช่นิติบุคคลก็ได ้ ซ่ึง

เป็นผูจ่้ายเงินได ้ ให้แก่ผูรั้บเงินไดท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน

สามญั  คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล)  โดยเงินไดท่ี้จ่ายมิใช่เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวม

คาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  ทั้งน้ีกฎหมายอาจกาํหนดให้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายเฉพาะกรณีจ่ายเงินได้บาง

ประเภท  หรือเฉพาะกรณีจ่ายเงินไดแ้ก่ผูรั้บเงินบางประเภทเท่านั้นก็ได ้

หน้าที่หักภาษี ณ ทีจ่่าย ของผู้จ่ายเงินได้ 

 สาํหรับบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูจ่้ายเงินได ้นั้น มีบทบญัญติั

แห่งประมวลรัษฎากรกาํหนดให้มีหนา้ท่ีหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย และหน้าท่ีอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการหกัภาษี

เงินไดไ้ว ้ณ ท่ีน้ี 

 1. หนา้ท่ีในการคาํนวณหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย   

 กรณีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส แห่งประมวล

รัษฎากร ประกอบกบัคาํสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 

 กรณีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไว ้ ณ ท่ีจ่าย โดยเฉพาะผูรั้บประกอบกิจการในประเทศไทย ให้

คาํนวณหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 69 ทว ิมาตรา 69 ตรี มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 

ประกอบกบัคาํสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 และสาํหรับผูรั้บท่ีมิไดป้ระกอบกิจการใน

ประเทศไทย ใหค้าํนวณหกัภาษีเงินไดต้ามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 

 คาํนวณภาษีท่ีตอ้งหกัใหถู้กตอ้งครบถว้นผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีณท่ีจ่ายตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจ

บทบญัญติัและอนุบญัญติัท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากรเก่ียวกบัภาษีหกัณท่ีจ่ายซ่ึงมีการ

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพื่อให้ทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีตอ้งใชใ้นการคาํนวณภาษีท่ีตอ้งหกัไวใ้ห้

ถูกตอ้งครบถว้นทุกคร้ัง 

 2. หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินได ้ ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทว ิ แห่งประมวล

รัษฎากร ทั้งน้ี เฉพาะสาํหรับผูรั้บท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือหลกัฐานอ่ืนเพื่อแสดงวา่

ไดห้กัภาษีเงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่าย สาํหรับผูรั้บท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
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 ซ่ึงในทางปฏิบติัมกัจะใชแ้บบหนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50 ทว ิแห่ง

ประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกบักรณีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เน่ืองจากมีความสะดวกและเป็นท่ียอมรับ

เป็นการทัว่ไปแลว้ 

 ตอ้งออกหนงัสือรับรองการหัก ณ ท่ีจ่ายตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนดหรือแบบท่ีไดรั้บการอนุมติั

จากอธิบดีกรมสรรพากร ให้แก่ผูถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2 ฉบบัท่ีมีขอ้ความตรงกนั สําหรับหนงัสือรับรองหัก 

ณ ท่ีจ่ายตอ้งมีขอ้ความดา้นบนของฉบบัดงัน้ี 

 ฉบบัท่ี 1 ตอ้งมีขอ้ความวา่ “สาํหรับผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใชแ้นบพร้อมกบัแบบแสดงรายการ” 

 ฉบบัท่ี 2 ตอ้งมีขอ้ความวา่ “สาํหรับผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน” 

 3.  หน้า ท่ีนําส่งภาษี เ งินได้หัก  ณ ท่ี จ่าย พร้อมทั้ งยื่นแบบแสดงรายการตามท่ีอธิบดี

กรมสรรพากรกาํหนด ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดคือ ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีจ่ายเงิน

ไดด้งัน้ี 

 สาํหรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.3 

 สาํหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 

 4. เฉพาะกรณีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย ผูจ่้ายเงินไดมี้หน้าท่ีตอ้งยื่นรายการสรุป

การจ่ายเงินไดแ้ละการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด ไดแ้ก่ ภ.ง.ด.1ก, 

ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2ก และ ภ.ง.ด.3ก ต่อเจา้พนกังานสรรพากร ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 5. หน้าท่ีจดัทาํบญัชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และการนาํส่งภาษี ตามมาตรา 17 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ซ่ึงในปัจจุบนั การปฏิบติัทางบญัชีสําหรับบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีใช้

โปรแกรมบญัชีจดัทาํบญัชีไดมี้การบนัทึกการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายและนาํส่งไวถู้กตอ้งแลว้ ก็ไม่เป็น

ปัญหาท่ีตอ้งจดัทาํบญัชีพิเศษดงักล่าวน้ีซํ้ าอีก 

 6. หนา้ท่ีให้ความร่วมมือแก่ทางราชการเก่ียวกบัการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย อาทิ ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย การแจง้ขอ้ความเก่ียวกบัการจ่ายเงินไดใ้ห้แก่คนต่าง

ดา้ว แบบแจง้ขอ้ความและรายละเอียดให้ยื่นต่อเจา้พนกังานประเมินพร้อมกบัยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ของ

เดือนมกราคม ของทุกปีภาษี หรือของเดือนท่ีคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานในระหวา่งปีภาษีหรือของเดือนท่ี

คนต่างดา้วออกจากงานในระหวา่งปีภาษี แลว้แต่กรณี(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบั ท่ี123) 
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รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้มีเงินได้ทีถู่กหักภาษี ณ ทีจ่่าย มีดังนี ้

 1. ผูมี้เงินไดท่ี้ยงัไม่มีเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีใหย้ืน่คาํร้องขอเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีภายใน 60 

วนันบัแต่วนัท่ีมีเงินได ้

 2. ผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือนค่าจา้งมีหนา้ท่ีแจง้รายการเพื่อการหกัลดหยอ่นตามท่ีอธิบดี

กาํหนดต่อผูจ่้ายเงินหรือนายจา้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการคาํนวณหกัภาษี 

 3. ผูมี้เงินไดถึ้งเกณฑต์อ้งยืน่แบบแสดงรายการและชาํระค่าภาษีมีสิทธินาํภาษีท่ีถูกหกัไวม้าหกั

ออกจากภาษีท่ีตอ้งชาํระตามปกติไดโ้ดยแนบหนงัสือรับรองการหกัภาษีณท่ีจ่ายพร้อมกบัยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษี 
 4. ผูมี้เงินได้ท่ีถูกหักภาษีไวม้ากเกินกว่าจาํนวนภาษีท่ีตอ้งชําระมีสิทธิขอคืนภาษีได้ภายใน

กาํหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจาํปีโดยกรอกขอ้ความช่องขอคืนเงินภาษีในแบบแสดง

รายการภาษีให้ครบถว้นหรือทาเร่ืองขอคืนภาษีภายใน 3 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยของปีท่ีถูกหกัภาษีไวเ้กิน

อน่ึงถา้ผูเ้สียภาษีไดคื้นเงินค่าภาษีท่ีถูกหกัไวเ้กินนานกวา่ 3 เดือนจะไดรั้บดอกเบ้ียอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน

จนถึงวนัท่ีกรมสรรพากรมีหนงัสือคืนเงินค่าภาษีถึงผูเ้สียภาษี 

 5. กรณีท่ีผูมี้เงินไดถู้กหักภาษีณท่ีจ่ายแลว้แต่ไม่ไดย้ื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเจา้พนกังาน

ประเมินจะประเมินภาษีท่ีตอ้งเรียกเก็บโดยคาํนวณภาษีพร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มเป็นจาํนวนตาม

กฎหมายก่อนแลว้จึงนาํภาษีท่ีถูกหกัณท่ีจ่ายและนาํส่งมาหกัออก 

 6. กรณีท่ีผูจ่้ายเงินหกัภาษีณท่ีจ่ายไวไ้ม่ครบถว้นจึงนาํส่งภาษีขาดไปให้ผูจ่้ายเงินและผูมี้เงินได้

ร่วมรับผดิดว้ยกนั 

หลกัเกณฑ์และวธีิการคํานวณภาษ ี

o ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกัณท่ีจ่ายจะมีบทบญัญติัเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กัณท่ีจ่ายไวใ้นมาตรา 

50 และมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร 

o ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกัณท่ีจ่ายจะมีบทบญัญติัเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กัณท่ีจ่ายไวใ้นมาตรา 69 

ทวมิาตรา 69 ตรีมาตรา 70 และมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร 

 สาํหรับเงินไดท่ี้ผูจ่้ายมีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายมีหลายประเภทและแต่ละประเภทจะมีอตัรา

ภาษีท่ีแตกต่างกนั (ตารางแสดงอตัราภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย) เม่ือทราบประเภทเงินไดท่ี้จ่ายและอตัรา

ภาษีแลว้ใหน้าํมาคูณผลลพัธ์ท่ีไดคื้อภาษีท่ีตอ้งหกัและนาํส่ง 
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ตารางท่ีแสดงการหักภาษีเงินได้ณท่ีจ่ายตามคาํสั่งกรมสรรพากรท่ีท.ป. 4/2528 แก้ไขโดยคาํสั่ง

กรมสรรพากรท่ีท.ป. 111/2545 ขอ้ความท่ีแรเงาคือส่วนท่ีแกไ้ขใหม่ตามมติครม. วนัท่ี 12มิถุนายน 

2544 การจ่ายเงินตอ้งมีจาํนวนตามสัญญาตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไปแมก้ารจ่ายนั้นจะไดแ้บ่งจ่ายคร้ังหน่ึงๆ

ไม่ถึง 1,000 บาท 

ลาํดบัที ่
ประเภทเงนิได้พงึ

ประเมนิ 
ผู้มหีน้าทีห่ักภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี

อตัราภาษี

ร้อยละ 

แบบยืน่

รายการ 

กาํหนดเวลา

นําส่ง 

1 เงินไดพ้ึงประเมิน

ตามมาตรา 40 (2) 

และ (3) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

เช่นค่านายหนา้

และค่าแห่งกู๊ด

วลิล ์

ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ 

- บริษทัหรือหา้ง

หุ่นส่วนนิติบุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

2. มูลนิธิหรือ

สมาคม (ไม่รวมถึง

มูลนิธิหรือสมาคมท่ี

รัฐมนตรีประกาศ

กาํหนดตามมาตรา 

47(7)  

3.0 

 

 

 

 

10.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

นาํส่งภายใน 

7 วนันบัแต่

วนัส้ินเดือน

ของเดือนท่ี

จ่ายเงิน 

2 มาตรา 40 (4) (ก) 

แห่งประมวล

รัษฎากรไดแ้ก่ 

– ดอกเบ้ียเงินฝาก 

- ดอกเบ้ียตัว๋เงิน 

- ดอกเบ้ียหุน้กู ้

- ธนาคารพาณิชย ์

- บริษทัตาม

กฎหมายวา่ดว้ย

การประกอบธุรกิจ

เงินทุนธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

- บริษทับริหาร 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

2. มูลนิธิหรือ

สมาคม 

1.0 

 

 

 

10.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

นาํส่งภายใน 

7 วนันบัแต่

วนัส้ินเดือน

ของเดือนท่ี

จ่ายเงิน 

3 มาตรา 40 (4) (ก) 

แห่งประมวล

รัษฎากรเฉพาะ 

 – ดอกเบ้ียพนัธบตัร 

 – ดอกเบ้ียหุน้กู ้

- บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

ธนาคารพาณิชย์

หรือบริษทัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกอบธุรกิจ

เงินทุนธุรกิจ

หลกัทรัพยแ์ละ

บริษทับริหาร

สินทรัพย ์

1.0 ภ.ง.ด.53 นาํส่งภายใน 

7 วนันบัแต่

วนัส้ินเดือน

ของเดือนท่ี

จ่ายเงิน 
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ลาํดบัที ่
ประเภทเงนิได้พงึ

ประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่ก

ภาษ ี
ผู้ถูกหักภาษ ี

อตัรา

ภาษี

ร้อยละ 

แบบยืน่

รายการ 

กาํหนดเวลา

นําส่ง 

4 มาตรา 40 (4) (ก) แห่ง

ประมวลรัษฎากรเฉพาะ 

– ดอกเบ้ียพนัธบตัร 

– ดอกเบ้ียหุน้กู ้

– ดอกเบ้ียตัว๋เงิน 

– ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

– ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยู่

ในบงัคบั 

- ผลต่างระหวา่งราคา

ไถ่ถอนกบัราคา

จาํหน่ายตัว๋เงิน 

- บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติ

บุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

2. มูลนิธิหรือสมาคม 

1.0 

 

 

 

10.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

นาํส่งภายใน 

7 วนันบัแต่

วนัส้ินเดือน

ของเดือนท่ี

จ่ายเงิน 

5 เงินปันผลหรือเงินส่วน

แบ่งของกาํไรหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดตาม

มาตรา 40 (4)  

- บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติ

บุคคลท่ีตั้งข้ึน

ตามกฎหมาย

ไทย 

- กองทุนรวม 

- สถาบนั

การเงินท่ีมี

กฎหมาย 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ของต่างประเทศ

ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

2. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ไทย 

10.0 

 

 

 

 

 

 

10.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

นาํส่งภายใน 

7 วนันบัแต่

วนัส้ินเดือน

ของเดือนท่ี

จ่ายเงิน 

6 ค่าเช่าหรือประโยชน์

อยา่งอ่ืนท่ีไดจ้ากการให้

เช่าทรัพยสิ์นตามมาตรา 

40 (5) (ก) แห่งประมวล

รัษฎากรไดแ้ก่ค่าเช่า

อาคารบา้นโรงเรือนส่ิง

ปลูก 

- บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติ

บุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

2. มูลนิธิหรือสมาคม 

3. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดา 

5.0 

 

 

 

10.0 

 

5.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

 

ภ.ง.ด.3 

นาํส่งภายใน 

7 วนันบัแต่

วนัส้ินเดือน

ของเดือนท่ี

จ่ายเงิน 
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ลาํดบัที ่
ประเภทเงนิได้พงึ

ประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่ก

ภาษ ี
ผู้ถูกหักภาษ ี

อตัรา

ภาษี

ร้อยละ 

แบบยืน่

รายการ 

กาํหนดเวลา

นําส่ง 

 ค่าเช่าเรือตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการส่งเสริม

พาณิชย ์

- บริษทั หรือ 

หา้งหุน้ส่วน 

นิติบุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน 

ประเทศไทย 

2. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดา 

1.0 

 

 

 

1.0 

 

 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.3 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

7 เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ 

ตามมาตรา 40 (6) แห่ง 

ประมวลรัษฎากร 

- กฎหมาย 

- การประกอบโรคศิลป์ 

- สถาปัตยกรรม 

- วศิวกรรม 

- การบญัชี 

- ประณีตศิลปกรรม 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน 

ประเทศไทย 

2. มูลนิธิหรือสมาคม 

3. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี

มีภูมิลาํเนาหรือ อยูใ่น

ประเทศไทย 

3.0 

 

 

 

10.0 

 

3.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

 

ภ.ง.ด.3 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

8 ค่าจา้งทาํของท่ีเขา้

ลกัษณะเป็นเงินไดพึ้ง

ประเมิน ตาม 

- มาตรา 40 (7) แห่ง

ประมวลรัษฎากร (การ

รับเหมา ท่ีผูรั้บเหมา

ตอ้งลงทุนดว้ยการ

จดัหาสมัภาระ) 

- มาตรา 40 (8) แห่ง

ประมวลรัษฎากร การ

รับจา้ง ทาํของ 

- บริษทั หรือ

หา้งหุน้ส่วน 

นิติบุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน 

ประเทศไทย 

2. บริษทั หรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ตั้งข้ึนตามกฎหมาย 

ของต่างประเทศ 

ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

3. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดา 

3.0 

 

 

 

3.0 

 

 

 

 

 

3.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 
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ลาํดบัที ่
ประเภทเงนิได้พงึ

ประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่ก

ภาษ ี
ผู้ถูกหักภาษ ี

อตัรา

ภาษี

ร้อยละ 

แบบยืน่

รายการ 

กาํหนดเวลา

นําส่ง 

9 ค่าจา้งทาํของ  

 

 

 

 

 

 

 

- บุคคล 

- บริษทั หรือ 

หา้งหุน้ส่วน  

นิติบุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

- หา้งหุน้ส่วน

สามญั 

- คณะบุคคลท่ี

มิใช่นิติบุคคล 

บริษทั หรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึง

ตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ของ ต่างประเทศ 

ประกอบกิจการใน

ประเทศไทยโดยมิไดมี้

สาํนกังานสาขาตอ้งอยู่

เป็นการถาวรใน

ประเทศไทย 

5.0 ภ.ง.ด.53 นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

10 รางวลัใน การประกวด 

การแข่งขนัการชิงโชค 

การอ่ืนใดอนัมีลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนั 

1. ผูมี้เงินไดมี้

ภูมิลาํเนาอยูใ่น

ต่างประเทศ 

2. ผูมี้เงินไดมี้

ภูมิลาํเนาอยูใ่น

ประเทศไทย 

10.0 

5.0 

ภ.ง.ด.53 นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

11 คา่แสดงใหแ้ก่นกัแสดง

สาธารณะไดแ้ก่

นกัแสดงละคร 

ภาพยนตร์วทิยแุละ

โทรทศัน์ นกัร้อง นกั 

ดนตรี นกักีฬาอาชีพ 

หรือนกัแสดงเพ่ือความ

บนัเทิงใด ๆ 

1. ผูมี้เงินไดมี้

ภูมิลาํเนาอยูใ่น

ต่างประเทศ 

2. ผูมี้เงินไดมี้

ภูมิลาํเนาอยูใ่น

ประเทศไทย 

10.0 

 

 

5.0 

ภ.ง.ด.3 

 

 

ภ.ง.ด.3 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 
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ลาํดบัที ่ ประเภทเงนิได้พงึประเมนิ 
ผู้มหีน้าทีหั่ก

ภาษ ี
ผู้ถูกหักภาษ ี

อตัราภาษี

ร้อยละ 

แบบยืน่

รายการ 

กาํหนดเวลา

นําส่ง 

12 

 

ค่าโฆษณา  

 

 

 

 

 

 

 

- บุคคล 

- บริษทั หรือ 

หา้งหุน้ส่วน 

นิติบุคคล 

- นิติบุคคอ่ืน 

- หา้งหุน้ส่วน 

สามญั 

- คณะบุคคล

ท่ีมิใช่ 

นิติบุคคล 

1. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล 

2. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

2.0 

 

2.0 

ภ.ง.ด.53 

 

ภ.ง.ด.3 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

13 เงินไดพึ้งประเมินตาม

มาตรา 40(8) แห่ง

ประมวล รัษฎากร 

เฉพาะท่ีเป็นการจ่ายเงินได้

จากการให ้บริการ แต่ไม่

รวมถึง 1. การจ่ายเงินได้

ตาม 8. 9. 11. 12. 15. ซ่ึง

กาํหนดให ้หกัภาษีเงินได ้

ณ ท่ีจ่ายไวโ้ดยเฉพาะแลว้ 

2. การจ่ายค่าโดยสาร

สาํหรับการขนส่ง

สาธารณะ 3. การจ่าย

ค่าบริการโรงแรมและ

ภตัตาคาร 4. การจ่ายค่า

เบ้ียประกนัชีวติ 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน 

ประเทศไทย  

2. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

3.0 

 

 

 

3.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.3 

 

 

 

 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

14 รางวลั ส่วนลด หรือ

ประโยชน์ใด ๆเน่ืองจาก

การส่ง เสริมการขาย 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี

ประกอบกิจการใน 

ประเทศไทย  

2. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

เงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

3.0 

 

 

 

3.0 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.3 

 

 

 

 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 
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ลาํดบัที ่
ประเภทเงนิได้พงึ

ประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่ก

ภาษ ี
ผู้ถูกหักภาษ ี

อตัราภาษี

ร้อยละ 

แบบยืน่

รายการ 

กาํหนดเวลา

นําส่ง 

15 ค่าเบ้ียประกนัวนิาศภยั - บริษทั หรือ 

หา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

- บริษทั หรือ หา้ง

หุน้ส่วน นิติ

บุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

- ผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีเงินได ้

1.0 ภ.ง.ด.53 นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

16 ค่าขนส่งแต่ไม่รวมถึงการ

จ่ายค่าโดยสารสาํหรับ

การ ขนส่งสาธารณะ 

- บริษทั หรือ 

หา้งหุน้ส่วน นิติ

บุคคล - นิติ

บุคคลอ่ืน 

1. บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคล

ท่ีประกอบกิจการ

ใน ประเทศไทย 

2. ผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

1 

 

 

 

1 

ภ.ง.ด.53 

 

 

 

ภ.ง.ด.53 

นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 

17 เงินไดพึ้งประเมินตาม

มาตรา 40 (8) แห่งประ 

มวล รัษฎากร เฉพาะท่ี

เป็นการจ่ายเงินไดจ้าก

การซ้ือขาย สินคา้ ไม่ตอ้ง

หกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย

เวน้แต่การซ้ือ สินคา้

ประเภทยางแผน่หรือยาง

ชนิดอ่ืนจากตน้ ยาง พารา 

มนัสาปะหลงั ปอ ขา้ว 

ขา้วโพด เฉพาะกรณีผูซ้ื้อ

เป็นผู ้ส่งออกหรือผูผ้ลิต 

- บริษทั หรือ 

หา้งหุน้ส่วน นิติ

บุคคล 

- นิติบุคคลอ่ืน 

- ผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีเงินได ้

บริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคล 

0.75 ภ.ง.ด.53 นาํส่งภายใน 

7 วนั นบั แต่

วนัส้ินเดือน

ของ เดือนท่ี

จ่ายเงิน 
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แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

 ภ.ง.ด.1 

 เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับ

บุคคลธรรมดา หา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคมหรือคณะบุคคลเป็นผูจ้่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) 

และ 40(2) แห่งประมวลรัษฎากรให้กบัผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยกรอกรายการแสดง

การจ่ายเงินไดแ้ละการหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นรายบุคคลผูมี้รายไดพ้ร้อมกบันาํเงินภาษีส่งไม่วา่จะไดห้กัภาษีไว้

หรือไม ่

 ภ.ง.ด.3 

 เป็นแบบยื่นรายงานภาษีเงินไดห้กัณท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรสและมาตรา 50(3)(4)(5) สําหรับ

บุคคลห้างหุ้นส่วนบริษทัสมาคมหรือคณะบุคคลเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) 

แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยกรอกรายการแสดงการจ่ายเงินไดแ้ละ

การหกัภาษีหกัณท่ีจ่ายเป็นรายตวัผูมี้เงินไดพ้ร้อมกบัการนาํเงินภาษีส่งไม่วา่จะหกัภาษีไวห้รือไม ่

 ภ.ง.ด.53 

 เป็นการยื่นรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหักณท่ีจ่ายกรณีหักณท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรสและ

มาตรา 69 ทวแิห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือใชส้าํหรับ 

 1) กรณีท่ีรัฐบาลองคก์ารของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืนเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลคร้ังหน่ึงๆตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไปและตอ้งหกัภาษีณท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวแิห่งประมวลรัษฎากร 

 2) กรณีท่ีมีการจ่ายเงินให้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษทัคร้ังหน่ึงๆตั้งแต่ 500 

บาทข้ึนไปและตอ้งหกัภาษีไวณ้ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร 

สถานทีย่ืน่แบบการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

 ยืน่ไดท่ี้สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกัณท่ีจ่ายมีสํานกังานตั้งอยูซ่ึ่งไดมี้

การจ่ายเงิน 

 ยืน่แบบฯทางwww.rd.go.th ในกาํหนดระยะเวลา 

 ยืน่แบบฯณธนาคารพาณิชยไ์ทยและสาขาในทอ้งท่ีท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกัณท่ีจ่ายมีสาํนกังานตั้งอยูซ่ึ่ง

ไดมี้การจ่ายเงินโดยใชแ้บบฯท่ีพิมพช่ื์อและท่ีอยูท่ี่กรมสรรพากรส่งให้ภายในกาํหนดเวลาและ

มีเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระพร้อมกบัการยืน่แบบฯ 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 
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รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 
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รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 
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โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 

 เป็นโปรแกรมท่ีช่วยการคาํนวณรายได้และรายการหักของพนักงาน มีระบบการคาํนวณ

เงินเดือน ภาษี ประกนัสังคม ให้อตัโนมติัโดยไม่ตอ้งบนัทึกรายการใดๆ ใช้ไดท้ั้งการจ่ายเงินรายเดือน 

ราย 15 วนั รายอาทิตย ์หรือมีการจ่ายเงินมากกวา่ 1 รูปแบบ (มีพนกังานรายเดือนและราย 15 วนัอยูใ่น

กิจการเดียวกัน) รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร พร้อมจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการจ่าย

เงินเดือนมีทั้งเอกสารภายใน และทาํให้กบัหน่วยงานราชการอ่ืนๆ อาทิ ใบแจง้เงินเดือน (Payslip) ภงด.

1 ประกนัสังคม หนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ฯลฯ นอกจากน้ียงัสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นนาํ

ส่งผา่นทางอินเตอร์เน็ตไดอี้กดว้ย สามารถใชง้านไดท้ั้งแบบเคร่ืองเดียว หรือบนระบบ Lan  

คุณสมบัติโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 

1. EASY-ACC Payroll เป็นโปรแกรมเงินเดือน ช่วยลดภาระในการคาํนวณ รายได ้รายการหัก ของ

พนกังาน อาทิ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ประกนัสังคม รายการหกัอ่ืนๆ ใชไ้ดท้ั้งพนกังานรายเดือน รายวนั ราย

ชั่วโมง รายเหมา รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น จ่ายทุก 30 วนั 15 วนั 10 วนั หรือ ราย

อาทิตย ์โปรแกรมไดรั้บการออกแบบและจดัลาํดบัการทาํงานอยา่งเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการ

ใชง้าน 

2. การทาํงานของ EASY-ACC Payroll เป็นแบบ INTERACTIVE กล่าวคือ หลงัจากท่ีบนัทึกขอ้มูล เขา้

สู่โปรแกรมแลว้ก็สามารถพิมพร์ายงานไดท้นัที โดยไม่ตอ้งทาํขั้นตอนใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงขั้นตอนในการ

พิมพร์ายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานท่ีตอ้งการ จากนั้นให้กาํหนดค่าตวัเลือกต่างๆ ตามท่ีโปรแกรม

ถาม เช่น ตั้งแต่วนัท่ีใดจนถึงวนัท่ีใด หรือตั้งแต่งวดบญัชีใด จนถึงงวดบญัชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะ

พิมพร์ายงาน ตามท่ีเลือกและกาํหนดไวใ้หท้นัที 

โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เอก็ซ์เพรส express 

 โปรแกรมบญัชี ท่ีใช้ง่ายเพียงปลายน้ิว Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม 

Express for DOS พฒันาสู่ Express for Windows ดว้ยการออกแบบใหใ้ชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว คน้หา

ขอ้มูลแม่นยาํ รองรับขอ้มูลไดไ้ม่จาํกดั 

  เกิดจากกลุ่มนักบัญชีและนักคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีแนวความคิดตรงกัน คือต้องการพัฒนา

โปรแกรมบญัชี ให้มีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะรองรับงานบญัชี และมีความยืดหยุ่นสําหรับการ ใชง้าน

ในระบบบญัชีของธุรกิจ ทัว่ๆ ไป 
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 เอ็กซ์เพรส Expressเป็นโปรแกรมบญัชีสําเร็จรูปซ่ึงรวบรวมระบบบญัชีถึง 12 ระบบเขา้ไว้

ดว้ยกนัเป็นโปรแกรมเดียว และขอ้มูลจะเช่ือมโยงถึงกนัโดยอตัโนมติั ทาํให้ลดขั้นตอนในการทาํงาน 

เพียงแค่ทาํการบนัทึกขอ้มูลรายวนัการซ้ือและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทาํหน้าท่ีนาํ

ขอ้มูลไปบนัทึกในแต่ละระบบท่ีเก่ียวขอ้งให้เองโดยอตัโนมติั และสามารถพิมพร์ายงานทุกรายงานได้

ทนัที 

โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบงานหลกั ๆ 12 ระบบ ดังต่อไปนี ้

 

รูปท่ี 2.5 แผนผงัการทาํงานของระบบโปรแกรมบญัชี Express 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1.) ปัทมาวดี ดวงดารา. (2558) วจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางการ

บญัชีของสถาน ประกอบการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมี

ความสําคญัในการเลือกใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ ความเหมาะสม

กบักิจการ คุณสมบติัของโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี ราคา การเช่ือมโยงขอ้มูล บริการ หลงัการขาย 

ความน่าเช่ือถือของโปรแกรมบญัชีและผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายตามลาํดบั การตดัสินใจในการเลือกใช ้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารระดบัสูง สถานประกอบการส่วนใหญ่เลือกใชโ้ปรแกรม 

Express ระบบ บญัชียอ่ย (Module) ท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งใชคื้อ (1) ระบบบญัชีเจา้หน้ี (2)ระบบ

บญัชีลูกหน้ี (3)ระบบบญัชี แยกประเภท ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป

ทางบญัชี คือ การไม่มีบริการหลงัการขาย หรือมีบริการแต่ไม่ตรงความตอ้งการ นอกจากน้ีพบวา่ปัจจยั 

7 ปัจจยัต่อไปน้ีมีความสําคญัต่อการเลือกโปรแกรม ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของโปรแกรมสําเร็จรูป
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ทางการบญัชีและผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย ลกัษณะการทาํงานของ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี การ

รักษาความปลอดภยัของระบบ การสนบัสนุนและการให้บริการหลงัการขาย ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งในการจดัหา ขีดความสามารถ คุณสมบติัเสริม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการพิจารณา เลือกใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี อย่างไรก็ตามสถานประกอบการท่ีมีประเภทของการจดัตั้ งสถาน

ประกอบการ ระยะเวลาในการเปิดดาํเนินการ ยอดขาย ท่ีแตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อปัจจยั 7 ดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 

2.) วรรณภา อิมะไชย (2555) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสําคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

บญัชีของผู ้ประกอบ การ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวจิยัน้ีศึกษา ปัจจยั ท่ีสําคญัในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีของ ผูป้ระกอบการ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะ

แก่ผูส้นใจ สามารถนาํผลการศึกษามาเลือกซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีไดอ้ย่างเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการใชง้านของกิจการอยา่งมีประสิทธ์ิภาพ และเสนอแนะแนวทางการเรียนการสอนวิชาการบญัชี

ของมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ การศึกษา เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยไดจ้าํกดัเฉพาะกลุ่ม SME ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งจดัให้มีการทาํบญัชีเพื่อ

จดัทาํงบการเงิน และยืน่งบการเงินต่อสํานกังานกลางบญัชีหรือประจาํทอ้งถ่ินภายในห้าเดือนนบัแต่วนั

ปิดบญัชี การศึกษากระทาํโดยการ ออกแบบสอบถามจาํนวน 500 ราย โดยมีผูต้อบแบบสอบถาม

ครบถว้นจาํนวน 400 ราย จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี

จาํนวน 295 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.7 ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 295 หรือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือก

ซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูป Express ร้อยละ 41.7 รองลงมาโปรแกรม Easy Acc ร้อยละ 25.8 กลุ่มตวัอยา่ง

ดงักล่าวให้ ความสําคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี ณ ระดับ

ความสําคญัมาก 5 อนัดบัแรกคือ หน่ึง การประมวลผลรวดเร็วถูกตอ้ง สอง เป็นโปรแกรมมาตรฐานท่ี

กรมสรรพกาํหนด สาม สร้างและเปล่ียนแปลงรายงานไดง่้ายโดยมี Report Writers Tool ส่ี ขยายเน้ือท่ี

ในฐานขอ้มูลไดง่้าย เสีย ค่าใช้จ่ายไม่มาก ห้า รองรับรายการไดห้ลาย Work Station ผลการทดสอบ

สมมติการวิจยัสรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประเภทธุรกิจ และจาํนวนสินทรัพย ์ ถาวรสุทธิของกิจการ ณ 

ยอดส้ินปี ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของปัจจยั ใน การตดัสินใจเลือกซ้ือ

โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีมาใช้ในกิจการ ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไดป้ฏิเสธขอ้สมมติ หลกัของผูว้ิจยั

อยา่งส้ินเชิง ท่ีไดต้ั้งสมมติฐานหลกั (Ho) วา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประเภทธุรกิจ และจาํนวน สินทรัพยถ์าวร

สุทธิของกิจการท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัในการ ตดัสินใจเลือก

ซ้ือโปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีมาใชใ้นกิจการแตกต่างกนั 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษทั บริษทัเอส.ซี.การบญัชี และท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) จาํกดั 

 ตั้งอยูท่ี่  61 ซอยจรัญสนิทวงศ ์59 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ 

 เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 

 โทรศพัท ์ 02-881-8021-5 / 02-433-4541 

 โทรสาร   02-435-4866 

 Email  Scaccounting@a-net.net.th  

 Website  www.scab.co.th 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง บริษทั เอส.ซี.การบญัชี และท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) จาํกดั 

 

http://www.scab.co.th/
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3.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั เอส.ซี. การบญัชี และท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) จาํกดั ไดก่้อตั้ง เม่ือปี ค.ศ.1995 โดยมี

วตัถุประสงค์ให้บริการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานท่ีรับรองทัว่ไป จดัทาํและให้คาํปรึกษาทางดา้น

ภาษีอากรรวมทั้งงานดา้นกฎหมายธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ให้แก่ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SMEs) ในราคาท่ีสมเหตุสมผล ท่ีธุรกิจดงักล่าวสามารถรองรับได ้

 ตลอดระยะเวลาท่ีดาํเนินงานสาํนกังานไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็นงานทางดา้นบญัชี งานดา้นกฎหมาย หรืองานทางดา้นธุรกิจไม่นอ้ยกวา่ 500 ราย ลูกคา้

ได้ประโยชน์จากการประหยดัภาษีในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงันําคาํปรึกษาของทาง

สํานักงานไปประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บผลกาํไรสูงสุด ซ่ึงสํานกังานไดรั้บคาํ

ชมเชยจากลูกคา้และเป็นความภาคภูมิใจของทางสาํนกังานตลอดมาโดยมีบริการต่างๆ ดงัน้ี 

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร 

 ทาํบญัชีการเงินและบญัชีบริหาร 

 วางระบบบญัชี 

 วเิคราะห์งบการเงินเพื่อการตดัสินใจ 

 ตรวจสอบบญัชีภายใน&ภายนอก 

 วางแผนภาษีอากรและท่ีปรึกษาบญัชีและภาษีอากร 

 จดัทาํยืน่แบบภาษีอากรทุกประเภท 

 ช้ีแจง้เจา้หนา้ท่ีเม่ือถูกตรวจสอบภาษีอากร 

 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอหมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 

 ตรวจสอบใบกาํกบัภาษี จดัทาํรายงานทางภาษี และแบบ ภ.พ.30 

 จดัทาํบญัชีเงินเดือน สรุปเพื่อนาํส่ง กรมสรรพากร และสาํนกังานประกนัสังคม 

 ปิดบญัชีและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

บริการงานด้านกฎหมายและทีป่รึกษาปัญหาธุรกจิ 

 จดทะเบียนตั้งบริษทั หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ทะเบียนพาณิชย ์

 จดทะเบียนเลิก &ชาํระบญัชี บริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

 ใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) & (Visa) คนต่างดา้ว 

 จดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรการและการบริหาร 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการจดัองคก์รและการบริหารของบริษทั 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ตําแหน่งนักศึกษาทีป่ฏิบัติงาน 

1.นางสาว ทรรศนีย ์นอ้ยสุขยิ่ง  

ตาํแหน่ง  ผูช่้วยทาํบญัชี/ภาษี 

2.นางสาว ชญานิศ ครุฑใจแผว้  

ตาํแหน่ง ผูช่้วยทาํบญัชี/ภาษี 
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ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ด้านภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่่าย  

 ไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ 

 คดัแยกเอกสารและความถูกตอ้งของเอกสารและจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ใหถู้กตอ้ง 

 บนัทึกรายการภ.ง.ด.1 ในโปรแกรม Easy – Acc Payroll และบนัทึกรายการ  

ภ.ง.ด.3,53 ในโปรแกรม Express 

 ยืน่แบบ 1. ยืน่เขต (กรมสรรพากร) 

  2. ยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต 

 ปร้ินใบเสร็จรับเงิน แบบ ภ.ง.ดและนาํเอกสารเขา้แฟ้ม 

 จดัเรียงเอกสารเพื่อนาํส่งใหก้รมสรรพากร 

ด้านบัญชี/ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 บนัทึกการซ้ือเช่ือและซ้ือสด ในโปรแกรม Express 

 บนัทึกการขายเช่ือและขายสด ในโปรแกรม Express 

 บนัทึกการรับชาํระหน้ีและจ่ายชาํระหน้ี ในโปรแกรม Express 

 บนัทึกภาษีซ้ือและภาษีขาย ในโปรแกรม Express 

 บนัทึกเงินสดยอ่ย ในโปรแกรม Express 

 ตรวจค่าใชจ่้ายต่างๆ ในขอ้มูลเอกสาร 

 ตรวจภาษีขาย และ ภาษีขาย 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณณฤทยั     อนุตณโต          ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ 

 คุณธญัพร     หนูดาํ                ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบญัชี/ภาษีอากร 

 คุณจริยา       ชูกร                   ตาํแหน่งผูช่้วยทาํบญัชี/ภาษีอากร 

 คุณรติพร      สุขกายามโน     ตาํแหน่งพนกังานบญัชี/ภาษีอากร 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2560 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลของ ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย โดยการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

โดยวเิคราะห์จากเอกสารถึงรายละเอียดขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้วา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นเป็น

เดือนท่ีตอ้งการทาํหรือไม่และตรวจสอบเอกสารวา่สมบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่                                          

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

มีการปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาในการทาํโครงงานและวางแผนในการแบ่งงานแต่ละบุคคล

และและคน้หาขอ้มูลเพื่อทาํการปฏิบติังาน 

3.7.4 จัดทาํเอกสาร 

รวบรวมเอกสารและรายละเอียดขอ้มูลเน้ือหาเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย จากบริษทั

ลูกคา้ เพื่อมาดาํเนินการทาํโครงงาน 

3.7.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 

1.รวบรวมขอ้มูลในการจดัทาํโครงงาน     

2.วเิคราะห์งาน     

3.ออกแบบงาน     

4.จดัทาํเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองPrinter 

ซอฟต์แวร์ 1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Express 

3. โปรแกรม EASY-ACC Payroll 

 

 
 



26 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

 จากการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน เร่ิมตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2650 ถึง 25

สิงหาคม 2560 ณ บริษทั เอส.ซี.การบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) จาํกดั ทาํให้ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีดี ทั้งน้ีผูจ้ดัทาํมีความสนใจในเร่ือง”ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย” เพื่อศึกษา

เพิ่มเติมและลดความผิดพลาดในการจดัทาํเร่ืองภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากเกิดปัญหาบ่อยคร้ังใน

การจดัทาํ ซ่ึงการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย บริษทัฯไดใ้ช้โปรแกรมบญัชี Expressและโปรแกรม EASY-ACC 

Payroll ในการทาํงานเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจดัทาํ  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เน้ือหาในบทน้ีจะอธิบายขั้นตอนการจดัทาํภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายใน

โปรแกรมEASY-ACC PayrollและโปรแกรมEXPRSSและขั้นตอนการยื่นแบบนาํส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ตลอดจนการแกปั้ญหาท่ีพบบ่อยในการจดัทาํภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

การจัดทาํภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

ข้ันตอนที ่1 การรับเอกสาร 

 ตกลงกบัลูกคา้เร่ืองการรับเอกสารภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและกาํหนดวนัและเวลาในการรับเอกสาร 

 การรับ-ส่งเอกสารมี 3ทาง1.โทรสารหรือแฟกซ์ 2.ทางจดหมาย 3.ทางอีเมลล ์

ข้ันตอนที ่2 การตรวจสอบเอกสาร 

 การแยกเอกสารตามแบบยืน่แสดงรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 

 ตรวจสอบเอกสารวา่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม ่

 เรียงวนัท่ีตั้งแต่นอ้ยไปมากเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการจดัทาํ 

ข้ันตอนที3่ การจัดทาํภาษีหัก ณ ทีจ่่ายตามแบบยืน่แสดงรายการภาษีหัก ณ ทีจ่่ายในโปรแกรม 

 ภ.ง.ด.1 ใชส้าํหรับการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภท เงินเดือน ค่าจา้ง ค่า

นายหน้า บาํเหน็จ ฯ การจดัทาํภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1เม่ือได้รับเอกสารจากลูกคา้จะตอ้งจดัทาํใน

โปรแกรมEASY ACC-Payroll  
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การจัดทาํภาษีหัก ณ ทีจ่่ายภ.ง.ด1ในโปรแกรม EASY ACC-Payroll 

1.บนัทึกขอ้มูลจากเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งตารางสรุปเงินเดือน 

1.1 การเขา้สู่หนา้จอหลกัของโปรแกรมและเขา้สู่แถบเมนู>เลือกEdit>บนัทึกรายการประจาํวนั ตาม

ปรากฏท่ีหนา้จอ 
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1.2 กรอกขอ้มูลตามรายช่ือพนกังาน คาํนวณจาก เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั  ค่าครองชีพ(ถา้มี)เงิน

ประกนัสังคมและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

1.3 กรณีมีพนกังานใหม่หรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังานไปท่ีแถบเมนู >เลือกUpdate>เพิ่ม/แกไ้ขพนกังาน 
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1.4 จากนั้นพิมพ>์รหัสพนกังาน>ช่ือพนกังาน>รหัสแผนก>ประเภทพนักงาน>งวดการจ่ายว่าจ่ายอย่าง

เง่ือนไขการหักภาษี>เลขท่ีบตัรประชาน>สถานภาพ>วนัท่ีเร่ิมทาํงาน>วนัท่ีบรรจุเขา้ทาํงาน>เงินเดือน

จาํนวนเท่าไหร่และกดตกลง 

 

2. เม่ือบนัทึกขอ้มูลพนกังานครบเรียบร้อยแลว้ตอ้งพิมพร์ายงานในการทาํขั้นตอนต่อไป ไปท่ีแถบเมนู>

เลือกReports>แบบยืน่รายการประจาํเดือน>แบบยืน่รายการ ภ.ง.ด. 1  
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2.1 ป้อนเดือน/ปีและรหสัแผนกคนแรกและคนสุดทา้ยท่ีตอ้งการพิมพแ์บบยืน่รายการ ภ.ง.ด  1 

 

2.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งและกดพิมพเ์อกสาร 
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ภ.ง.ด.3 สําหรับออกให้บุคคลธรรมดา ใช้สําหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมิน

ประเภท ค่าเช่าทรัพยสิ์น วชิาชีพอิสระ การรับเหมา การรับจา้งทาํของ การประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ภ.ง.ด.53  สําหรับออกให้นิติบุคคล ใช้สําหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40แห่งประมวลรัษฎากรใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม

มาตรา 3เตรส หรือ มาตรา69 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

การจัดทาํภาษีหัก ณ ทีจ่่ายภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ในโปรแกรม EXPRESS 

1. กรอกขอ้มูลตามหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือเอกสารต่างๆท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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1.1 การเขา้สู่หนา้จอหลกัของโปรแกรมและการบนัทึกขอ้มูลตามหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

หรือเอกสารท่ีไดรั้บจากลูกคา้และเขา้สู่แถบเมนู>เลือกการเงิน>ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

1.2 การกดเลือกภ.ง.ดและงวดท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูลตามภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

• กดแวน่ขยายหรือกดF6>เลือกแบบยืน่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา) 
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• พิมพเ์ดือน/ปีท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูล 

 

• กดแวน่ขยายหรือกดF6>เลือกแบบยืน่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายภ.ง.ด.53 (นิติบุคล) 

 

• พิมพเ์ดือน/ปีท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูล 
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1.3 การป้อนรายละเอียดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด3 

 

• วนัทีอ่อกหนังสือรับรอง:พิมพว์นัท่ีตามหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

• ยืน่ภาษีรวมในงวดที:่ พิมพเ์ดือนและพ.ศ.ท่ีตอ้งการยืน่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

• รหัสเจ้าหนี/้ผู้ถูกหัก: พิมพร์หสัหรือแวน่ขยายเพื่อคนหารหสัเจา้หน้ีหรือถือถูกหกั 

-ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี จะข้ึนมาโดยอตัโนมติัตามท่ีพิมพร์หสั 

• ประเภทเงินได้ทีจ่่าย: พิมพเ์งินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บของผูท่ี้ถูกหกั 

• จํานวนเงินทีจ่ะคํานวณภาษี:พิมพจ์าํนวนเงินท่ีระบุในหนงัสือรับรองการหกัภาษี  ณ ท่ี

จ่ายหรือเอกสารต่างท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 

• อตัราทีหั่ก: พิมพอ์ตัราภาษีท่ีกฎหมายกาํหนดใหห้กัจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บ 

• หมวดภาษีหัก ณ ทีจ่่าย: พิมพร์หสั S03 
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1.4 การป้อนรายละเอียดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด53 

 

• วนัทีอ่อกหนังสือรับรอง:พิมพว์นัท่ีตามหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

• ยืน่ภาษีรวมในงวดที:่ พิมพเ์ดือนและพ.ศ.ท่ีตอ้งการยืน่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

• รหัสเจ้าหนี/้ผู้ถูกหัก: พิมพร์หสัหรือแวน่ขยายเพื่อคนหารหสัเจา้หน้ีหรือถือถูกหกั 

-ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี จะข้ึนมาโดยอตัโนมติัตามท่ีพิมพร์หสั 

• ประเภทเงินได้ทีจ่่าย: พิมพเ์งินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บของผูท่ี้ถูกหกั 

• จํานวนเงินทีจ่ะคํานวณภาษี:พิมพจ์าํนวนเงินท่ีระบุในหนงัสือรับรองการหกัภาษี  ณ ท่ี

จ่ายหรือเอกสารต่างท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 

• อตัราทีหั่ก: พิมพอ์ตัราภาษีท่ีกฎหมายกาํหนดใหห้กัจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บ 

• หมวดภาษีหัก ณ ทีจ่่าย: พิมพร์หสั S53 
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2. เม่ือบนัทึกขอ้มูลครบเรียบร้อยแลว้ตอ้งพิมพร์ายงานในการทาํขั้นตอนต่อไป 

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด. 3 

 กดพิมพเ์อกสาร>ป้อนงวดหรือวนัท่ี ท่ีตอ้งการพิมพร์ายงาน 

 

 กดพิมพเ์อกสาร 
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ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด. 53 

 กดพิมพเ์อกสาร>ป้อนงวดหรือวนัท่ี ท่ีตอ้งการพิมพร์ายงาน 

 

 กดพิมพเ์อกสาร 
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ข้ันตอนที4่ การยื่นแบบนําส่งภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

 เม่ือบนัทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในโปรแกรม EASY ACC-Payrollและโปรแกรมบญัชี 

EXPRESS ครบทุกขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกแบบแสดงรายการภาษีหกั 

ณ ท่ีจ่าย และตอ้งนาํส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

กาํหนดเวลายืน่แบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

สาํนกังานสรรพากรนาํส่งภายใน 7 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน 

ยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ตนาํส่งภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน 

สถานทีย่ืน่แบบการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

1. ยื่นไดท่ี้สํานกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกัณท่ีจ่ายมีสํานกังานตั้งอยูซ่ึ่งไดมี้การ

จ่ายเงิน 

2. ยืน่แบบผา่นอินเตอร์เน็ตทางwww.rd.go.th ในกาํหนดระยะเวลา 

3. ยืน่แบบฯณธนาคารพาณิชยไ์ทยและสาขาในทอ้งท่ีท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกัณท่ีจ่ายมีสํานกังานตั้งอยูซ่ึ่งไดมี้

การจ่ายเงินโดยใช้แบบฯท่ีพิมพช่ื์อและท่ีอยู่ท่ีกรมสรรพากรส่งให้ภายในกาํหนดเวลาและมีเงินภาษีท่ี

ตอ้งชาํระพร้อมกบัการยืน่แบบฯ 

การยืน่แบบการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายทีสํ่านักงานสรรพากร 

 คือการนาํข้อมูลจากใบแนบท่ีได้จากการบนัทึกไวใ้นโปรแกรมEASY ACC-Payrollและ

โปรแกรมEXPRESSมากรอกลงในแบบฟอร์ม 

1. โหลดไฟลแ์บบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีเวบ็ไซด ์www.rd.go.th 

 

http://www.rd.go.th/
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2. การกรอกขอ้มูลลงในแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด 1 

1. ใส่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. รายละเอียเของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

3. เดือนท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน 

4. การยืน่แบบป็นยืน่ปกติหากเป็นการยืน่เพิ่มเติมตอ้งระบุคร้ังท่ียืน่ดว้ย 

5. จาํนวนใบแนบท่ีแนบมาดว้ย 

6. สรุปรายการภาษีท่ีนาํส่งเงินไดท้ั้งหมดและภาษีท่ีนาํส่งทั้งหมด 

7. ลายเซ็นผูน้าํส่งภาษี(ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 
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รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด 3 

1. ใส่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. รายละเอียเของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

3. เดือนท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน 

4. การยืน่แบบป็นยืน่ปกติหากเป็นการยืน่เพิ่มเติมตอ้งระบุคร้ังท่ียืน่ดว้ย 

5. นาํส่งตามกฎหมายมาตรา 3 เตรส 

6. จาํนวนรายการและใบแนบท่ีแนบมาดว้ย 

7. สรุปรายการภาษีท่ีนาํส่งเงินไดท้ั้งหมดและภาษีท่ีนาํส่งทั้งหมด 

8. ลายเซ็นผูน้าํส่งภาษี(ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 
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รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 53 

1. ใส่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. รายละเอียเของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและเดือนท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน 

3. การยืน่แบบป็นยืน่ปกติหากเป็นการยืน่เพิ่มเติมตอ้งระบุคร้ังท่ียืน่ดว้ย 

4. นาํส่งตามกฎหมายมาตรา 3 เตรส 

5. จาํนวนรายการและใบแนบท่ีแนบมาดว้ย 

6. สรุปรายการภาษีท่ีนาํส่งเงินไดท้ั้งหมดและภาษีท่ีนาํส่งทั้งหมด 

7. ลายเซ็นผูน้าํส่งภาษี(ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 
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3. เม่ือกรอกขอ้มูลตามแบบยืน่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายครบเรียบร้อยแลว้นาํใบแนบภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53

และแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย มารวมเป็นชุดเดียวกนัตามลาํดบัเพื่อนาํส่งสาํนกังาน

สรรพากร 

 เม่ือเอกสารเสร็จสมบูรณ์พนกังานรับ-ส่งเอกสารของบริษทัจะส่งเอกสารใหลู้กคา้(ผูท่ี้มีหนา้ท่ี

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) เซ็นรับรองวา่เป็นผูจ่้ายเงินจริง 

 ลูกคา้(ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)สามารถเลือกจ่ายชาํระเงินดว้ยตวัเองหรือใหบ้ริษทัจ่ายชาํระ

เงินแทน 

 เม่ือจ่ายชาํระเงินเรียบร้อยนาํใบเสร็จรับเงินมาถ่ายเอกสารเพื่อนาํมาแนบในแบบ ภ.ง.ด. ชุดท่ี

เป็นสาํเนา และใบเสร็จตวัจริงจะนาํไปเยบ็ติดกบัแบบ ภ.ง.ด. ฉบบัตวัจริง เพื่อเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐานในการชาํระภาษีแต่ละเดือน   
  นาํเอกสารมาทาํสาํเนา2ฉนบั 

-ส่งใหลู้กคา้(ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) 1 ฉนบั 

-เก็บไวท่ี้บริษทัฯเพื่อเป็นหลกัฐาน 1ฉบบั 

 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร 
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การยืน่แบบผ่านอนิเตอร์เน็ต 

 การยืน่แบบออนไลน์ตอ้ง มีไฟล์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกหรือโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบเรียบร้อย

แลว้เพราะจะทาํให้สามารถนาํขอ้มูลจากโปรแกรมดงักล่าว(.txt) มาจดัทาํเป็นใบแนบประกอบการยื่น

แบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่และจะนําไฟล์ดังกล่าวนําส่งข้อมูลผ่าน

อินเทอร์เน็ตใหก้บักรมสรรพากร 

ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบและโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบมีดงัน้ี 

1. การบนัทึกขอ้มูลท่ีจดัทาํภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายในโปรแกรมEASY-ACC PayrollและExpress 

2. ดาวน์โหลดและดึงขอ้มูลมาใชง้านในโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบและโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบ

แนบ ภ.ง.ด1 ภ.ง.ด3 และภ.ง.ด.53 ตามลาํดบั 

• การใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.1 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูลของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการดึงขอ้มูลออกจากโปรแกรมจดัทาํบญัชี 

3. เม่ือเลือกไฟล์ขอ้มูลแลว้รหสัเงินไดแ้ละรหสัเง่ือนไขการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะข้ึนมาโดยอตัโนมติัและ

ตรวจสอบและกดตกลง 
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3.1 ตรวจสอบตาํแหน่งขอ้มูลและกดโอนยา้ยขอ้มูล 

 
4. จดัเก็บข้อมูลโอนยา้ยไฟล์ให้กดปุ่มโอนยา้ยข้อมูลเลือกDirectoryท่ีตอ้งการจดัเก็บซ่ึงไฟล์จะถูก

จดัเก็บอยูใ่นแฟ้ม Rdinet > PND1_TRN เม่ือจดัเก็บขอ้มูลไฟลเ์รียบร้อยกดตกลง 
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5. ตรวจสอบความถูกตอ้งกดพิมพเ์อกสารสรุปรายการภาษีนาํส่งเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและกดตกลง 

 
• การใชโ้ปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.1 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูลของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการดึงไฟลโ์ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและกดพิมพเ์อกสารและกดใบหนา้ 
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4. จดัเก็บขอ้มูลสาํหรับยืน่แบบออนไลน์>ท่ีแถบใบหนา้ ระบบจะสรุปจาํนวนราย รายการภาษีท่ีนาํส่ง

ยอดรวมเงินไดแ้ละยอดรวมภาษีท่ีนาํส่งและกดปุ่มจดัเก็บเพื่อจดัเก็บไฟลข์อ้มูล 

 
5. เลือกDirectoryท่ีตอ้งการจดัเก็บซ่ึงไฟลจ์ะถูกจดัเก็บอยูใ่นแฟ้ม Rdinet > PND1 เพื่อจดัเก็บไฟลข์อ้มูล

และกดพิมพใ์บสรุปรายการภาษีนาํส่งและกดออกจากโปรแกรม 
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• การใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูลของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการดึงขอ้มูลออกจากโปรแกรมจดัทาํบญัชี 

3. เม่ือเลือกไฟล์ขอ้มูลแลว้ตรวจสอบกฏหมายท่ีนาํส่งภาษีตามมาตรา3เตรสและรหัสเง่ือนไขการหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่ายและกดตกลง 

 
3.1 ตรวจสอบตาํแหน่งขอ้มูลและกดโอนยา้ยขอ้มูล 
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4. จดัเก็บขอ้มูลโอนยา้ยไฟล ์จดัเก็บขอ้มูลโอนยา้ยไฟลใ์หก้ดปุ่มโอนยา้ยขอ้มลูเลือกDirectoryท่ีตอ้งการ

จดัเก็บซ่ึงไฟลจ์ะถูกจดัเก็บอยูใ่นแฟ้ม Rdinet > PND3_TRN เม่ือจดัเก็บขอ้มูลไฟลเ์รียบร้อยกดตกลง 

 
5. . ตรวจสอบความถูกตอ้งกดพิมพเ์อกสารสรุปรายการภาษีนาํส่งเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและกดตกลง 
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• การใชโ้ปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูลของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการดึงไฟลโ์ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและกดพิมพเ์อกสารและกดใบหนา้ 

 
4. จดัเก็บขอ้มูลสาํหรับยืน่แบบออนไลน์>ท่ีแถบใบหนา้ ระบบจะสรุปจาํนวนราย รายการภาษีท่ีนาํส่ง

ยอดรวมเงินไดแ้ละยอดรวมภาษีท่ีนาํส่งและกดปุ่มจดัเก็บเพื่อจดัเก็บไฟลข์อ้มูล 
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5. เลือกDirectoryท่ีตอ้งการจดัเก็บซ่ึงไฟลจ์ะถูกจดัเก็บอยูใ่นแฟ้ม Rdinet > PND3/โอนยา้ยภงด.3ปี 60

เพื่อจดัเก็บไฟลข์อ้มูลและกดพิมพใ์บสรุปรายการภาษีนาํส่งและกดออกจากโปรแกรม 

 
• การใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูลของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการดึงขอ้มูลออกจากโปรแกรมจดัทาํบญัชี 

3. เม่ือเลือกไฟล์ขอ้มูลแลว้ตรวจสอบกฏหมายท่ีนาํส่งภาษีตามมาตรา3เตรสและรหัสเง่ือนไขการหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่ายและกดตกลง 
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3.1 ตรวจสอบตาํแหน่งขอ้มูลและกดโอนยา้ยขอ้มูล 

 
4. จดัเก็บขอ้มูลโอนยา้ยไฟล ์จดัเก็บขอ้มูลโอนยา้ยไฟลใ์หก้ดปุ่มโอนยา้ยขอ้มลูเลือกDirectoryท่ีตอ้งการ

จดัเก็บซ่ึงไฟลจ์ะถูกจดัเก็บอยูใ่นแฟ้ม Rdinet > PND53_TRN เม่ือจดัเก็บขอ้มูลไฟลเ์รียบร้อยกดตกลง 
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5. . ตรวจสอบความถูกตอ้งกดพิมพเ์อกสารสรุปรายการภาษีนาํส่งเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและกดตกลง 

 
• การใชโ้ปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูลของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการดึงไฟลโ์ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและกดพิมพเ์อกสารและกดใบหนา้ 
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4. จดัเก็บขอ้มูลสาํหรับยืน่แบบออนไลน์>ท่ีแถบใบหนา้ ระบบจะสรุปจาํนวนราย รายการภาษีท่ีนาํส่ง

ยอดรวมเงินไดแ้ละยอดรวมภาษีท่ีนาํส่งและกดปุ่มจดัเก็บเพื่อจดัเก็บไฟลข์อ้มูล 

 
5. เลือกDirectoryท่ีตอ้งการจดัเก็บซ่ึงไฟลจ์ะถูกจดัเก็บอยูใ่นแฟ้ม Rdinet > PND53/ เพื่อจดัเก็บ

ไฟลข์อ้มูลและกดพิมพใ์บสรุปรายการภาษีนาํส่งและกดออกจากโปรแกรม 
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การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านออนไลน์ 

 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายผา่นออนไลน์ ตอ้งนาํไฟล์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

บนัทึกหรือโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบเรียบร้อยแลว้ และนาํไฟล์ดงักล่าวนาํส่งขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ตให้กบั

กรมสรรพากรซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เขา้เวบ็ไซตก์รมสรรพากร www.rd.go.thหวัขอ้ เลือก ยืน่แบบออนไลน์ 

 
2. เลือกประเภทแบบ 

 
3. กรอกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรและกดตกลง 

 
 

http://www.rd.go.th/
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4. ท่ีหนา้จอแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายระบบจะแสดงรายละเอียดของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ี

จ่าย เดือนท่ีจ่ายเงินได ้ใหโ้ดยอตัโนมติัและแสดงสถานการณ์ยืน่แบบ 

- กดBrowseเลือกไฟลท่ี์จดัเก็บในโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้

- กดUploadในแนบแสดงจาํนวนราย สรุปจาํนวน เงินภาษีท่ีนาํส่งและกดตกลง 

 
5. เขา้สู่หนา้จอ ยนืยนัการชาํระภาษี  

 

กดพิมพแ์บบเพื่อเก็บไว้

เป็นหลกัฐาน 

กดพิมพP์ay-in-Slip 
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5. ชาํระภาษีดว้ยชุดชาํระเงิน (Pay - in - Slip)  

 
ชาํระภาษีดว้ยชุดชาํระเงิน (Pay - in - Slip) ช่องทางท่ีเปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี 

 ตูA้TM ของธนาคาร Internet Banking,Counter Service,Phone Banking,Mobile Banking 

และ Banking ทีเขา้ร่วมโครงการ กรณีชาํระผา่นช่องทาง Counter Service และสํานกังาน

สรรพากรพื้นท่ีสาขา ผูเ้สียภาษีตอ้งนาํชุดชาํระเงินไปชาํระเงินดว้ย 

 ชาํระภาษีแบบเช่ือมต่อเวบ็ไซต ์(ระบบชาํระเงิน) ของธนาคารท่ีเขา้ร่วมโครงการ ขอ้มูล

รายละเอียดเก่ียวกบัการชาํระภาษีจะถูกส่งจากกรมสรรพากรไปยงัธนาคารโดยตรง เม่ือผู ้

เสียภาษียืนยนัการทาํรายการจากการชาํระเงินของธนาคารแลว้ธนาคารจะแจง้ผลการทาํ

รายการส่งใหก้รมสรรพากร 

 สั่งพิมพ์แบบแสดงรายการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานโดยจะมีหมายเลขอา้งอิงการยื่นแบบฯ

ปรากฏอยูบ่นแบบฯ ดว้ย 
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การแก้ปัญหาทีพ่บบ่อยในการ

จดัทาํภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย 
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1. การเลอืกแบบยืน่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด 3และภ.ง.ด53 ในโปรแกรมไม่ถูกต้อง 

 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งตารางภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

  รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งใบแนบภ.ง.ด.ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

1.เอกสารท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 2.ในกรณีน้ีเลือกแบบยืน่ภาษีหกั ณ ท่ี

จ่ายผดิจาก ภง.ด. 3 เป็น ภ.ง.ด 53  

3.กรอกขอ้มูลตามเอกสารจากลูกคา้ 

4.เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จกดพิมพใ์บแนบ ภ.ง.ด 3 
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ร 

                

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งใบแนบภ.ง.ด.ท่ีถูกตอ้ง 

การแกปั้ญหา 

1.ลบการบนัทึกขอ้มูลท่ีบนัทึกไม่ถูกตอ้ง 

2.บนัทึกขอ้มูลใหม่ใหถู้กตอ้งตามเอกสารจากลูกคา้ 

โดยการเลือกแบบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด3(บุคคลธรรมดา) 

3.กรอกขอ้มูลตามเอกสารจากลูกคา้ 4.เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จกดพิมพใ์บแนบ ภ.ง.ด 3 
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2. การบันทกึอตัราภาษีเงินได้ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

     

     รูปท่ี 4.10 ตวัอยา่งการบนัทึกอตัราภาษีไม่ถูกตอ้ง 

1.เอกสารท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 

ค่าบริการอตัราภาษี

เท่ากบั3% 

2.ในกรณีน้ีบนัทึกอตัรา

ภาษีผดิจาก3%เป็น5% 

3.เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จกดพิมพ ์

ใบแนบ ภ.ง.ด 3 
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รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งการบนัทึกอตัราภาษีท่ีถูกตอ้ง 

การแกปั้ญหา 

1.ลบการบนัทึกขอ้มูลท่ีบนัทึกไม่ถูกตอ้ง 

2.บนัทึกขอ้มูลใหม่ใหถู้กตอ้งตามเอกสารจากลูกคา้โดยบนัทึกอตัราภาษีท่ีถูกตอ้งคือ3% (ค่าบริการ) 

 

3.เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จกดพิมพใ์บแนบ ภ.ง.ด 3 
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3. การบันทกึจํานวนเงินไม่ถูกต้อง(กรณีนําส่งสํานักงานสรรพากร) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งการสรุปรายการภาษีนาํส่งท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีระบุยอดภาษีท่ีนาํส่งไม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีน้ีบนัทึกรวม

ยอดภาษีท่ีนาํส่ง

ทั้งส้ินจากเอกสาร

ลูกคา้ไม่ถูกตอ้ง 

1. การบนัทึกรวมยอดภาษีท่ีนาํส่งทั้งส้ินไม่ถูกตอ้ง 

บนัทึกจาํนวนเงินผิด

เป็น 2,150.06บาท 

จาํนวนท่ีถูกตอ้ง

คือ2,256.60 บาท 
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รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีระบุยอดภาษีท่ีนาํส่งท่ีถูกตอ้ง 

การแกปั้ญหา 

การเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มถา้ยืน่เพิ่มเติมในวนัท่ี7แต่ไมเกินวนัท่ี15

ไม่เสียค่าปรับแต่ถา้เกินวนัท่ี15ตอ้งเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่ม 

 

1.ในกรณีน้ียืน่เพิ่มเติมเน่ืองจากบนัทึกจาํนวนภาษีท่ีนาํส่งนอ้ยกวา่จาํนวนยอดภาษีท่ีตอ้งนาํส่งจริง 

เลือกยืน่แบบ

เพิ่มเติมเพื่อชาํระ

ภาษีท่ีขาดไป

และเสียค่าปรับ

หรือเงินเพิ่ม 

จากกรณีน้ีภาษีท่ีนาํส่งท่ี

ถูกตอ้งคือ2,256.06บาท

แต่ระบุผิดเป็น2,150.06

ซ่ึงขาดไป106บาทโดย

การคาํนวณคือนาํจาํนวน

เงินท่ีขาดไป106บาทคูณ

ดว้ย1.5%และคูณดว้ย

จาํนวนเดือนท่ียืน่เพิ่มเติม 
 

106 x 1.5% x1=เงินเพิ่ม

1.59บาท 
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4. การระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายไม่ถูกต้องสําหรับข้ันตอน

การยืน่แบบทีสํ่านักงานสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีระบุเลขประเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ยืน่แบบทีสํ่านักงานสรพากร 

ระบุผดิจาก0105547894123 

เป็น0105547894128 
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รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งแบบยืน่รายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีระบุเลขประเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีท่ีถูกตอ้ง 

การแกปั้ญหา 

1.กรอกขอ้มูลลงในแบบยืน่ฯใหม่และระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีท่ีถูกตอ้ง 

 

2.เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยร้อยแลว้ทางบริษทันิยมส่งทางแฟกซ์ไปใหลู้กคา้หรือส่งนาํส่งสรรพากรเอง 
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5. การยืน่แบบภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

   รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งหนงัสือแจง้ขออนุโลม                                    รูปท่ี 4.18 ตวัอยา่งแบบ ป.ป.02 

ในกรณีน้ีไดย้ืน่แบบภ.ง.ด3เป็นแบบภ.ง.ด53ทางสาํนกังานสรรพากรไดส่้งหนงัสือ

แจง้มาทางบริษทัเพื่อทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามระเบียบท่ีกาํหนด 

เอกสารท่ีตอ้งจดัเตรียม 

หนังสือแจ้งขออนุโลม แบบ ป.ป.02 

ดาวน์โหลดจากเวบ็กรมสรรพากร 
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รูปท่ี 4.19 ตวัอยา่งใบแนบ ป.ป.02 

 

รูปท่ี 4.20 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองบริษทั 

ใบแนบ ป.ป.02 

หนังสือรับรองบริษัท 

ดาวน์โหลดจากเวบ็กรมสรรพากร 

ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซด์

www.dbd.go.th 
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 ในกรณีท่ีพนักงานท่ีรับผิดชอบในการขออนุโลมการยื่นแบบไม่สามารถนําเอกสารท่ีได้

จดัเตรียมตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ไปยื่นต่อกรมสรรพากรดว้ยตนเองตอ้งจดัทาํใบหนงัสือมอบอาํนาจ

(ใบ ต.5) เม่ือมอบอาํนาจการจดัการใหก้บัพนกังานท่ีสามารถทาํเร่ืองแทนตนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

รูปท่ี 4.21 ตวัอยา่งหนงัสือมอบอาํนาจ 

หนังสือรับรองบริษัท 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 ทาํใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนในการจดัทาํภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในระบบโปรแกรม EASE-

ACC Payroll และระบบโปรแกรมEXPRES 

 ทาํใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการจดัทาํภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงทาํ

ใหช่้วยลดปัญหาและระยะเวลาในการยืน่แบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ทาํให้เขา้ใจถึงขั้นตอนการยื่นแบบนาํส่งภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3,

ภ.ง.ด.53 

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 การนาํเอกสารของลูกคา้ท่ีนาํมาใช้แสดงเป็นตวัอย่างตอ้งมีความระมดัระวงัในการ

เสนอขอ้มูล 

 การใหข้อ้มูลในการจดัทาํโครงงานของพนกังานท่ีปรึกษามีขอ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลา 

 ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเน้ือหาท่ีจดัทาํข้ึน จึงทาํให้เสียระยะเวลาในการศึกษาจดัหา

ขอ้มูลท่ีจดัทาํข้ึน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของของภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายฉบบัต่างๆ

มากข้ึน เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 ควรศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงของกรมสรรพากรอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อการศึกษา

ท่ีคลอบคลุมรายละเอียดกฎหมายมากยิง่ข้ึน 
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 ขอ้มูลท่ีนาํมาใชอ้าจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ควรมีการศึกษาขอ้มูลและอพัเดทอยู่

ตลอดเวลาก่อนท่ีจะนาํไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนั 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 สามารถนําความรู้ท่ีได้ศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง นํามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบติังานในอนาคตจริงได ้

 เป็นประโยชน์สําหรับนกัศึกษาท่ีไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานเพื่อเตรียมตวั

สาํหรับการทาํธุรกิจจริง 

 รู้จกัการปฏิบติัตนใหต้รงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 

 การจดัส่งเอกสารของลูกคา้ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานท่ีจดัส่งมาล่าชา้และเอกสารท่ีส่งมา

บางคร้ังไม่ครบถว้น ซ่ึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

 การส่ือสารและการประสานงานกนัภายในหน่วยงานบางคร้ังไม่ถูกตอ้งตรงกนั ทาํให้

เกิดการเขา้ใจผดิและเกิดความผดิพลาดทางขอ้มูล 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือต่างๆ ขดัขอ้งและบางคร้ังไม่พอใช้ต่อการทาํงาน 

ทาํใหก้ารทาํงานติดขดัและเกิดความล่าชา้ในการทาํงาน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ควรจดัทาํคู่มือการเร่ิมปฏิบติังานให้กบัพนกังานท่ีเร่ิมปฏิบติังานคร้ังแรกเพื่อทาํความ

เขา้ใจ  ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังานจริง เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการเขา้ใจผิดหรือผิดพลาด

ในการทาํงาน  

 มีการตกลงกนัเร่ืองการรับส่งเอกสารตามวนัเวลาให้เป็นท่ีแน่นอน เพราะอาจจะทาํให้

เกิดความล่าชา้ในการรับส่งเอกสารจากลูกคา้ 

 หาเวลาในการปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาซ่ึงอาจจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือ

วนัหยดุของบริษทั 
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