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ช่ือโครงงาน    :  ภาษีมูลค่าเพิม่ 

ช่ือนักศึกษา  :  นางสาวสิริยากร แม่นแท ้ 5804300066 

      นางสาวเสาวลกัษณ์ ม่วงรอด 5804300137  

อาจารย์ทีป่รึกษา  :  อาจารยสุ์ชาติ ธีระศรีสมบติั 

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรี 

ภาควิชา   :  การบญัชี 

คณะ   :  บริหารธุรกิจ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา :  3 /2560 

 

 

บทคดัย่อ 

 บริษทั ฐาปณา เซอร์วิส กรุ๊ป จาํกัด เป็นบริษทัที่รับจดัทาํด้านบญัชีการเงินการใหค้าํปรึกษา
ทางดา้นบญัชีแบบครบวงจรรวมถึงการปิดบญัชีประจาํและทางดา้นภาษี-ประกนัสังคมรับจดัทาํแบบ
ภาษีและนาํส่งแบบภาษีใหก้รมสรรพากรทั้งรายเดือนและรายปี 

 จากการที่คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจ ณ บริษทั ฐาปณา เซอร์วสิ กรุ๊ป จาํกดั ไดมี้การ
รับมอบหมายงานจากพนักงานทีป่รึกษา ทางคณะผูจ้ดัทาํมีความสนใจในการทาํภาษีมูลค่าเพิม่และเป็น
งานที่คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายจากพนกังานที่ปรึกษาอยูบ่่อยๆทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํมีความเช่ียวชาญ จึง
เลือกเร่ืองน้ีมาทาํเป็นโครงงาน 

 ในการทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่ิงท่ีสําคัญในการทาํภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อศึกษาถึงข้อมูล
รายละเอียดของภาษีซ้ือ และภาษีขาย เพื่อนาํมาเสียภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงันั้นจึงตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูล
ใหค้รบถว้นและมีการตรวจสอบเพือ่ไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด  
 

คาํสําคญั  :  ภาษีมูลค่าเพิม่/ใบกาํกบัภาษี 
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 บทที1่ 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 บริษทั ฐาปณา เซอร์วิส กรุ๊ป จาํกดั เป็นสาํนกังานบญัชีที่มีประสบการณ์ทาํงานทางดา้นบญัชี

มาอย่างยาวนานหลายปีไม่ว่าจะเป็นการรับให้คาํปรึกษางานทางด้านบัญชี การจัดทาํบัญชีและ

ตรวจสอบบญัชีรวมถึงการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจง้หน้ี 

ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชาํระหน้ีต่างๆ อีกทั้งยงัรับทาํการวางแผนดา้นภาษีอากรทุกประเภทการจดัทาํ

และยืน่ภาษีประจาํเดือน เป็นตน้ 

 จากการที่ไดอ้อกไปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีสาํนักงานบญัชี บริษทั ฐาปณา เซอร์วิส กรุ๊ป จาํกัด

พบว่าผูท้ี่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมี 3 กลุ่ม คือ ผูป้ระกอบการ ผูน้าํเขา้ และผูท้ี่กฎหมายกาํหนดให้มี

หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงจะตอ้งมีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป และในปัจจุบนัน้ีประเทศ

ไทยไดก้าํหนดอตัราภาษีมูลค่าเพิม่ไวท้ี่ 7% ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจเร่ืองของภาษีมูลค่าเพิม่ การบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขาย

ลงในโปรแกรม Express รวมถึงการออกรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขาย เพื่อนําไปคาํนวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มและออกแบบ ภ.พ.30 เพื่อนาํส่งกรมสรรพากรใหถู้กตอ้งตามที่กฎหมายกาํหนด จึงได้

จดัทาํโครงงานฉบบัน้ีขึ้นมาเพื่อที่จะไดน้ําความรู้และประสบการณ์จากการที่ได้ไปปฏิบติังานจริงมา

เป็นแนวทางในการจดัทาํภาษีมูลค่าเพิม่และการยืน่ภาษีใหก้บัผูท่ี้สนใจต่อไปในอนาคต 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1  เพือ่ศึกษาเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิม่   

 1.2.2  เพือ่ศึกษาเอกสารและขั้นตอนการบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือ-ภาษีขายลงโปรแกรม Express 

 1.2.3  เพือ่ศึกษาวธีิการออกรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขายเพือ่นาํไปคาํนวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1.2.4  เพือ่ศึกษาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ตามประมวลรัษฎากร ภ.พ. 30 

 

 

 

 

 

 



  2 

 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.3.1  บุคคลทัว่ไปสามารถบนัทึกบญัชีการซ้ือขายสินคา้ลงโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีได้

อีกทั้งยงัสามารถออกรายงานภาษีซ้ือและภาษีขายเพือ่นาํไปจดัทาํภาษีมูลค่าเพิม่และยงัสามารถคาํนวณ

ภาษีมูลค่าเพิม่รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มที่เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ได ้

1.3.2  ผูส้นใจศึกษาทัว่ไปสามารถนาํขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่มไปประยกุตแ์ละปรับใชใ้น

หน่วยงานของตนไดต้ามความเหมาะสม 

 

1.4  ขอบเขตของโครงงาน 

 โครงงานเล่มน้ีเป็นโครงงานท่ีบนัทึกขอ้มูลในการซ้ือขายสินคา้ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการ

บญัชีที่เรียกวา่ Express และยงัรวมถึงการออกรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขายเพือ่ท่ีจะนาํมาคาํนวณ

ภาษีมูลค่าเพิม่รอยืน่ใหก้บักรมสรรพากร  



 

บทที ่2 

เอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : Vat)  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) เป็นภาษีที่จดัเก็บจากการขายสินคา้หรือการให้บริการและ

จดัเก็บภาษีในอตัราร้อนละ 7 สาํหรับการส่งออกอยูใ่นอตัราร้อยละ 0 ผูป้ระกอบการที่ขายสินคา้หรือ

การให้บริการที่อยู่ในการบงัคบัของภาษีมูลค่าเพิ่มถา้มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบ

ระยะเวลาบญัชีก็จะตอ้งมีการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่เม่ือขายสินคา้หรือ

บริการจะตอ้งออกใบกาํกบัภาษีเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการพร้อมทั้งให้

ใบกาํกับภาษีแก่ผูซ้ื้อสินคา้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิม่ผลจากการคาํนวณภาษี   

2.1.1 ภาษีซ้ือ มากกวา่ ภาษีขาย = ผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํส่งเงินภาษีต่อสรรพากรในส่วนต่าง

เท่านั้น 

2.1.2 ภาษีขาย น้อยกว่า ภาษีซ้ือ = ผูป้ระกอบการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บคืนภาษีผูป้ระกอบการจะขอ

คืนภาษีซ้ือเป็นเงินสดหรือนาํเครดิตภาษีไปชาํระภาษีมูลค่าเพิม่ไดใ้นเดือนถดัไปได ้

การแสดงรายละเอียดการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งยอดภาษีซ้ือและภาษีขายในรูปแบบของ ภ.พ.30 

จะตอ้งเป็นภาษีที่ถูกตอ้งตามที่กฎหมายกาํหนดและมีสิทธิในการนาํมาใชค้าํนวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีขาย (Output tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่

เรียกเก็บ เรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ เม่ือขายของหรือการรับบริการแลว้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีหน้าที่เสียภาษีกรณีที่เป็นการขายสินคา้ให้รวมถึงการ

นําเขา้สินค้าไปใช้เวน้เสียแต่นําไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรงภาษีมูลค่าเพิ่มที่

ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหนา้ที่เสียภาษีจากการให้บริการหรือใชบ้ริการของกิจการไม่

รวมถึงเพือ่การประกอบกิจการของตนเองโดยตรงและการนาํเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคาร 

ภาษีซ้ือ (Input tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูก

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ืนเรียกเก็บจากการซ้ือสินคา้หรือการบริการเพื่อใชใ้นการ

ประกอบกิจการของตนเองและรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดเ้สีย

เม่ือนาํเขา้สินคา้ ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไดเ้สียเม่ือไดรั้บโอนสินคา้เขา้ที่แยกประเภทไวว้า่ดว้ยของท่ีไดรั้บการยกเวน้อากรกฎหมาย 
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 2.2 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูปแบบตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูปแบบ 
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 2.3 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ 



 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1  ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 บริษทั ฐาปณา เซอร์วิส กรุ๊ป  จาํกดั  

 ตั้งอยูท่ี่ 108 ถนนพทุธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

 โทรศพัท ์0-2431-5347,089-967-4563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ฐาปณา เซอร์วิส กรุ๊ป จํากดั 
 

รูปที่ 3.1 แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 
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3.2  ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

 3.2.1  ดา้นบญัชีการเงิน 

  3.2.1.1  ให้คาํปรึกษาทางดา้นการจดัทาํบญัชี การควบคุมภายในด้านบญัชีและการ

จดัเก็บเอกสาร 

  3.2.1.2  รับจดทะเบียนธุรกิจและเคร่ืองหมายการคา้ 

  3.2.1.3  วเิคราะห์รายงานเอกสารเพือ่ประกอบการบนัทึกบญัชีรายได ้

 ค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชาํระหน้ี และอ่ืนๆอีกมากมาย 

  3.2.1.4  บนัทึกรายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

  3.2.1.5  จดัทาํสมุดบญัชีต่างๆ ใหค้รบตามที่กฎหมายกาํหนดใหจ้ดัทาํ เช่น สมุดเงินสด 

สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัขาย เป็นตน้ 

  3.2.1.6  ควบคุมดูแลการปิดงบการเงินทุกเดือนเพื่อให้ผูป้ระกอบการทราบผลการ

ดาํเนินงานและสามารถวางแผนภาษีได ้

  3.2.1.7  ปิดบญัชีประจาํปี 

 3.2.2  ดา้นภาษี-ประกนัสงัคม 

  3.2.2.1  จดัทาํแบบภาษีและนาํส่งกรมสรรพากรทุกเดือน พร้อมบริการยืน่ชาํระภาษี

ประกอบดว้ย 

  1.  จดัทาํและนาํส่งแบบภาษีเงินไดพ้นกังาน หกั ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1) 

  2.  จดัทาํและนาํส่งแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ที่จ่าย (ภงด.3) 

  3.  จดัทาํและนาํส่งแบบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หกั ณ ที่จ่าย (ภงด.53) 

  4.  จดัทาํและนาํส่งแบบภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.30) 

  5.  จดัทาํรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 

  3.2.2.2  คาํนวณและจดัเตรียมแบบนําส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อม

บริการยืน่นาํส่ง 

  3.2.2.3  จดัเตรียมแบบภาษีท่ีตอ้งยืน่นาํส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยืน่ชาํระภาษี 

ไดแ้ก่ 

  -  การคาํนวณภาษีคร่ึงปีและจดัเตรียมแบบนาํส่งภาษีเงินไดฯ้ คร่ึงปี 

  -  คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจาํปีและจดัเตรียมแบบนาํส่งภาษีเงินไดฯ้ประจาํปี 

  -  จดัเตรียมแบบนาํส่งงบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดแ้ก่ สบช.3 แบบรายช่ือ

ผูถื้อหุน้(บอจ.5)พร้อมยืน่นาํส่งกระทรวงพาณิชย ์
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1  ยืน่ Efiling ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

 3.4.2  บนัทึกรายการภาษีซ้ือลงในสมุดรายวนัซ้ือ 

 3.4.3  บนัทึกรายการภาษีขายลงในสมุดรายวนัขาย 

 3.4.4  ปิดบญัชีภาษีซ้ือ-ภาษีขาย และตดัเจา้หน้ีกรมสรรพากร 

 3.4.5  ยืน่แบบภ.พ.30 (ในรูปแบบpaper) 

 3.4.6  บนัทึกค่าใชจ่้ายในสมุดรายวนัจ่าย 

 3.4.7  ตรวจสอบเอกสารใหต้รงกบัรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  

 

3.5  ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 นางสาว แพรพลอย พลูสวสัด์ิ ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี 

  

3.6  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 วนัที่ 14 พฤษภาคม  ถึง วนัที่ 31 สิงหาคม 2561 

 

 

รูปท่ี 3.2 ผงัองค์กร 

นางสาว จุติลดา โพธ์ิเรือง

ประธานบริษทั

นางสาว แพรพลอย พลูสวสัด์ิ

พนกังานบญัชี

นางสาว เสาวลกัษณ์ ม่วงรอด

นกัศึกษาฝึกสหกิจ

นางสาว สิริยากร แม่นแท้

นกัศึกษาฝึกสหกิจ

นางสาว อณิตา โพธ์ิเรือง

หุน้ส่วนผูถื้อหุน้
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3.7  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 3.7.1  ศึกษาขอ้มูลของงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวนัจากพนักงานที่ปรึกษาและปรึกษา

พนกังาน งานที่ไดรั้บมอบหมายความเหมาสมกบัการทาํโครงงานหรือไม่ 

 3.7.2  เร่ิมปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายและจดบนัทึกขั้นตอนและวธีิการทาํงาน 

 3.7.3  เร่ิมปฏิบติัการโครงงานโดยศึกษาจากรายละเอียดการเขียนรายงานสหกิจและคน้หา

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการทาํรายงานจากอินเตอร์เน็ต 

 3.7.4  รวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามจากพนกังานที่ปรึกษา 

3.7.5  จดัทาํรูปเล่มโครงงานและนาํไปให้พนักงานที่ปรึกษาและอาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง เม่ือพบขอ้ผดิพลาดก็จะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งพร้อมนาํส่ง 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1.  ศึกษาขอ้มูลของงานที่ได้รับมอบหมายในแต่

ละวนัจากพนกังานที่ปรึกษา 

    

2.  เร่ิมปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายและจดบนัทึก

ขั้นตอนและวธีิการทาํงาน 

    

3.   เ ร่ิม ปฏิ บัติ กา รโ ครง งา นโ ดยศึก ษา จา ก

รายละเอียดการเขียนรายงานสหกิจและค้นหา

ข้อ มู ล ที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ ก า ร ทํา ร า ย ง า น จ า ก

อินเตอร์เน็ต 

    

4.  รวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามจากพนักงาน

ที่ปรึกษา 

    

5.  จดัทาํรูปเล่มโครงงานและนาํไปใหพ้นกังานที่

ปรึกษาและอาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกต้อง เม่ือพบขอ้ผิดพลาดก็จะนํามาปรับปรุง

แกไ้ขใหถู้กตอ้งพร้อมนาํส่ง 

    



  10 

 

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

  1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

  2.  เคร่ืองถ่ายเอกสาร,เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

  3.  เคร่ืองคาํนวณเลข 

 ซอฟตแ์วร์ 

  1.  โปรแกรม Microsoft Word 2013 

  2.  โปรแกรม Adobe Acrobat XL pro 

  3.  โปรแกรม Microsoft Excel 2013 

  4.  โปรแกรม Express 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่ 4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

จากการที่คณะผูจ้ดัทาํโครงงานไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยการไปฝึกปฏิบติังานที่

บริษทั ฐาปณา เซอร์วสิ กรุ๊ป จาํกดั ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม  ถึง วนัที่ 31 สิงหาคม 

2561 ทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้หลกัของการทาํงานมากยิง่ขึ้นและไดเ้รียนรู้ถึงการนาํเอกสารมาคีย ์

ขอ้มูลเขา้โปรแกรมเอกสารในที่น้ีก็คือเอกสารใบกาํกบัภาษีซ้ือและเอกสารใบกาํกบัภาษีขายและยงั

รวมถึงการออกรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขายเพือ่ที่จะนาํยอดรวมภาษีขายมาหกักบัยอดรวม

ภาษีซ้ือจะไดเ้ป็นยอดของภาษีที่ตอ้งชาํระและ นาํไปจดัทาํ ภ.พ.30 เพือ่นาํส่งกรมสรรพากรทุกวนัที่

15 ของเดือน อีกทั้งยงัไดรั้บความรู้ทางดา้นการจดัเก็บเอกสารโดยเรียงวนัที่นอ้ยที่สุดอยูด่า้นล่างไล่

มาจนถึงวนัที่มากที่สุดอยู่ด้านบนการเรียงตามเดือนก็เช่นกันเรียงเดือนที่มาก่อนตามปฏิทินได้

ด้านล่างแล้วไล่ขึ้ นมาตามลําดับซ่ึงจากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานจริงคณะผูจ้ ัดทาํโครงงานได้

ทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างตั้งใจเพื่อที่จะนาํเอาขอ้มูลที่ไดร้วบรวมไวม้าจดัทาํเป็น

โครงงานเล่มน้ีอีกทั้งเพื่อทาํใหโ้ครงงานเล่มน้ีไดผ้ลออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดและคณะ

ผูจ้ดัทาํหวงัวา่โครงงานเล่มน้ีจะสามารถใหค้วามรู้และประโยชน์สืบต่อไปในอนาคต 

4.1 ข้ันตอนของการเข้าโปรแกรม Express 

 1.  ยนืยนัรหสัเพือ่เขา้ใชง้าน (ตามรูปที่4.1ดา้นล่าง) 

 2.  เลือกบริษทัที่จะจดัทาํ เลือกตกลง (ตามรูปที่4.2ดา้นล่าง) 

 3.  หลงัจากเลือกบริษทัแลว้ หนา้จอจะปรากฏวนัที่ทาํการมาให ้แลว้กดตกลง 

(ตามรูปที่4.3ดา้นล่าง) 

4.2  ข้ันตอนของการบันทึกบัญชีภาษีซ้ือลงโปรแกรม Express 

 1.  เม่ือไดรั้บใบกาํกบัภาษีมาแลว้ส่ิงท่ีตอ้งทาํการตรวจสอบคือ ใบกาํกบัภาษีเป็นตน้ฉบบั

หรือสาํเนาใบกาํกบัภาษีที่ใชย้ืน่สรรพากรตอ้งเป็นตน้ฉบบัเท่านั้น(กรณีที่ใบกาํกบัเป็นสาํเนาจะไม่

สามารถยืน่สรรพากรได)้ 

 2.  ตรวจสอบใบกาํกบัภาษีแลว้นาํใบกาํกบัมาเรียงตามวนัที่จากน้อยไปหามากตามลาํดับ

(กรณีมียืน่ยอ้นหลงัก็ใหเ้รียงตามเดือนและตามวนัท่ีตามลาํดบัเช่นกนั) 

 3.  รันเลขที่ใบกาํกบัภาษีเพือ่ง่ายต่อการขนหาบิลหลกัของการรันเลขที่บิลคือ ขึ้นตน้ดว้ยปี

ที่ทาํตามดว้ยเดือนและตามดว้ยลาํดบัท่ีเราเรียง เช่น 610701 (ปี61เดือน07บิลท่ี01) ไวบ้นดา้นขวามือ

ของมุมกระดาษ 

 4.  เม่ือคียใ์บกํากับภาษีซ้ือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกรายงานภาษีซ้ือเพื่อนําไปปะหน้า

ใบกาํกบัและจดัเก็บเขา้แฟ้มภาษีซ้ือ-ภาษีขายของบริษทันั้นๆ เพือ่จะไดน้าํไปกรอกแบบฟอร์ม 

ภ.พ.30 รอยืน่ภาษีต่อกรมสรรพากรต่อไป 
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 เขา้โปรแกรม Express จะเดง้ใหก้รอกรหสัเขา้ใชง้าน พมิพร์หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น แลว้

เลือก OK 

 เลือกบริษทัที่เราจะบนัทึกขอ้มูลภาษีซ้ือ-ภาษีขาย แลว้เลือกตกลง 

รูปที่ 4.1  ยนืยนัรหสัเพือ่เขา้ใช ้

 

รูปที่ 4.2 เลือกบริษทัที่เราจะทาํ 
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 วนัที่ทาํการคือวนัที่เราคียข์อ้มูลลงโปรแกรม แลว้เลือกตกลง 

 ขั้นตอนการลงภาษีซ้ือ เลือกไปที่บญัชี ลงประจาํวนัและเลือกสมุดรายวนัซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.3 วนัที่ทาํการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลซ้ือ 
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 ลงขอ้มูลสามช่องแรกคือ ช่องเลขที่ใบสาํคญั ให้ใส่เลขที่บิลที่เรารันเม่ือตอนแรก และช่อง

ของวนัที่ให้ใส่วนัที่ตามบิลใบกาํกบั ตามดว้ยช่องรายละเอียด ให้ใส่เลข 13 หลกัและตาม

ดว้ยช่ือบริษทัที่เราไปซ้ือสินคา้ 

 ขั้นตอนการลงบญัชี ใหล้งตามตวัอยา่งการบนัทึกบญัชี หลงัจากลงเดบิตเครดิตแลว้กด F9 

เพือ่เป็นการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 

Dr     ซ้ือ     XX 

          ภาษีซ้ือ     XX 

  Cr เงินสด     XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลซ้ือ 

 

 

 

 

 

เลขที่บิลที่รันไว้ 
วันที่ตามบิล 

ช่ือบริษัทที่ซ้ือสินค้า 
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 หลงัจากบนัทึกขอ้มูลแลว้ไปที่ช่องของภาษีซ้ือ 

 บนัทึกขอ้มูลในหนา้ต่างที่ขึ้นให้มาโดยช่องเลขที่ใบกาํกบัภาษี ใหใ้ส่เลขที่บิลตามใบกาํกบั

และกดEnter ไปจนถึงคาํวา่ตกลง โปรแกรมจะทาํการบนัทึกขอ้มูลใหท้นัที 

รูปที่ 4.6 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลซ้ือ 

 

รูปที่ 4.7 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลซ้ือ 

 

 

 

ภาษีซ้ือ 

เลขที่บิลตามใบกํากับ 
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 ขั้นตอนของการพมิพร์ายงานภาษีซ้ือ เลือกรายงาน แลว้ไปท่ี พมิพร์ายงาน 

 หลงัจากนั้นทาํการเลือกคาํวา่ภาษีมูลค่าเพิม่ เลือกภาษีซ้ือ ประจาํงวด แลว้ทาํการเลือกเดือนท่ีเรา

จะพิมพร์ายงาน กดไปที่พิมพร์ายงาน หน้าจอจะปรากฏคาํว่าเลือกฟอร์ม ให้เรากดคาํว่าตกลง 

และจากนั้นหนา้จอจะขึ้นวา่แสดงผลทาง ใหเ้รากดเลือกที่คาํวา่จอภาพแลว้กดตกลงหนา้จอจะทาํ

การประมวลผลแลว้ออกรายงานภาษีซ้ือใหด้งัตวัอยา่งรูปท่ี 4.12 

 

       

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีซ้ือ  
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รูปที่ 4.9 ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีซ้ือ 

 

รูปที่ 4.10 ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีซ้ือ 

 

เลือกภาษีมูลค่าเพิม่ 

-ภาษีซ้ือ 

-ประจํางวด 

เลือกเดือนที่ต้องการ

ออกรายงาน เช่น 07/61 

พมิพร์ายงาน 
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รูปที่ 4.11ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีซ้ือ 
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รูปที่ 4.12 ตวัอยา่งรายงานภาษีซ้ือ 
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    รูปที่4.13 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีซ้ือ 
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4.3  ข้ันตอนของการบันทึกบัญชีภาษีขายลงโปรแกรม Express 

 ขั้นตอนการบนัทึกของภาษีขายมีขั้นตอนเดียวกนักับภาษีซ้ือแตกต่างกนัที่ว่าบิลของภาษี

ขายจะทาํการเรียงวนัที่และเลขที่บิลมาให้ โดยที่ไม่ตอ้งนําบิลมาเรียงวนัที่และรันเลขที่บิลเอง

ลกัษณะของบิลภาษีขายจะเป็นเลขเรียงกนั เลขที่บิลจะไม่สามารถกระโดดหรือขา้มไปไดถ้า้กรณีมี

บิลที่ขา้มไปก็ตอ้งยอ้นกลบัไปดูสาเหตุของการขา้มบิลนั้นวา่คืออะไร 

สาเหตุของการของบิลมีดงัน้ี 

 1.  ออกบิลผดิ 

 2.  เลขที่บิลผดิ 

 3.  ขอ้มูลผดิ 

 

 

 ขั้นตอนของการบนัทึกบญัชีภาษีขายไปที่บญัชี เลือกลงประจาํวนั และเลือกสมุดรายวนัขาย 
 

รูปที่ 4.14 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลขาย 
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 ลงขอ้มูลสามช่องแรกคือเลขที่ใบสาํคญั ใส่เลขที่บิลตามใบกาํกบัภาษี ตามดว้ยช่องวนัที่ ให้

ใส่วนัที่ตามบิลใบกาํกบั และช่องรายละเอียด ใส่เลข 13 หลักตามดว้ยช่ือบริษทัที่เราขาย

สินคา้ 

 ขั้นตอนการลงบญัชี ใหล้งตามตวัอยา่งการบนัทึกบญัชี หลงัจากลงเดบิตเครดิตแลว้กด F9 

เพือ่เป็นการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี 

Dr เงินสด    XX 

 Cr ภาษีขาย    XX 

       รายไดจ้ากการขาย   XX 

 

รูปที่ 4.15 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลขาย 

 

 

 

 

เลขที่บิลตามใบกํากับ 

วันที่ตามใบกํากับ 

ช่ือบริษัทที่ขาย
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 หลงับนัทึกขอ้มูลแลว้ไปที่ช่องของภาษีขาย 

 บนัทึกขอ้มูลในหน้าต่างท่ีขึ้ นมาให้มาโดยช่องเลขที่ใบกาํกับภาษีให้ใส่เลขที่บิลตาม

ใบกาํกบัและกด Enter ไปจนถึงคาํวา่ตกลง โปรแกรมจะทาํการบนัทึกขอ้มูลใหท้นัที 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 4.16 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.17 ขั้นตอนของการบนัทึกขอ้มูลขาย 

ภาษีขาย 

ใส่เลขที่บิลตามใบกํากับภาษี 
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 ขั้นตอนการพมิพร์ายงานภาษีขายเลือกรายงานแลว้ไปท่ีพมิพร์ายงาน 

 หลังจากนั้นทาํการเลือกคาํว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกภาษีขาย ประจาํงวด แล้วทาํการเลือก

เดือนที่เราจะพิมพร์ายงาน กดไปที่พมิพร์ายงาน หน้าจอจะปรากฏคาํว่าเลือกฟอร์ม ให้เรา

กดคาํวา่ตกลง และจากนั้นหน้าจอจะขึ้นว่าแสดงผลทาง ให้เรากดเลือกที่คาํวา่จอภาพแลว้

กดตกลง หนา้จอจะทาํการประมวลผลแลว้ออกรายงานภาษีซ้ือใหด้งัตวัอยา่งรูปท่ี 4.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.18 ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีขาย 
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รูปที่ 4.19 ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีขาย 

 

รูปที่ 4.20 ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีขาย 

 

  

พิมพ์รายงาน 

เลือกภาษีมูลค่าเพิม่ 

-ภาษีขาย 

-ประจํางวด 

เลือกเดือนที่จะออกรายงาน

เช่น07/61 
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รูปที่ 4.21 ขั้นตอนของการออกรายงานภาษีซ้ือ 
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รูปท่ี 4.22 ตวัอยา่งรายงานภาษีขาย 
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รูปที่ 4.23 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีขาย 
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4.4  ข้ันตอนของการทํา ภ.พ.30เพ่ือย่ืนให้กรมสรรพากร 

รูปที่ 4.24 ตวัอยา่งแบบภ.พ.30 ท่ีใชย้ืน่ใหก้รมสรรพากร   

 หลังจากที่ออกรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายแล้ว จะนําไปกรอกในแบบภ.พ. 30เพื่อยื่นให้

กรมสรรพากรทุกวนัที่ 15 ของทุกเดือน โดยการเอายอดรวมของภาษีขายหักกบัยอดรวม

ภาษีซ้ือ ถา้ยอดในเดือนนั้นภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือผลต่างคือตอ้งชาํระให้กรมสรรพากร

แต่ถา้ยอดภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย ใหย้กยอดไวห้กัของเดือนถดัไป 

 
 

ยอดรายได้ปกติ 

ยอดภาษีขาย 

ยอดภาษีซ้ือ 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 



 

บทที ่ 5 

สรุปผลการปฏบิัติงาน 

5.1  สรุปผลโครงงาน 

 จากที่คณะผูจ้ดัทาํโครงงานไดอ้อกไปปฏิบติังานใน บริษทั ฐาปณา เซอร์วสิ กรุ๊ป จาํกดั นั้น

ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ซ่ึงทาํใหเ้กิดประโยชน์มากมายหลายอยา่งดงัน้ี 

5.1.1  ประโยชน์ที่ไดรั้บ 

 -  ไดค้วามรู้เก่ียวกบัเอกสารใบกาํกบัภาษีซ้ือและเอกสารใบกาํกบัภาษีขาย 

 -  ไดเ้รียนรู้และไดศึ้กษาขั้นตอนของการบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขายลงในโปรแกรม

Express 

 -  ไดค้วามรู้ในการทาํแบบ ภ.พ.30 (แบบpaper) เพือ่นาํส่งใหก้รมสรรพากร 

5.1.2  ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 -  ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาและเน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ในการทาํโครงงาน  

สหกิจมาก่อนจึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลานาน 

 -  เน่ืองจาก วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เป็นช่วงเวลาปฏิบติังานสหกิจจึงทาํให้โครงงานเกิดความ

ล่าชา้เพราะระยะเวลาในการจดัทาํโครงงานมีเวลาจาํกดั 

5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 

 -  ควรพยายามเรียนรู้จากการทาํงานให้มากที่สุดมัน่จดบนัทึกขอ้มูลที่พี่เล้ียงสอนเพื่อที่จะ

ไดมี้ความเขา้ใจและสามารถนาํความรู้มาจดัทาํโครงงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 -  ควรมัน่ปรึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานเพือ่ที่จะไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด 

 -  หากงานที่ไดรั้บมอบหมายให้ทาํมีปัญหาควรที่จะปรึกษาพี่เล้ียงทนัทีเพื่อที่จะไดรั้บการ

แกไ้ขไดท้นัถว้นท ี
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5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 -  ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการลงบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขายในโปรแกรมและการยืน่แบบ ภ.พ.

30 (ในรูปแบบpaper) 

 -  ไดมี้โอกาสในการฝึกปฏิบติังานทางดา้นบญัชีทาํให้รู้เก่ียวกบัรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่

เราตอ้งใส่ใจเพือ่ไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดตามมาภายหลงั 

 -  ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง 

 -  ได้ฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองในการรับผิดชอบในการทาํงานท่ีตนเองได้รับ

มอบหมาย 

 -  ไดรู้้จกัการปรับตวัใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

5.2.2  ปัญหาที่พบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 -  ไม่มีประสบการณ์ในการทาํงานทางดา้นบญัชีจึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

 -  ไม่มีความรู้พื้นฐานทางดา้นเอกสารซ่ึงทาํใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 

 -  การเดินทางไปปฏิบติังาน(รอรถประจาํทางค่อนขา้งนาน เพราะจาํนวนของรถนั้นมีนอ้ย) 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 

 -  ในส่วนของมหาวิทยาลยัควรมีการสอนดูเอกสารหรือบิลต่างๆขั้นพื้นฐานเพื่อให้ไดรั้บ

ความรู้เบื้องตน้ก่อนออกไปปฏิบติังานจริง 

 -  หากมีขอ้สงสยัหรือไม่เขา้ใจควรปรึกษาพี่เล้ียงทนัทีไม่ควรที่จะตดัสินใจอะไรเองเพราะ

ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดไปแลว้บางอยา่งมนัยากเกินที่จะแกไ้ข 

 -  ควรมีสมุดจดบนัทึกและปากกาเพือ่จดในส่ิงที่พีเ่ล้ียงสอนจะไดไ้ม่ตอ้งถามพีเ่ล้ียงบ่อยๆ 
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