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Abstract
S.C. Accounting & Business Consultant (1995) Co. Ltd., offers accounting and taxrelated 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.
Keywords: Express accounting software, EasyDACC payroll program, Withholding income tax

ข
กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่คณะผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั เอส.ซี . การบัญชี และที่
ปรึ กษาธุ รกิจ (1995) จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ส่ งผล
ให้คณะผูจ้ ดั ทําได้รับความรู ้ และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสําหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉนับนี้
สําเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. คุณสวนศรี
สวนกูล
ตําแหน่ง กรรมการบริ หาร
2. คุณณฤทัย
อนุตธโต
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ
3. คุณธัญพร
หนูดาํ
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายบัญชี/ภาษีอากร
4. คุณจริ ยา
ชูกร
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยทําบัญชี /ภาษีอากร
5. คุณรติพร
สุ ขกายามโน ตําแหน่ง พนักงานบัญชี/ภาษีอากร
6. คุณมะลิวลั ย์ สมหวาน
ตําแหน่ง พนักงานฝ่ ายตรวจสอบ
7. คุณเพ็ญสิ ทธิ์ เชยกีวงศ์
ตําแหน่ง พนักงานฝ่ ายตราจสอบ
8. อาจารย์ศิวไิ ล สายบัวทอง ตําแหน่ง อาจารย์ที่ปรึ กษา
และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิตของการ
ทํางานจริ งซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่นี่ดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทํา
นางสาวทรรศนีย ์ น้อยสุ ขยิ ง่
นางสาวชญานิศ ครุ ฑใจแผ้ว
14 ธันวาคม 2560

สารบัญ
หน้ า

จดหมายนําส่ งรายงาน
ก
กิตติกรรมประกาศ
ข
บทคัดย่ อ
ค
Abstract
ง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา.................................................................................. 1
1.2 วัตถุประสงค์........................................................................................................................... 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน............................................................................................................. 1
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.................................................................................................................2

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย............................................................................................................3
2.2 วัตถุประสงค์ของการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย...............................................................3
2.3 ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย................................................................................4
2.4 หน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ของผูจ้ ่ายเงินได้......................................................................4
2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูม้ ีเงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย......................................7
2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณภาษี.....................................................................................7
2.7 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย......................................................................14
2.8 สถานที่ยนื่ แบบการเสี ยภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย..............................................................14
2.9 โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll................................................................18
2.10 โปรแกรมบัญชีสาํ เร็ จรู ป เอ็กซ์เพรส express................................................................18
2.11 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง...........................................................................................................19
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ........................................................................................21
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร........................................22
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรการและการบริ หาร...............................................................................23

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า

3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย...........................................................................23
3.5 ชื่อและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา.............................................................................24
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน...............................................................................................24
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน......................................................................................25
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้...........................................................................................25

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 การจัดทําภาษีหกั ณ ที่จ่าย........................................................................................................26
4.2 การยืน่ แบบนําส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย...........................................................................................38
4.2.1 ขั้นตอนการยืน่ แบบการเสี ยภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่สาํ นักงานสรรพากร.......................38
4.2.2 ขั้นตอนการยืน่ แบบผ่านอินเตอร์ เน็ต...............................................................................43
4.3 การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายผ่านออนไลน์...............................................54
4.4 การแก้ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย....................................................57
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน......................................................................................................................69
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา...............................................................................70
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผ้จู ัดทํา

สารบัญตาราง

หน้ า

ตารางที่ 3.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน..............................................................................................25

สารบัญรู ปภาพ

หน้ า

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย..........................................................................6
รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1......................................................15
รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3......................................................16
รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53....................................................17
รู ปที่ 2.5 แผนผังการทํางานของระบบโปรแกรมบัญชี Express.........................................................19
รู ปที่ 3.1 แผนที่แสดงที่ต้ งั บริ ษทั ........................................................................................................21
รู ปที่ 3.2 โครงสร้างการจัดองค์กรการและการบริ หารของบริ ษทั .......................................................23
รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างตารางสรุ ปเงินเดือน.................................................................................................27
รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย……………………………………………….31
รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 1……………………………….......39
รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3…………………………………...40
รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 53………………………………….41
รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินจากกรมสรรพากร………………………………………………….42
รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างตารางภาษีหกั ณ ที่จ่าย………………………………………………………….....58
รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างใบแนบภ.ง.ด.ที่ไม่ถูกต้อง………………………………………………………....58
รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างใบแนบภ.ง.ด.ที่ถูกต้อง………………………………………………………........59
รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างการบันทึกอัตราภาษีไม่ถูกต้อง…………………………………..........................60
รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างการบันทึกอัตราภาษีที่ถูกต้อง………………………………………………........61
รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างการสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งที่ถูกต้อง……………………………………………...62
รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุยอดภาษีที่นาํ ส่ งไม่ถูกต้อง……………... .62
รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุยอดภาษีที่นาํ ส่ งที่ถูกต้อง………………...63
รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุเลขประเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ไม่
ถูกต้อง…………………………………………………………………………………………..........64
รู ปที่ 4.16 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุเลขประเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ที่ถูกต้อง………………………………………………………………………………………….......65
รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างหนังสื อแจ้งขออนุ โลม ……………………………………………………..........66
รู ปที่ 4.18 ตัวอย่างแบบ ป.ป.02…………………………………………………………………......66

สารบัญรู ปภาพ (ต่ อ)

หน้ า

รู ปที่ 4.19 ตัวอย่างใบแนบ ป.ป.02…………………………………………………………………..67
รู ปที่ 4.20 ตัวอย่างหนังสื อรับรองบริ ษทั ………………………………………………………….....67
รู ปที่ 4.21 ตัวอย่างหนังสื อมอบอํานาจ…………………………………………………………........68

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากการปฏิบตั ิงานนั้นคณะผูจ้ ดั ทําได้เจอปั ญหาที่พบได้บ่อยๆจากการปฏิบตั ิงานโดยนําปั ญหาที่เกิ ด
ขึ้นมาเรี ยงความสําคัญดังนี้
1. การเลือกแบบยืน่ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3และภ.ง.ด53 ในโปรแกรมไม่ถูกต้อง
2. การเลือกใช้อตั ราภาษีเงินได้ไม่ถูกต้อง
3. การบันทึกจํานวนเงินไม่ถูกต้อง(กรณี นาํ ส่ งสํานักงานสรรพากร)
4. การระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้องสําหรับขั้นตอนการ
ยืน่ แบบที่สาํ นักงานสรรพากร
5. การยืน่ แบบภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง
จากตัวอย่างปั ญหาที่กล่าวไว้ในข้างต้น คณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจที่จะไปศึกษาและหาแนวทางในการ
หาทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นและจัดทําขั้นตอนในการจัดทําภาษีเงิน
ได้หกั ณ ที่จ่ายในโปรแกรมEASY-ACC PayrollและโปรแกรมEXPRESSให้ถูกต้องก่อนการยื่นแบบภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายเพื่อที่จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่มาเข้าร่ วมโครงการสหกิจในรุ่ นต่อๆไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในระบบโปรแกรมEASY-ACC

Payroll

และระบบโปรแกรมEXPRESS
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในระบบโปรแกรม
EXPRESS
1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนการยืน่ แบบนําส่ งภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด.53
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษาระบบการทํางานของโปรแกรม EASY-ACC Payroll และโปรแกรมEXPRESS
1.3.2 บริ ษทั เอสซี การบัญชีและที่ปรึ กษาธุ รกิจ 1995 จํากัด
1.3.3 ระยะเวลาในการทํางาน 4 เดือน (15 พฤษภาคม- 25 สิ งหาคม )
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานสามารถใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll และโปรแกรม Express ในการ
จัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี
1.4.2 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู ้และปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทําภาษีเงินได้หกั
ณ ที่จ่าย และการนําส่ งยืน่ แบบภาษี
1.4.3 ได้ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ งและสามารถนําความรู้และความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย

0

หมายถึงจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนดให้ผจู้ ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้ก่อน
จ่ายให้แก่ผรู ้ ับทุกคราว หรื อเป็ นจํานวนเงินภาษีที่ผจู้ ่ายเงินออกภาษีแทนผูม้ ีเงินได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดและนําส่ งแล้ว ซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินที่ผเู้ สี ยภาษีได้รับ และเป็ นเครดิตภาษีของ
ผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในการคํานวณภาษีที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษีประจําปี
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย เป็ นวิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่ งที่กาํ หนดให้ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องเสี ยภาษีก่อนที่จะถึงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้โดยกําหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ตามประเภทเงินได้และอัตรา
ภาษีที่กาํ หนด ภาษีเงินได้ผมู้ ีเงินได้ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนั้น กฎหมายให้ถือเป็ นเครดิตภาษีของผูม้ ีเงินได้
เมื่อถึ งกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ก็มีสิทธิ นาํ เอาภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนั้นไปหัก
ออกจากจํา นวนภาษี ที่จะต้องเสี ยและเสี ยภาษี เพิ่ม เฉพาะส่ วนที่เหลื อหลัง จากหักภาษี ณ ที่ จ่า ยแล้ว
เท่านั้น นอกจากนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายยังมีสาระความรู้ที่เป็ นส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับวิชาการบัญชี ภาษี
อากรอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย
 เพื่อบรรเทาภาระการเสี ยภาษีให้แก่ผรู ้ ับเงินได้ที่จะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ในคราวเดียวกันเป็ น

เงินจํานวนมากเมื่อถึงกําหนดเวลายืน่ รายการเสี ยภาษี แต่ให้เสี ยภาษีเป็ นคราวๆไปทีละน้อย
ตามจํานวนเงินที่ได้รับแต่ละคราว
 เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสมํ่าเสมอทําให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินในการดําเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างราบรื่ น อันจะ
ก่อให้เกิดสภาพคล่องและลดภาวะการเงินตึงตัวในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 เพื่อลดแรงกดดันในการหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีอากรและลดภาระหน้าที่
ในการตรวจสอบภาษี หรื อการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง
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ผู้มีหน้ าทีห่ ักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงิ นได้ ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคลที่กฎหมายกําหนดไว้เป็ นรายกรณี โดยอาจ
เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลในรู ปใด ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ คณะบุคคลซึ่ งไม่ใช่ นิติบุคคลก็ได้ ซึ่ ง
เป็ นผูจ้ ่ายเงินได้ ให้แก่ผรู ้ ับเงินได้ที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา ห้างหุ ้นส่ วน
สามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) โดยเงิ นได้ที่จ่ายมิใช่เงิ นได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวม
คํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงิ นได้ ทั้งนี้ กฎหมายอาจกําหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะกรณี จ่ายเงิ นได้บาง
ประเภท หรื อเฉพาะกรณี จ่ายเงินได้แก่ผรู ้ ับเงินบางประเภทเท่านั้นก็ได้
หน้ าที่หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย ของผู้จ่ายเงินได้
สําหรับบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นที่เป็ นผูจ้ ่ายเงินได้ นั้น มีบทบัญญัติ
แห่ งประมวลรัษฎากรกําหนดให้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับการหักภาษี
เงินได้ไว้ ณ ที่น้ ี
1. หน้าที่ในการคํานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
 กรณี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส แห่งประมวล
รัษฎากร ประกอบกับคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
 กรณี ภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ ณ ที่จ่าย โดยเฉพาะผูร้ ับประกอบกิจการในประเทศไทย ให้
คํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับคําสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 และสําหรับผูร้ ับที่มิได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ให้คาํ นวณหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
คํานวณภาษีที่ตอ้ งหักให้ถูกต้องครบถ้วนผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีณที่จ่ายต้องศึกษาและทําความเข้าใจ
บทบัญญัติและอนุบญั ญัติที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีหกั ณที่จ่ายซึ่ งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอเพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตอ้ งใช้ในการคํานวณภาษีที่ตอ้ งหักไว้ให้
ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง
2. หน้าที่ออกหนังสื อรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะสําหรับผูร้ ับที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรื อหลักฐานอื่นเพื่อแสดงว่า
ได้หกั ภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย สําหรับผูร้ ับที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล

5

ซึ่ งในทางปฏิบตั ิมกั จะใช้แบบหนังสื อรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับกรณี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่ องจากมีความสะดวกและเป็ นที่ยอมรับ
เป็ นการทัว่ ไปแล้ว
ต้องออกหนังสื อรับรองการหัก ณ ที่จ่ายตามแบบที่อธิ บดีกาํ หนดหรื อแบบที่ได้รับการอนุ มตั ิ
จากอธิ บดีกรมสรรพากร ให้แก่ผถู ้ ูกหัก ณ ที่จ่าย 2 ฉบับที่มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับหนังสื อรับรองหัก
ณ ที่จ่ายต้องมีขอ้ ความด้านบนของฉบับดังนี้
 ฉบับที่ 1 ต้องมีขอ้ ความว่า “สําหรับผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการ”
 ฉบับที่ 2 ต้องมีขอ้ ความว่า “สําหรับผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็ นหลักฐาน”
3. หน้ า ที่ นํ า ส่ งภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย พร้ อ มทั้ง ยื่ น แบบแสดงรายการตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรกําหนด ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดคือ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงิน
ได้ดงั นี้
 สําหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้ใช้แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.3
 สําหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ให้ใช้แบบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54
4. เฉพาะกรณี ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ผูจ้ ่ายเงินได้มีหน้าที่ตอ้ งยื่นรายการสรุ ป
การจ่ายเงินได้และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบที่อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด ได้แก่ ภ.ง.ด.1ก,
ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2ก และ ภ.ง.ด.3ก ต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
5. หน้าที่จดั ทําบัญชี พิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนําส่ งภาษี ตามมาตรา 17 แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่ งในปั จจุบนั การปฏิ บตั ิทางบัญชี สําหรับบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล ที่ใช้
โปรแกรมบัญชีจดั ทําบัญชี ได้มีการบันทึกการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนําส่ งไว้ถูกต้องแล้ว ก็ไม่เป็ น
ปั ญหาที่ตอ้ งจัดทําบัญชีพิเศษดังกล่าวนี้ซ้ าํ อีก
6. หน้าที่ให้ความร่ วมมือแก่ทางราชการเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อาทิ ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบการหักภาษีเงิ นได้หกั ณ ที่จ่าย การแจ้งข้อความเกี่ ยวกับการจ่ายเงินได้ให้แก่คนต่าง
ด้าว แบบแจ้งข้อความและรายละเอียดให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ของ
เดือนมกราคม ของทุกปี ภาษี หรื อของเดือนที่คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในระหว่างปี ภาษีหรื อของเดือนที่
คนต่างด้าวออกจากงานในระหว่างปี ภาษี แล้วแต่กรณี (ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร ฉบับ ที่123)
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
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หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้มีเงินได้ ทถี่ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย มีดังนี้
1. ผูม้ ีเงินได้ที่ยงั ไม่มีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีให้ยนื่ คําร้องขอเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีภายใน 60
วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้
2. ผูม้ ีเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้างมีหน้าที่แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนตามที่อธิ บดี
กําหนดต่อผูจ้ ่ายเงินหรื อนายจ้างเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการคํานวณหักภาษี
3. ผูม้ ีเงินได้ถึงเกณฑ์ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการและชําระค่าภาษีมีสิทธิ นาํ ภาษีที่ถูกหักไว้มาหัก
ออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระตามปกติได้โดยแนบหนังสื อรับรองการหักภาษีณที่จ่ายพร้อมกับยื่นแบบแสดง
รายการเสี ยภาษี
4. ผูม้ ี เงิ นได้ที่ ถูกหักภาษี ไว้ม ากเกิ นกว่าจํา นวนภาษี ที่ตอ้ งชําระมีสิ ทธิ ขอคื นภาษีไ ด้ภายใน
กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีประจําปี โดยกรอกข้อความช่ องขอคืนเงินภาษีในแบบแสดง
รายการภาษีให้ครบถ้วนหรื อทาเรื่ องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของปี ที่ถูกหักภาษีไว้เกิน
อนึ่งถ้าผูเ้ สี ยภาษีได้คืนเงินค่าภาษีที่ถูกหักไว้เกินนานกว่า 3 เดือนจะได้รับดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน
จนถึงวันที่กรมสรรพากรมีหนังสื อคืนเงินค่าภาษีถึงผูเ้ สี ยภาษี
5. กรณี ที่ผมู ้ ีเงิ นได้ถูกหักภาษีณที่จ่ายแล้วแต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีเจ้าพนักงาน
ประเมิ นจะประเมิ นภาษี ที่ ตอ้ งเรี ย กเก็บโดยคํา นวณภาษี พร้ อมเบี้ ยปรั บและเงิ นเพิ่มเป็ นจํา นวนตาม
กฎหมายก่อนแล้วจึงนําภาษีที่ถูกหักณที่จ่ายและนําส่ งมาหักออก
6. กรณี ที่ผจู ้ ่ายเงินหักภาษีณที่จ่ายไว้ไม่ครบถ้วนจึงนําส่ งภาษีขาดไปให้ผจู้ ่ายเงินและผูม้ ีเงินได้
ร่ วมรับผิดด้วยกัน
หลักเกณฑ์ และวิธีการคํานวณภาษี
o ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณที่จ่ายจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณที่จ่ายไว้ในมาตรา
50 และมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร
o ภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่ายจะมีบทบัญญัติเกี่ ยวกับภาษีเงินได้หกั ณที่จ่ายไว้ในมาตรา 69
ทวิมาตรา 69 ตรี มาตรา 70 และมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับเงินได้ที่ผจู ้ ่ายมีหน้าที่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่ายมีหลายประเภทและแต่ละประเภทจะมีอตั รา
ภาษีที่แตกต่างกัน (ตารางแสดงอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) เมื่อทราบประเภทเงิ นได้ที่จ่ายและอัตรา
ภาษีแล้วให้นาํ มาคูณผลลัพธ์ที่ได้คือภาษีที่ตอ้ งหักและนําส่ ง

8

ตารางที่ แสดงการหัก ภาษี เงิ นได้ณที่จ่า ยตามคํา สั่ง กรมสรรพากรที่ ท .ป. 4/2528 แก้ไขโดยคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ท.ป. 111/2545 ข้อความที่แรเงาคือส่ วนที่แก้ไขใหม่ตามมติครม. วันที่ 12มิถุนายน
2544 การจ่ายเงินต้องมีจาํ นวนตามสัญญาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปแม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ
ไม่ถึง 1,000 บาท
ลําดับที่
1

2

3

ประเภทเงินได้ พงึ
ประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

เงินได้พึงประเมิน - บริ ษทั หรื อห้าง
ตามมาตรา 40 (2) หุ่นส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น
และ (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เช่นค่านายหน้า
และค่าแห่งกู๊ด
วิลล์
ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์

1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. มูลนิธิหรื อ
สมาคม (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรื อสมาคมที่
รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา
47(7)

มาตรา 40 (4) (ก)
แห่งประมวล
รัษฎากรได้แก่
– ดอกเบี้ยเงินฝาก
- ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน
- ดอกเบี้ยหุน้ กู้

- ธนาคารพาณิ ชย์
- บริ ษทั ตาม
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจ
เงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์
- บริ ษทั บริ หาร

1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. มูลนิธิหรื อ
สมาคม

มาตรา 40 (4) (ก)
- บริ ษทั หรื อห้าง
แห่งประมวล
หุน้ ส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น
รัษฎากรเฉพาะ
– ดอกเบี้ยพันธบัตร
– ดอกเบี้ยหุน้ กู้

ธนาคารพาณิ ชย์
หรื อบริ ษทั ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจ
เงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์

อัตราภาษี
ร้ อยละ
3.0

10.0

1.0

10.0

1.0

แบบยืน่
กําหนดเวลา
รายการ
นําส่ ง
ภ.ง.ด.53 นําส่งภายใน
7 วันนับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน
ภ.ง.ด.53

ภ.ง.ด.53 นําส่งภายใน
7 วันนับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
ภ.ง.ด.53 จ่ายเงิน

ภ.ง.ด.53 นําส่งภายใน
7 วันนับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

9

ลําดับที่
4

5

6

อัตรา
ภาษี
ร้ อยละ
1.0

แบบยืน่
รายการ

กําหนดเวลา
นําส่ ง

ภ.ง.ด.53

10.0

ภ.ง.ด.53

นําส่งภายใน
7 วันนับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย

10.0

ภ.ง.ด.53

10.0

ภ.ง.ด.53

1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. มูลนิธิหรื อสมาคม
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา

5.0

ภ.ง.ด.53

10.0

ภ.ง.ด.53

5.0

ภ.ง.ด.3

ประเภทเงินได้ พงึ
ประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ัก
ภาษี

มาตรา 40 (4) (ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากรเฉพาะ
– ดอกเบี้ยพันธบัตร
– ดอกเบี้ยหุน้ กู้
– ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน
– ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
– ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยู่
ในบังคับ
- ผลต่างระหว่างราคา
ไถ่ถอนกับราคา
จําหน่ายตัว๋ เงิน
เงินปันผลหรื อเงินส่วน
แบ่งของกําไรหรื อ
ประโยชน์อื่นใดตาม
มาตรา 40 (4)

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. มูลนิธิหรื อสมาคม

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคลที่ต้งั ขึ้น
ตามกฎหมาย
ไทย
- กองทุนรวม
- สถาบัน
การเงินที่มี
กฎหมาย

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

ค่าเช่าหรื อประโยชน์
อย่างอื่นที่ได้จากการให้
เช่าทรัพย์สินตามมาตรา
40 (5) (ก) แห่งประมวล
รัษฎากรได้แก่ค่าเช่า
อาคารบ้านโรงเรื อนสิ่ ง
ปลูก

ผู้ถูกหักภาษี

นําส่งภายใน
7 วันนับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

นําส่งภายใน
7 วันนับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

10

ลําดับที่

ประเภทเงินได้ พงึ
ประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ัก
ภาษี

ค่าเช่าเรื อตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริ ม
พาณิ ชย์

7

8

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ตามมาตรา 40 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
- กฎหมาย
- การประกอบโรคศิลป์
- สถาปั ตยกรรม
- วิศวกรรม
- การบัญชี
- ประณี ตศิลปกรรม
ค่าจ้างทําของที่เข้า
ลักษณะเป็ นเงินได้พึง
ประเมิน ตาม
- มาตรา 40 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร (การ
รับเหมา ที่ผรู ้ ับเหมา
ต้องลงทุนด้วยการ
จัดหาสัมภาระ)
- มาตรา 40 (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร การ
รับจ้าง ทําของ

- บริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น

- บริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น

ผู้ถูกหักภาษี
1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. มูลนิธิหรื อสมาคม
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาที่
มีภูมิลาํ เนาหรื อ อยูใ่ น
ประเทศไทย
1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา

อัตรา
ภาษี
ร้ อยละ
1.0

แบบยืน่
รายการ

กําหนดเวลา
นําส่ ง

ภ.ง.ด.53

1.0

ภ.ง.ด.3

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

3.0

ภ.ง.ด.53

10.0

ภ.ง.ด.53

3.0

ภ.ง.ด.3

3.0

ภ.ง.ด.53

3.0

ภ.ง.ด.53

3.0

ภ.ง.ด.53

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

11

ลําดับที่
9

10

11

ประเภทเงินได้ พงึ
ประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ัก
ภาษี

ค่าจ้างทําของ

- บุคคล
รางวัลใน การประกวด - บริ ษทั หรื อ
การแข่งขันการชิงโชค ห้างหุน้ ส่วน
การอื่นใดอันมีลกั ษณะ นิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น
ทํานองเดียวกัน
- ห้างหุน้ ส่วน
สามัญ
ค่าแสดงให้แก่นกั แสดง - คณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล
สาธารณะได้แก่
นักแสดงละคร
ภาพยนตร์วทิ ยุและ
โทรทัศน์ นักร้อง นัก
ดนตรี นักกีฬาอาชีพ
หรื อนักแสดงเพื่อความ
บันเทิงใด ๆ

ผู้ถูกหักภาษี
บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของ ต่างประเทศ
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยมิได้มี
สํานักงานสาขาต้องอยู่
เป็ นการถาวรใน
ประเทศไทย
1. ผูม้ ีเงินได้มี
ภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
ต่างประเทศ
2. ผูม้ ีเงินได้มี
ภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
ประเทศไทย
1. ผูม้ ีเงินได้มี
ภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
ต่างประเทศ
2. ผูม้ ีเงินได้มี
ภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
ประเทศไทย

อัตรา
ภาษี
ร้ อยละ

แบบยืน่
รายการ

กําหนดเวลา
นําส่ ง

5.0

ภ.ง.ด.53

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

10.0
5.0

ภ.ง.ด.53

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

10.0

ภ.ง.ด.3

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่

5.0

ภ.ง.ด.3

วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

12

ลําดับที่ ประเภทเงินได้ พงึ ประเมิน
12

13

14

ผู้มหี น้ าทีห่ ัก
ภาษี

ค่าโฆษณา

เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(8) แห่ง
ประมวล รัษฎากร
เฉพาะที่เป็ นการจ่ายเงินได้
จากการให้ บริ การ แต่ไม่
รวมถึง 1. การจ่ายเงินได้
ตาม 8. 9. 11. 12. 15. ซึ่ง
กําหนดให้ หักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายไว้โดยเฉพาะแล้ว
2. การจ่ายค่าโดยสาร
สําหรับการขนส่ง
สาธารณะ 3. การจ่าย
ค่าบริ การโรงแรมและ
ภัตตาคาร 4. การจ่ายค่า
เบี้ยประกันชีวติ
รางวัล ส่วนลด หรื อ
ประโยชน์ใด ๆเนื่องจาก
การส่ง เสริ มการขาย

- บุคคล
- บริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล
- นิติบุคคอื่น
- ห้างหุน้ ส่วน
สามัญ
- คณะบุคคล
ที่มิใช่
นิติบุคคล

อัตราภาษี
ร้ อยละ

แบบยืน่
รายการ

กําหนดเวลา
นําส่ ง

1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้นิติบุคคล
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา
1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา

2.0

ภ.ง.ด.53

2.0

ภ.ง.ด.3

3.0

ภ.ง.ด.53

3.0

ภ.ง.ด.3

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน
นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา

3.0

ภ.ง.ด.53

นําส่งภายใน

ผู้ถูกหักภาษี

7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
3.0

ภ.ง.ด.3

ของ เดือนที่
จ่ายเงิน
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ลําดับที่
15

16

17

ประเภทเงินได้ พงึ
ประเมิน
ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ผู้มหี น้ าทีห่ ัก
ภาษี
- บริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

ค่าขนส่งแต่ไม่รวมถึงการ - บริ ษทั หรื อ
จ่ายค่าโดยสารสําหรับ
ห้างหุน้ ส่วน นิติ
การ ขนส่งสาธารณะ
บุคคล - นิติ
บุคคลอื่น

เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 (8) แห่งประ
มวล รัษฎากร เฉพาะที่
เป็ นการจ่ายเงินได้จาก
การซื้อขาย สิ นค้า ไม่ตอ้ ง
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เว้นแต่การซื้อ สิ นค้า
ประเภทยางแผ่นหรื อยาง
ชนิดอื่นจากต้น ยาง พารา
มันสาปะหลัง ปอ ข้าว
ข้าวโพด เฉพาะกรณี ผซู ้ ้ือ
เป็ นผู ้ ส่งออกหรื อผูผ้ ลิต

อัตราภาษี
ร้ อยละ
- บริ ษทั หรื อ ห้าง
1.0
หุน้ ส่วน นิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษีเงินได้

แบบยืน่
รายการ
ภ.ง.ด.53

กําหนดเวลา
นําส่ ง
นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

1. บริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการ
ใน ประเทศไทย
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

1

ภ.ง.ด.53

1

ภ.ง.ด.53

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน

0.75

ภ.ง.ด.53

ผู้ถูกหักภาษี

- บริ ษทั หรื อ
บริ ษทั หรื อห้าง
ห้างหุน้ ส่วน นิติ หุน้ ส่วนนิติบุคคล
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษีเงินได้

นําส่งภายใน
7 วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือน
ของ เดือนที่
จ่ายเงิน
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แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
 ภ.ง.ด.1
เป็ นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่ งประมวลรัษฎากร สําหรับ
บุคคลธรรมดา ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั สมาคมหรื อคณะบุคคลเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)
และ 40(2) แห่ งประมวลรัษฎากรให้กบั ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกรอกรายการแสดง
การจ่ายเงินได้และการหัก ณ ที่จ่ายเป็ นรายบุคคลผูม้ ีรายได้พร้อมกับนําเงินภาษีส่งไม่วา่ จะได้หกั ภาษีไว้
หรื อไม่
 ภ.ง.ด.3
เป็ นแบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หกั ณที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรสและมาตรา 50(3)(4)(5) สําหรับ
บุคคลห้างหุ ้นส่ วนบริ ษทั สมาคมหรื อคณะบุคคลเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8)
แห่ งประมวลรัษฎากรให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยกรอกรายการแสดงการจ่ายเงินได้และ
การหักภาษีหกั ณที่จ่ายเป็ นรายตัวผูม้ ีเงินได้พร้อมกับการนําเงินภาษีส่งไม่วา่ จะหักภาษีไว้หรื อไม่
 ภ.ง.ด.53
เป็ นการยื่นรายการภาษีเงิ นได้นิติบุคคลหักณที่จ่ายกรณี หักณที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรสและ
มาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือใช้สาํ หรับ
1) กรณี ที่รัฐบาลองค์การของรัฐบาลเทศบาลสุ ขาภิบาลหรื อองค์การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
อื่นเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ งประมวลรัษฎากรให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคลครั้งหนึ่งๆตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปและต้องหักภาษีณที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
2) กรณี ที่มีการจ่ายเงินให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลหรื อบริ ษทั ครั้งหนึ่ งๆตั้งแต่ 500
บาทขึ้นไปและต้องหักภาษีไว้ณที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร
สถานทีย่ นื่ แบบการเสี ยภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
 ยืน่ ได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผมู้ ีหน้าที่หกั ณที่จ่ายมีสํานักงานตั้งอยูซ่ ่ ึ งได้มี
การจ่ายเงิน
 ยืน่ แบบฯทางwww.rd.go.th ในกําหนดระยะเวลา
 ยืน่ แบบฯณธนาคารพาณิ ชย์ไทยและสาขาในท้องที่ที่ที่ผมู ้ ีหน้าที่หกั ณที่จ่ายมีสาํ นักงานตั้งอยูซ่ ่ ึ ง
ได้มีการจ่ายเงินโดยใช้แบบฯที่พิมพ์ชื่อและที่อยูท่ ี่กรมสรรพากรส่ งให้ภายในกําหนดเวลาและ
มีเงินภาษีที่ตอ้ งชําระพร้อมกับการยืน่ แบบฯ
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รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1
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รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
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โปรแกรมเงินเดือนและค่ าแรง EASY-ACC Payroll
เป็ นโปรแกรมที่ ช่ วยการคํา นวณรายได้แ ละรายการหัก ของพนัก งาน มี ร ะบบการคํา นวณ
เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อตั โนมัติโดยไม่ตอ้ งบันทึกรายการใดๆ ใช้ได้ท้ งั การจ่ายเงินรายเดือน
ราย 15 วัน รายอาทิตย์ หรื อมีการจ่ายเงินมากกว่า 1 รู ปแบบ (มีพนักงานรายเดือนและราย 15 วันอยูใ่ น
กิ จ การเดี ย วกัน) รองรั บ การจ่ า ยเงิ น เดื อ นผ่า นธนาคาร พร้ อ มจัด ทํา เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งในการจ่ า ย
เงินเดือนมีท้ งั เอกสารภายใน และทําให้กบั หน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ ใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ภงด.
1 ประกันสังคม หนังสื อรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นนํา
ส่ งผ่านทางอินเตอร์ เน็ตได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ท้งั แบบเครื่ องเดียว หรื อบนระบบ Lan
คุณสมบัตโิ ปรแกรมเงินเดือนและค่ าแรง EASY-ACC Payroll
1. EASY-ACC Payroll เป็ นโปรแกรมเงินเดือน ช่วยลดภาระในการคํานวณ รายได้ รายการหัก ของ
พนักงาน อาทิ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ประกันสังคม รายการหักอื่นๆ ใช้ได้ท้ งั พนักงานรายเดือน รายวัน ราย
ชั่วโมง รายเหมา รองรั บการจ่า ยเงิ นทุ กรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ น จ่า ยทุก 30 วัน 15 วัน 10 วัน หรื อ ราย
อาทิตย์ โปรแกรมได้รับการออกแบบและจัดลําดับการทํางานอย่างเป็ นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งาน
2. การทํางานของ EASY-ACC Payroll เป็ นแบบ INTERACTIVE กล่าวคือ หลังจากที่บนั ทึกข้อมูล เข้า
สู่ โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งทําขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ งขั้นตอนในการ
พิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ตอ้ งการ จากนั้นให้กาํ หนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรม
ถาม เช่น ตั้งแต่วนั ที่ใดจนถึ งวันที่ใด หรื อตั้งแต่งวดบัญชี ใด จนถึงงวดบัญชี ใด จากนั้นโปรแกรมก็จะ
พิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกําหนดไว้ให้ทนั ที
โปรแกรมบัญชี สําเร็จรู ป เอ็กซ์ เพรส express
โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม
Express for DOS พัฒนาสู่ Express for Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ ว ค้นหา
ข้อมูลแม่นยํา รองรับข้อมูลได้ไม่จาํ กัด
เกิ ด จากกลุ่ ม นัก บัญ ชี แ ละนัก คอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งมี แ นวความคิ ด ตรงกัน คื อ ต้อ งการพัฒ นา
โปรแกรมบัญชี ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับงานบัญชี และมีความยืดหยุ่นสําหรับการ ใช้งาน
ในระบบบัญชีของธุ รกิจ ทัว่ ๆ ไป
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เอ็กซ์ เพรส Expressเป็ นโปรแกรมบัญชี สําเร็ จรู ปซึ่ งรวบรวมระบบบัญชี ถึ ง 12 ระบบเข้าไว้
ด้วยกันเป็ นโปรแกรมเดี ยว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทําให้ลดขั้นตอนในการทํางาน
เพียงแค่ทาํ การบันทึกข้อมูลรายวันการซื้ อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทําหน้าที่นาํ
ข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้
ทันที
โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้ วยระบบงานหลัก ๆ 12 ระบบ ดังต่ อไปนี้

รู ปที่ 2.5 แผนผังการทํางานของระบบโปรแกรมบัญชี Express
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.) ปั ทมาวดี ดวงดารา. (2558) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชี ของสถาน ประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มี
ความสําคัญในการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีของสถานประกอบการ ได้แก่ ความเหมาะสม
กับกิจการ คุ ณสมบัติของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี ราคา การเชื่อมโยงข้อมูล บริ การ หลังการขาย
ความน่าเชื่ อถือของโปรแกรมบัญชี และผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายตามลําดับ การตัดสิ นใจในการเลื อกใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถานประกอบการส่ วนใหญ่เลือกใช้โปรแกรม
Express ระบบ บัญชียอ่ ย (Module) ที่ผปู้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างใช้คือ (1) ระบบบัญชี เจ้าหนี้ (2)ระบบ
บัญชี ลูกหนี้ (3)ระบบบัญชี แยกประเภท ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางบัญชี คือ การไม่มีบริ การหลังการขาย หรื อมีบริ การแต่ไม่ตรงความต้องการ นอกจากนี้ พบว่าปั จจัย
7 ปั จจัยต่อไปนี้ มีความสําคัญต่อการเลือกโปรแกรม ได้แก่ ความน่าเชื่ อถือของโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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ทางการบัญชีและผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่าย ลักษณะการทํางานของ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี การ
รักษาความปลอดภัยของระบบ การสนับสนุ นและการให้บริ การหลังการขาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดหา ขีดความสามารถ คุณสมบัติเสริ ม ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณา เลือกใช้
โปรแกรมสํา เร็ จรู ปทางการบัญชี อย่างไรก็ตามสถานประกอบการที่มีประเภทของการจัดตั้งสถาน
ประกอบการ ระยะเวลาในการเปิ ดดําเนินการ ยอดขาย ที่แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปั จจัย 7 ด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
2.) วรรณภา อิมะไชย (2555) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่สําคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
บัญชีของผู ้ ประกอบ การ SME ในเขตกรุ งเทพมหานคร งานวิจยั นี้ศึกษา ปั จจัย ที่สําคัญในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีของ ผูป้ ระกอบการ SME ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะ
แก่ผสู ้ นใจ สามารถนําผลการศึกษามาเลือกซื้ อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี ได้อย่างเหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานของกิจการอย่างมีประสิ ทธิ์ ภาพ และเสนอแนะแนวทางการเรี ยนการสอนวิชาการบัญชี
ของมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ การศึกษา เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยได้จาํ กัดเฉพาะกลุ่ม SME ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร ที่จดทะเบียนเป็ นนิติ บุคคลซึ่ งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ตอ้ งจัดให้มีการทําบัญชี เพื่อ
จัดทํางบการเงิน และยืน่ งบการเงินต่อสํานักงานกลางบัญชีหรื อประจําท้องถิ่นภายในห้าเดือนนับแต่วนั
ปิ ดบัญชี การศึกษากระทําโดยการ ออกแบบสอบถามจํานวน 500 ราย โดยมีผูต้ อบแบบสอบถาม
ครบถ้วนจํานวน 400 ราย จากผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี
จํานวน 295 ราย คิดเป็ นร้อยละ 74.7 ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 295 หรื อกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก
ซื้ อโปรแกรมสําเร็ จรู ป Express ร้อยละ 41.7 รองลงมาโปรแกรม Easy Acc ร้อยละ 25.8 กลุ่มตัวอย่าง
ดัง กล่ า วให้ ความสําคัญต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี ณ ระดับ
ความสําคัญมาก 5 อันดับแรกคือ หนึ่ ง การประมวลผลรวดเร็ วถูกต้อง สอง เป็ นโปรแกรมมาตรฐานที่
กรมสรรพกําหนด สาม สร้างและเปลี่ยนแปลงรายงานได้ง่ายโดยมี Report Writers Tool สี่ ขยายเนื้ อที่
ในฐานข้อมูลได้ง่าย เสี ย ค่าใช้จ่ายไม่มาก ห้า รองรับรายการได้หลาย Work Station ผลการทดสอบ
สมมติการวิจยั สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทธุ รกิจ และจํานวนสิ นทรัพย์ ถาวรสุ ทธิ ของกิจการ ณ
ยอดสิ้ นปี ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปั จจัย ใน การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี มาใช้ในกิจการ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งได้ปฏิเสธข้อสมมติ หลักของผูว้ ิจยั
อย่างสิ้ นเชิง ที่ได้ต้ งั สมมติฐานหลัก (Ho) ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทธุ รกิจ และจํานวน สิ นทรัพย์ถาวร
สุ ทธิ ของกิจการที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปั จจัยในการ ตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีมาใช้ในกิจการแตกต่างกัน
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เอส.ซี .การบัญชี และที่ปรึ กษาธุ รกิจ (1995) จํากัด

ตั้งอยูท่ ี่

61 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

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

โทรสาร

02-435-4866

Email

Scaccounting@a-net.net.th

Website

www.scab.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่แสดงที่ต้งั บริ ษทั เอส.ซี .การบัญชี และที่ปรึ กษาธุ รกิจ (1995) จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เอส.ซี . การบัญชี และที่ปรึ กษาธุ รกิจ (1995) จํากัด ได้ก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ.1995 โดยมี
วัตถุ ประสงค์ให้บริ การจัดทําบัญชี ตามมาตรฐานที่รับรองทัว่ ไป จัดทําและให้คาํ ปรึ กษาทางด้าน
ภาษีอากรรวมทั้งงานด้านกฎหมายธุ รกิจอย่างมีคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพ ให้แก่ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในราคาที่สมเหตุสมผล ที่ธุรกิจดังกล่าวสามารถรองรับได้
ตลอดระยะเวลาที่ดาํ เนินงานสํานักงานได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริ การด้านต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นงานทางด้านบัญชี งานด้านกฎหมาย หรื องานทางด้านธุ รกิจไม่นอ้ ยกว่า 500 ราย ลูกค้า
ได้ป ระโยชน์ จ ากการประหยัด ภาษี ใ นแต่ ล ะปี เป็ นจํา นวนมาก อี ก ทั้ง ยัง นํา คํา ปรึ ก ษาของทาง
สํานักงานไปประกอบธุ รกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้รับผลกําไรสู งสุ ด ซึ่ งสํานักงานได้รับคํา
ชมเชยจากลูกค้าและเป็ นความภาคภูมิใจของทางสํานักงานตลอดมาโดยมีบริ การต่างๆ ดังนี้
บริการด้ านบัญชี และภาษีอากร
 ทําบัญชีการเงินและบัญชีบริ หาร
 วางระบบบัญชี
 วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสิ นใจ
 ตรวจสอบบัญชี ภายใน&ภายนอก
 วางแผนภาษีอากรและที่ปรึ กษาบัญชีและภาษีอากร
 จัดทํายืน่ แบบภาษีอากรทุกประเภท
 ชี้แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบภาษีอากร
 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอหมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
 ตรวจสอบใบกํากับภาษี จัดทํารายงานทางภาษี และแบบ ภ.พ.30
 จัดทําบัญชี เงินเดือน สรุ ปเพื่อนําส่ ง กรมสรรพากร และสํานักงานประกันสังคม
 ปิ ดบัญชีและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
บริการงานด้ านกฎหมายและทีป่ รึกษาปัญหาธุรกิจ





จดทะเบียนตั้งบริ ษทั ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ทะเบียนพาณิ ชย์
จดทะเบียนเลิก &ชําระบัญชี บริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) & (Visa) คนต่างด้าว
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรการและการบริหาร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างการจัดองค์กรและการบริ หารของบริ ษทั
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่ งนักศึกษาทีป่ ฏิบัติงาน
1.นางสาว ทรรศนีย ์ น้อยสุ ขยิ่ง
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยทําบัญชี/ภาษี
2.นางสาว ชญานิศ ครุ ฑใจแผ้ว
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยทําบัญชี/ภาษี
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ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ด้ านภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
 ได้รับเอกสารจากลูกค้า
 คัดแยกเอกสารและความถูกต้องของเอกสารและจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
 บันทึกรายการภ.ง.ด.1 ในโปรแกรม Easy – Acc Payroll และบันทึกรายการ
ภ.ง.ด.3,53 ในโปรแกรม Express
 ยืน่ แบบ 1. ยืน่ เขต (กรมสรรพากร)
2. ยืน่ ผ่านอินเตอร์ เน็ต
 ปริ้ นใบเสร็ จรับเงิน แบบ ภ.ง.ดและนําเอกสารเข้าแฟ้ ม
 จัดเรี ยงเอกสารเพื่อนําส่ งให้กรมสรรพากร
ด้ านบัญชี/ภาษีมูลค่ าเพิม่








บันทึกการซื้อเชื่อและซื้ อสด ในโปรแกรม Express
บันทึกการขายเชื่อและขายสด ในโปรแกรม Express
บันทึกการรับชําระหนี้และจ่ายชําระหนี้ ในโปรแกรม Express
บันทึกภาษีซ้ื อและภาษีขาย ในโปรแกรม Express
บันทึกเงินสดย่อย ในโปรแกรม Express
ตรวจค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อมูลเอกสาร
ตรวจภาษีขาย และ ภาษีขาย

3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
 คุณณฤทัย อนุตณโต

ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ

 คุณธัญพร หนูดาํ

ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายบัญชี/ภาษีอากร

 คุณจริ ยา

ตําแหน่งผูช้ ่วยทําบัญชี/ภาษีอากร

ชูกร

 คุณรติพร สุ ขกายามโน ตําแหน่งพนักงานบัญชี/ภาษีอากร
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลของ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย โดยการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน
โดยวิเคราะห์จากเอกสารถึงรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็ น
เดือนที่ตอ้ งการทําหรื อไม่และตรวจสอบเอกสารว่าสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
มีการปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาในการทําโครงงานและวางแผนในการแบ่งงานแต่ละบุคคล
และและค้นหาข้อมูลเพื่อทําการปฏิบตั ิงาน
3.7.4 จัดทําเอกสาร
รวบรวมเอกสารและรายละเอียดข้อมูลเนื้ อหาเกี่ยวกับภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่จ่าย จากบริ ษทั
ลูกค้า เพื่อมาดําเนินการทําโครงงาน
3.7.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
1.รวบรวมข้อมูลในการจัดทําโครงงาน
2.วิเคราะห์งาน
3.ออกแบบงาน
4.จัดทําเอกสาร
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์ แวร์

1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องPrinter
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Express
3. โปรแกรม EASY-ACC Payroll
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการเข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาเป็ นเวลา 4 เดือน เริ่ มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2650 ถึง 25
สิ งหาคม 2560 ณ บริ ษทั เอส.ซี .การบัญชี และที่ ป รึ กษาธุ รกิ จ (1995) จํา กัด ทําให้ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ในการทํางานที่ดี ทั้งนี้ ผจู้ ดั ทํามีความสนใจในเรื่ อง”ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย” เพื่อศึกษา
เพิ่มเติมและลดความผิดพลาดในการจัดทําเรื่ องภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย เนื่องจากเกิ ดปั ญหาบ่อยครั้งใน
การจัดทํา ซึ่ งการหักภาษี ณ ที่จ่าย บริ ษทั ฯได้ใช้โปรแกรมบัญชี Expressและโปรแกรม EASY-ACC
Payroll ในการทํางานเพื่อความสะดวก รวดเร็ วในการจัดทํา
จากที่กล่ าวมาข้า งต้นเนื้ อหาในบทนี้ จะอธิ บายขั้นตอนการจัดทําภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่จ่ายใน
โปรแกรมEASY-ACC PayrollและโปรแกรมEXPRSSและขั้นตอนการยื่นแบบนําส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ตลอดจนการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดทําภาษีหกั ณ ที่จ่าย
การจัดทําภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ขั้นตอนที่ 1 การรับเอกสาร
 ตกลงกับลูกค้าเรื่ องการรับเอกสารภาษีหกั ณ ที่จ่ายและกําหนดวันและเวลาในการรับเอกสาร
 การรับ-ส่ งเอกสารมี 3ทาง1.โทรสารหรื อแฟกซ์ 2.ทางจดหมาย 3.ทางอีเมลล์
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเอกสาร
 การแยกเอกสารตามแบบยืน่ แสดงรายการภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53
 ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
 เรี ยงวันที่ต้ งั แต่นอ้ ยไปมากเพื่อความเป็ นระเบียบและสะดวกในการจัดทํา
ขั้นตอนที3่ การจัดทําภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ ายตามแบบยืน่ แสดงรายการภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ ายในโปรแกรม
ภ.ง.ด.1 ใช้สาํ หรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภท เงินเดือน ค่าจ้าง ค่า
นายหน้า บําเหน็จ ฯ การจัดทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าจะต้องจัดทําใน
โปรแกรมEASY ACC-Payroll
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การจัดทําภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ ายภ.ง.ด1ในโปรแกรม EASY ACC-Payroll
1.บันทึกข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับจากบริ ษทั ลูกค้า

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างตารางสรุ ปเงินเดือน
1.1 การเข้าสู่ หน้าจอหลักของโปรแกรมและเข้าสู่ แถบเมนู>เลือกEdit>บันทึกรายการประจําวัน ตาม
ปรากฏที่หน้าจอ
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1.2 กรอกข้อมูลตามรายชื่อพนักงาน คํานวณจาก เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ(ถ้ามี)เงิน
ประกันสังคมและภาษีหกั ณ ที่จ่าย

1.3 กรณี มีพนักงานใหม่หรื อแก้ไขข้อมูลพนักงานไปที่แถบเมนู >เลือกUpdate>เพิ่ม/แก้ไขพนักงาน
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1.4 จากนั้นพิมพ์>รหัสพนักงาน>ชื่ อพนักงาน>รหัสแผนก>ประเภทพนักงาน>งวดการจ่ายว่าจ่ายอย่าง
เงื่ อนไขการหักภาษี>เลขที่ บตั รประชาน>สถานภาพ>วันที่เริ่ มทํางาน>วันที่บรรจุเข้าทํางาน>เงิ นเดือน
จํานวนเท่าไหร่ และกดตกลง

2. เมื่อบันทึกข้อมูลพนักงานครบเรี ยบร้อยแล้วต้องพิมพ์รายงานในการทําขั้นตอนต่อไป ไปที่แถบเมนู>
เลือกReports>แบบยืน่ รายการประจําเดือน>แบบยืน่ รายการ ภ.ง.ด. 1
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2.1 ป้ อนเดือน/ปี และรหัสแผนกคนแรกและคนสุ ดท้ายที่ตอ้ งการพิมพ์แบบยืน่ รายการ ภ.ง.ด 1

2.2 ตรวจสอบความถูกต้องและกดพิมพ์เอกสาร
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ภ.ง.ด.3 สํา หรั บ ออกให้บุ คคลธรรมดา ใช้สํา หรั บ การหัก ภาษี ณ ที่จ่า ย กรณี จ่ายเงิ นได้พึงประเมิ น
ประเภท ค่าเช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ การรับเหมา การรับจ้างทําของ การประกอบธุ รกิจ ฯลฯ
ภ.ง.ด.53 สําหรับออกให้นิติบุคคล ใช้สําหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี จ่ายเงิ นได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40แห่ งประมวลรัษฎากรให้แก่ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลและต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 3เตรส หรื อ มาตรา69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
การจัดทําภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ ายภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ในโปรแกรม EXPRESS
1. กรอกข้อมูลตามหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรื อเอกสารต่างๆที่ได้รับจากลูกค้า

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
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1.1 การเข้าสู่ หน้าจอหลักของโปรแกรมและการบันทึกข้อมูลตามหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หรื อเอกสารที่ได้รับจากลูกค้าและเข้าสู่ แถบเมนู>เลือกการเงิน>ภาษีหกั ณ ที่จ่าย

1.2 การกดเลือกภ.ง.ดและงวดที่ตอ้ งการบันทึกข้อมูลตามภาษีหกั ณ ที่จ่าย
• กดแว่นขยายหรื อกดF6>เลือกแบบยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา)
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• พิมพ์เดือน/ปี ที่ตอ้ งการกรอกข้อมูล

• กดแว่นขยายหรื อกดF6>เลือกแบบยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายภ.ง.ด.53 (นิติบุคล)

• พิมพ์เดือน/ปี ที่ตอ้ งการกรอกข้อมูล
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1.3 การป้ อนรายละเอียดภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด3

• วันทีอ่ อกหนังสื อรับรอง:พิมพ์วนั ที่ตามหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• ยืน่ ภาษีรวมในงวดที:่ พิมพ์เดือนและพ.ศ.ที่ตอ้ งการยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
• รหัสเจ้ าหนี/้ ผู้ถูกหัก: พิมพ์รหัสหรื อแว่นขยายเพื่อคนหารหัสเจ้าหนี้ หรื อถือถูกหัก
-ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติตามที่พิมพ์รหัส
• ประเภทเงินได้ ทจี่ ่ าย: พิมพ์เงินได้พึงประเมินที่ได้รับของผูท้ ี่ถูกหัก
• จํานวนเงินทีจ่ ะคํานวณภาษี:พิมพ์จาํ นวนเงินที่ระบุในหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายหรื อเอกสารต่างที่ได้รับจากลูกค้า
• อัตราทีห่ ัก: พิมพ์อตั ราภาษีที่กฎหมายกําหนดให้หกั จากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
• หมวดภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย: พิมพ์รหัส S03
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1.4 การป้ อนรายละเอียดภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด53

• วันทีอ่ อกหนังสื อรับรอง:พิมพ์วนั ที่ตามหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• ยืน่ ภาษีรวมในงวดที:่ พิมพ์เดือนและพ.ศ.ที่ตอ้ งการยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
• รหัสเจ้ าหนี/้ ผู้ถูกหัก: พิมพ์รหัสหรื อแว่นขยายเพื่อคนหารหัสเจ้าหนี้ หรื อถือถูกหัก
-ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติตามที่พิมพ์รหัส
• ประเภทเงินได้ ทจี่ ่ าย: พิมพ์เงินได้พึงประเมินที่ได้รับของผูท้ ี่ถูกหัก
• จํานวนเงินทีจ่ ะคํานวณภาษี:พิมพ์จาํ นวนเงินที่ระบุในหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายหรื อเอกสารต่างที่ได้รับจากลูกค้า
• อัตราทีห่ ัก: พิมพ์อตั ราภาษีที่กฎหมายกําหนดให้หกั จากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
• หมวดภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย: พิมพ์รหัส S53
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2. เมื่อบันทึกข้อมูลครบเรี ยบร้อยแล้วต้องพิมพ์รายงานในการทําขั้นตอนต่อไป

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย ภ.ง.ด. 3
 กดพิมพ์เอกสาร>ป้ อนงวดหรื อวันที่ ที่ตอ้ งการพิมพ์รายงาน



กดพิมพ์เอกสาร
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ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย ภ.ง.ด. 53
 กดพิมพ์เอกสาร>ป้ อนงวดหรื อวันที่ ที่ตอ้ งการพิมพ์รายงาน



กดพิมพ์เอกสาร
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ขั้นตอนที4่ การยื่นแบบนําส่ งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
เมื่ อบันทึ ก ข้อมู ล ภาษี หัก ณ ที่ จ่า ยในโปรแกรม EASY ACC-Payrollและโปรแกรมบัญ ชี
EXPRESS ครบทุกขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกแบบแสดงรายการภาษีหกั
ณ ที่จ่าย และต้องนําส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด
กําหนดเวลายืน่ แบบฯ ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
สํานักงานสรรพากรนําส่ งภายใน 7 วันนับแต่วนั สิ้ นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
ยืน่ ผ่านอินเตอร์ เน็ตนําส่ งภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
สถานทีย่ นื่ แบบการเสี ยภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
1. ยื่นได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผมู้ ีหน้าที่หกั ณที่จ่ายมีสํานักงานตั้งอยูซ่ ่ ึ งได้มีการ
จ่ายเงิน
2. ยืน่ แบบผ่านอินเตอร์ เน็ตทางwww.rd.go.th ในกําหนดระยะเวลา
3. ยืน่ แบบฯณธนาคารพาณิ ชย์ไทยและสาขาในท้องที่ที่ที่ผมู้ ีหน้าที่หกั ณที่จ่ายมีสํานักงานตั้งอยูซ่ ่ ึ งได้มี
การจ่ายเงิ นโดยใช้แบบฯที่พิมพ์ชื่อและที่อยู่ที่กรมสรรพากรส่ งให้ภายในกําหนดเวลาและมีเงินภาษีที่
ต้องชําระพร้อมกับการยืน่ แบบฯ
การยืน่ แบบการเสี ยภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายทีส่ ํ านักงานสรรพากร
คื อการนํา ข้อมู ลจากใบแนบที่ ได้จากการบันทึ ก ไว้ใ นโปรแกรมEASY ACC-Payrollและ
โปรแกรมEXPRESSมากรอกลงในแบบฟอร์ ม
1. โหลดไฟล์แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่เว็บไซด์ www.rd.go.th
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2. การกรอกข้อมูลลงในแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 1
1. ใส่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. รายละเอียเของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
3. เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
4. การยืน่ แบบป็ นยืน่ ปกติหากเป็ นการยืน่ เพิ่มเติมต้องระบุครั้งที่ยนื่ ด้วย
5. จํานวนใบแนบที่แนบมาด้วย
6. สรุ ปรายการภาษีที่นาํ ส่ งเงินได้ท้งั หมดและภาษีที่นาํ ส่ งทั้งหมด
7. ลายเซ็นผูน้ าํ ส่ งภาษี(ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย)
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รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3
1. ใส่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. รายละเอียเของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
3. เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
4. การยืน่ แบบป็ นยืน่ ปกติหากเป็ นการยืน่ เพิม่ เติมต้องระบุครั้งที่ยนื่ ด้วย
5. นําส่ งตามกฎหมายมาตรา 3 เตรส
6. จํานวนรายการและใบแนบที่แนบมาด้วย
7. สรุ ปรายการภาษีที่นาํ ส่ งเงินได้ท้งั หมดและภาษีที่นาํ ส่ งทั้งหมด
8. ลายเซ็นผูน้ าํ ส่ งภาษี(ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย)
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รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 53
1. ใส่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. รายละเอียเของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายและเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
3. การยืน่ แบบป็ นยืน่ ปกติหากเป็ นการยืน่ เพิ่มเติมต้องระบุครั้งที่ยนื่ ด้วย
4. นําส่ งตามกฎหมายมาตรา 3 เตรส
5. จํานวนรายการและใบแนบที่แนบมาด้วย
6. สรุ ปรายการภาษีที่นาํ ส่ งเงินได้ท้งั หมดและภาษีที่นาํ ส่ งทั้งหมด
7. ลายเซ็นผูน้ าํ ส่ งภาษี(ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย)
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3. เมื่อกรอกข้อมูลตามแบบยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายครบเรี ยบร้อยแล้วนําใบแนบภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53
และแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย มารวมเป็ นชุ ดเดียวกันตามลําดับเพื่อนําส่ งสํานักงาน
สรรพากร
 เมื่อเอกสารเสร็ จสมบูรณ์พนักงานรับ-ส่ งเอกสารของบริ ษทั จะส่ งเอกสารให้ลูกค้า(ผูท้ ี่มีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่าย) เซ็นรับรองว่าเป็ นผูจ้ ่ายเงินจริ ง
 ลูกค้า(ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย)สามารถเลือกจ่ายชําระเงินด้วยตัวเองหรื อให้บริ ษทั จ่ายชําระ
เงินแทน
 เมื่อจ่ายชําระเงินเรี ยบร้อยนําใบเสร็ จรับเงินมาถ่ายเอกสารเพื่อนํามาแนบในแบบ ภ.ง.ด. ชุดที่
เป็ นสําเนา และใบเสร็ จตัวจริ งจะนําไปเย็บติดกับแบบ ภ.ง.ด. ฉบับตัวจริ ง เพื่อเก็บไว้เป็ น
หลักฐานในการชําระภาษีแต่ละเดือน
 นําเอกสารมาทําสําเนา2ฉนับ
-ส่ งให้ลูกค้า(ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย) 1 ฉนับ
-เก็บไว้ที่บริ ษทั ฯเพื่อเป็ นหลักฐาน 1ฉบับ

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินจากกรมสรรพากร
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การยืน่ แบบผ่ านอินเตอร์ เน็ต
การยืน่ แบบออนไลน์ตอ้ ง มีไฟล์ขอ้ มูลที่ได้จากการบันทึกหรื อโอนย้ายข้อมูลใบแนบเรี ยบร้อย
แล้วเพราะจะทําให้สามารถนําข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว(.txt) มาจัดทําเป็ นใบแนบประกอบการยื่น
แบบผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ โ ดยไม่ ต้อ งบัน ทึ ก ข้อ มู ล ใหม่ แ ละจะนํา ไฟล์ ดัง กล่ า วนํา ส่ ง ข้อ มู ล ผ่า น
อินเทอร์ เน็ตให้กบั กรมสรรพากร
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบและโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบมีดงั นี้
1. การบันทึกข้อมูลที่จดั ทําภาษีหกั ณ ที่จ่ายในโปรแกรมEASY-ACC PayrollและExpress
2. ดาวน์โหลดและดึงข้อมูลมาใช้งานในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบและโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบ
แนบ ภ.ง.ด1 ภ.ง.ด3 และภ.ง.ด.53 ตามลําดับ
• การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.1
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล ซึ่ งได้จากการดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทําบัญชี
3. เมื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูลแล้วรหัสเงินได้และรหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติและ
ตรวจสอบและกดตกลง
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3.1 ตรวจสอบตําแหน่งข้อมูลและกดโอนย้ายข้อมูล

4. จัดเก็บ ข้อมู ล โอนย้า ยไฟล์ใ ห้กดปุ่ มโอนย้า ยข้อมู ล เลื อกDirectoryที่ ตอ้ งการจัดเก็บ ซึ่ ง ไฟล์จะถู ก
จัดเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม Rdinet > PND1_TRN เมื่อจัดเก็บข้อมูลไฟล์เรี ยบร้อยกดตกลง
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5. ตรวจสอบความถูกต้องกดพิมพ์เอกสารสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและกดตกลง

• การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.1
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล ซึ่งได้จากการดึงไฟล์โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
3. ตรวจสอบความถูกต้องและกดพิมพ์เอกสารและกดใบหน้า
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4. จัดเก็บข้อมูลสําหรับยืน่ แบบออนไลน์>ที่แถบใบหน้า ระบบจะสรุ ปจํานวนราย รายการภาษีที่นาํ ส่ ง
ยอดรวมเงินได้และยอดรวมภาษีที่นาํ ส่ งและกดปุ่ มจัดเก็บเพื่อจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล

5. เลือกDirectoryที่ตอ้ งการจัดเก็บซึ่ งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม Rdinet > PND1 เพื่อจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล
และกดพิมพ์ใบสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งและกดออกจากโปรแกรม
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• การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล ซึ่งได้จากการดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทําบัญชี
3. เมื่อเลื อกไฟล์ขอ้ มูลแล้วตรวจสอบกฏหมายที่นาํ ส่ งภาษีตามมาตรา3เตรสและรหัสเงื่อนไขการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายและกดตกลง

3.1 ตรวจสอบตําแหน่งข้อมูลและกดโอนย้ายข้อมูล
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4. จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์ จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์ให้กดปุ่ มโอนย้ายข้อมูลเลือกDirectoryที่ตอ้ งการ
จัดเก็บซึ่งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม Rdinet > PND3_TRN เมื่อจัดเก็บข้อมูลไฟล์เรี ยบร้อยกดตกลง

5. . ตรวจสอบความถูกต้องกดพิมพ์เอกสารสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและกดตกลง
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• การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล ซึ่งได้จากการดึงไฟล์โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
3. ตรวจสอบความถูกต้องและกดพิมพ์เอกสารและกดใบหน้า

4. จัดเก็บข้อมูลสําหรับยืน่ แบบออนไลน์>ที่แถบใบหน้า ระบบจะสรุ ปจํานวนราย รายการภาษีที่นาํ ส่ ง
ยอดรวมเงินได้และยอดรวมภาษีที่นาํ ส่ งและกดปุ่ มจัดเก็บเพื่อจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล
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5. เลือกDirectoryที่ตอ้ งการจัดเก็บซึ่ งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม Rdinet > PND3/โอนย้ายภงด.3ปี 60
เพื่อจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลและกดพิมพ์ใบสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งและกดออกจากโปรแกรม

• การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล ซึ่งได้จากการดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทําบัญชี
3. เมื่อเลื อกไฟล์ขอ้ มูลแล้วตรวจสอบกฏหมายที่นาํ ส่ งภาษีตามมาตรา3เตรสและรหัสเงื่อนไขการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายและกดตกลง
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3.1 ตรวจสอบตําแหน่งข้อมูลและกดโอนย้ายข้อมูล

4. จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์ จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์ให้กดปุ่ มโอนย้ายข้อมูลเลือกDirectoryที่ตอ้ งการ
จัดเก็บซึ่งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม Rdinet > PND53_TRN เมื่อจัดเก็บข้อมูลไฟล์เรี ยบร้อยกดตกลง
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5. . ตรวจสอบความถูกต้องกดพิมพ์เอกสารสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและกดตกลง

• การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล ซึ่งได้จากการดึงไฟล์โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
3. ตรวจสอบความถูกต้องและกดพิมพ์เอกสารและกดใบหน้า
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4. จัดเก็บข้อมูลสําหรับยืน่ แบบออนไลน์>ที่แถบใบหน้า ระบบจะสรุ ปจํานวนราย รายการภาษีที่นาํ ส่ ง
ยอดรวมเงินได้และยอดรวมภาษีที่นาํ ส่ งและกดปุ่ มจัดเก็บเพื่อจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล

5. เลือกDirectoryที่ตอ้ งการจัดเก็บซึ่ งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม Rdinet > PND53/ เพื่อจัดเก็บ
ไฟล์ขอ้ มูลและกดพิมพ์ใบสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งและกดออกจากโปรแกรม
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การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายผ่านออนไลน์
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายผ่านออนไลน์ ต้องนําไฟล์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
บันทึกหรื อโอนย้ายข้อมูลใบแนบเรี ยบร้อยแล้ว และนําไฟล์ดงั กล่าวนําส่ งข้อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ตให้กบั
กรมสรรพากรซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.thหัวข้อ เลือก ยืน่ แบบออนไลน์

2. เลือกประเภทแบบ

3. กรอกหมายเลขผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ได้รับอนุมตั ิจากกรมสรรพากรและกดตกลง
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4. ที่หน้าจอแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายระบบจะแสดงรายละเอียดของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่
จ่าย เดือนที่จ่ายเงินได้ ให้โดยอัตโนมัติและแสดงสถานการณ์ยนื่ แบบ
- กดBrowseเลือกไฟล์ที่จดั เก็บในโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบที่ได้จดั เก็บไว้
- กดUploadในแนบแสดงจํานวนราย สรุ ปจํานวน เงินภาษีที่นาํ ส่ งและกดตกลง

5. เข้าสู่ หน้าจอ ยืนยันการชําระภาษี

กดพิมพ์Pay-in-Slip
กดพิมพ์แบบเพื่อเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน
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5. ชําระภาษีดว้ ยชุดชําระเงิน (Pay - in - Slip)

ชําระภาษีดว้ ยชุดชําระเงิน (Pay - in - Slip) ช่องทางที่เปิ ดให้บริ การ ดังนี้
 ตูA้ TM ของธนาคาร Internet Banking,Counter Service,Phone Banking,Mobile Banking
และ Banking ทีเข้าร่ วมโครงการ กรณี ชาํ ระผ่านช่องทาง Counter Service และสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งนําชุดชําระเงินไปชําระเงินด้วย
 ชําระภาษีแบบเชื่ อมต่อเว็บไซต์ (ระบบชําระเงิน) ของธนาคารที่เข้าร่ วมโครงการ ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการชําระภาษีจะถูกส่ งจากกรมสรรพากรไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อผู้
เสี ยภาษียืนยันการทํารายการจากการชําระเงินของธนาคารแล้วธนาคารจะแจ้งผลการทํา
รายการส่ งให้กรมสรรพากร
 สั่งพิมพ์แบบแสดงรายการเก็บไว้เป็ นหลักฐานโดยจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ
ปรากฏอยูบ่ นแบบฯ ด้วย
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การแก้ปัญหาทีพ่ บบ่ อยในการ
จัดทําภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
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1. การเลือกแบบยืน่ ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย ภ.ง.ด 3และภ.ง.ด53 ในโปรแกรมไม่ ถูกต้ อง
1.เอกสารที่ได้รับจากลูกค้า

2.ในกรณี น้ ีเลือกแบบยืน่ ภาษีหกั ณ ที่
จ่ายผิดจาก ภง.ด. 3 เป็ น ภ.ง.ด 53

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างตารางภาษีหกั ณ ที่จ่าย

4.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จกดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด 3

3.กรอกข้อมูลตามเอกสารจากลูกค้า

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างใบแนบภ.ง.ด.ที่ไม่ถูกต้อง
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ร
การแก้ปัญหา

1.ลบการบันทึกข้อมูลที่บนั ทึกไม่ถูกต้อง
2.บันทึกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องตามเอกสารจากลูกค้า
โดยการเลือกแบบภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด3(บุคคลธรรมดา)

3.กรอกข้อมูลตามเอกสารจากลูกค้า

4.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จกดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด 3

รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างใบแนบภ.ง.ด.ที่ถูกต้อง
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2. การบันทึกอัตราภาษีเงินได้ ไม่ ถูกต้ อง
1.เอกสารที่ได้รับจากลูกค้า

2.ในกรณี น้ ีบนั ทึกอัตรา
ภาษีผดิ จาก3%เป็ น5%

ค่ าบริการอัตราภาษี
เท่ ากับ3%

3.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จกดพิมพ์
ใบแนบ ภ.ง.ด 3

รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างการบันทึกอัตราภาษีไม่ถูกต้อง
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การแก้ปัญหา
1.ลบการบันทึกข้อมูลที่บนั ทึกไม่ถูกต้อง
2.บันทึกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องตามเอกสารจากลูกค้าโดยบันทึกอัตราภาษีที่ถูกต้องคือ3% (ค่าบริ การ)

3.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จกดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด 3

รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างการบันทึกอัตราภาษีที่ถูกต้อง
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3. การบันทึกจํานวนเงินไม่ ถูกต้ อง(กรณีนําส่ งสํ านักงานสรรพากร)
ในกรณี น้ ีบนั ทึกรวม
ยอดภาษีที่นาํ ส่ ง
ทั้งสิ้ นจากเอกสาร
ลูกค้าไม่ถูกต้อง

จํานวนที่ถูกต้อง
คือ2,256.60 บาท

รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างการสรุ ปรายการภาษีนาํ ส่ งที่ถูกต้อง
1. การบันทึกรวมยอดภาษีที่นาํ ส่ งทั้งสิ้ นไม่ถูกต้อง

บันทึกจํานวนเงินผิด
เป็ น 2,150.06บาท

รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุยอดภาษีที่นาํ ส่ งไม่ถูกต้อง
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การแก้ปัญหา

การเสี ยค่าปรับหรื อเงินเพิ่มถ้ายืน่ เพิ่มเติมในวันที่7แต่ไมเกินวันที่15
ไม่เสี ยค่าปรับแต่ถา้ เกินวันที่15ต้องเสี ยค่าปรับหรื อเงินเพิ่ม
1.ในกรณี น้ ียนื่ เพิ่มเติมเนื่ องจากบันทึกจํานวนภาษีที่นาํ ส่ งน้อยกว่าจํานวนยอดภาษีที่ตอ้ งนําส่ งจริ ง

เลือกยืน่ แบบ
เพิ่มเติมเพื่อชําระ
ภาษีที่ขาดไป
และเสี ยค่าปรับ
หรื อเงินเพิ่ม
จากกรณี น้ ีภาษีที่นาํ ส่ งที่
ถูกต้องคือ2,256.06บาท
แต่ระบุผิดเป็ น2,150.06
ซึ่ งขาดไป106บาทโดย
การคํานวณคือนําจํานวน
เงินที่ขาดไป106บาทคูณ
ด้วย1.5%และคูณด้วย
จํานวนเดือนที่ยนื่ เพิ่มเติม

106 x 1.5% x1=เงินเพิ่ม
1.59บาท

รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุยอดภาษีที่นาํ ส่ งที่ถูกต้อง
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4. การระบุเลขประจําตัวผู้เสี ยภาษีของผู้มีหน้ าที่หักภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายไม่ ถูกต้ องสํ าหรับขั้นตอน
การยืน่ แบบทีส่ ํ านักงานสรรพากร
ยืน่ แบบทีส่ ํ านักงานสรพากร

ระบุผดิ จาก0105547894123
เป็ น0105547894128

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุเลขประเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ไม่ถูกต้อง
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การแก้ปัญหา
1.กรอกข้อมูลลงในแบบยืน
่ ฯใหม่และระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ถูกต้อง

2.เมื่อแก้ไขเรี ยบร้อยร้อยแล้วทางบริ ษทั นิยมส่ งทางแฟกซ์ไปให้ลูกค้าหรื อส่ งนําส่ งสรรพากรเอง

รู ปที่ 4.16 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ระบุเลขประเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ถูกต้อง
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5. การยืน่ แบบภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายไม่ ถูกต้ อง
ในกรณี น้ ีได้ยนื่ แบบภ.ง.ด3เป็ นแบบภ.ง.ด53ทางสํานักงานสรรพากรได้ส่งหนังสื อ
แจ้งมาทางบริ ษทั เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาํ หนด
เอกสารที่ตอ้ งจัดเตรี ยม
หนังสื อแจ้ งขออนุโลม

รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างหนังสื อแจ้งขออนุโลม

ดาวน์ โหลดจากเว็บกรมสรรพากร
แบบ ป.ป.02

รู ปที่ 4.18 ตัวอย่างแบบ ป.ป.02
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ใบแนบ ป.ป.02

รู ปที่ 4.19 ตัวอย่างใบแนบ ป.ป.02
หนังสื อรับรองบริษัท

รู ปที่ 4.20 ตัวอย่างหนังสื อรับรองบริ ษทั

ดาวน์ โหลดจากเว็บกรมสรรพากร

ดาวน์ โหลดจากเว็บไซด์
www.dbd.go.th
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ในกรณี ที่ พ นัก งานที่ รั บ ผิด ชอบในการขออนุ โ ลมการยื่น แบบไม่ ส ามารถนํา เอกสารที่ ไ ด้
จัดเตรี ยมตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นไปยื่นต่อกรมสรรพากรด้วยตนเองต้องจัดทําใบหนังสื อมอบอํานาจ
(ใบ ต.5) เมื่อมอบอํานาจการจัดการให้กบั พนักงานที่สามารถทําเรื่ องแทนตนได้
หนังสื อรับรองบริษัท

รู ปที่ 4.21 ตัวอย่างหนังสื อมอบอํานาจ
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
 ทําให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการจัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในระบบโปรแกรม EASEACC Payroll และระบบโปรแกรมEXPRES
 ทําให้เข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ซึ่ งทํา
ให้ช่วยลดปั ญหาและระยะเวลาในการยืน่ แบบภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง
 ทําให้เข้าใจถึ งขั้นตอนการยื่นแบบนําส่ งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3,
ภ.ง.ด.53
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปัญหาของโครงงาน
 การนําเอกสารของลูกค้าที่นาํ มาใช้แสดงเป็ นตัวอย่างต้องมีความระมัดระวังในการ
เสนอข้อมูล
 การให้ขอ้ มูลในการจัดทําโครงงานของพนักงานที่ปรึ กษามีขอ้ จํากัดในเรื่ องระยะเวลา
 ขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเนื้อหาที่จดั ทําขึ้น จึงทําให้เสี ยระยะเวลาในการศึกษาจัดหา
ข้อมูลที่จดั ทําขึ้น
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
 ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนของของภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายฉบับต่างๆ
มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
 ควรศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษา
ที่คลอบคลุมรายละเอียดกฎหมายมากยิง่ ขึ้น
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 ข้อมูลที่นาํ มาใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควรมีการศึกษาข้อมูลและอัพเดทอยู่
ตลอดเวลาก่อนที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับปั จจุบนั
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 สามารถนํา ความรู ้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาจากการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง นํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานในอนาคตจริ งได้
 เป็ นประโยชน์สําหรับนักศึกษาที่ได้เรี ยนรู้ประสบการณ์ในการทํางานเพื่อเตรี ยมตัว
สําหรับการทําธุ รกิจจริ ง
 รู ้จกั การปฏิบตั ิตนให้ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจ
 การจัดส่ งเอกสารของลูกค้าที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานที่จดั ส่ งมาล่าช้าและเอกสารที่ส่งมา
บางครั้งไม่ครบถ้วน ซึ่ งทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
 การสื่ อสารและการประสานงานกันภายในหน่วยงานบางครั้งไม่ถูกต้องตรงกัน ทําให้
เกิดการเข้าใจผิดและเกิดความผิดพลาดทางข้อมูล
 อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือต่างๆ ขัดข้องและบางครั้งไม่พอใช้ต่อการทํางาน
ทําให้การทํางานติดขัดและเกิดความล่าช้าในการทํางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
 ควรจัดทําคู่มือการเริ่ มปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงานที่เริ่ มปฏิบตั ิงานครั้งแรกเพื่อทําความ
เข้าใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการเข้าใจผิดหรื อผิดพลาด
ในการทํางาน
 มีการตกลงกันเรื่ องการรับส่ งเอกสารตามวันเวลาให้เป็ นที่แน่นอน เพราะอาจจะทําให้
เกิดความล่าช้าในการรับส่ งเอกสารจากลูกค้า
 หาเวลาในการปรึ ก ษาพนัก งานที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง อาจจะเป็ นช่ ว งเวลาหลัง เลิ ก งานหรื อ
วันหยุดของบริ ษทั
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