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Abstract 

 
The Taxation Officees business lines handle accounting services, tax advisory, tax filing 

and submitting service, account system setup consultation and other related services. While 
attending the internship under cooperative program at the office, the team was assigned to fill the 
income tax and withholding tax on the tax applications.  Previously, the team did not have the 
skills of performance, this caused delays and was time consuming. 

 
This project was designed to improve the skills of filling in the taxes on the tax 

applications.  The team studied: 1)  type of income  2) income tax and withholding tax and   3) 
the processing of filling the income tax and withholding tax on tax applications.  The results 
were: 1) Knowing the processing of filling of the income tax and withholding tax on the tax 
applications. 2) Gaining the skill of  filling of the income tax and the withholding tax on the tax 
application in order to apply in the future career. 

 
Keywords:  Filling, Income tax , Withholding tax  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ตามท่ีคณะผูจ้ดัท าปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีส านักงานบญัชี แท็กเซชัน่ 

ในต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี ไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท า รายงานภาษีซ้ือและภาษีขายและการ

กรอกแบบภาษีเงินได้ต่างๆเช่น กรอกแบบยื่นภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล แบบยื่นภาษีประจ าเดือนและประจ าปี   ในช่วงแรกปฏิบติังานไดล่้าชา้ เน่ืองจากเป็นคร้ัง

แรกท่ีไดป้ฏิบติัจริง 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจศึกษาและจดัท าโครงงานเร่ือง “การกรอกแบบภาษี

เงินได้ - ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ”  เพื่อให้บุคคลท่ีสนใจและนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยืน่รายการภาษี

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.2.3 เพื่อจดัท าขั้นตอนการกรอกแบบภาษีเงินได ้- ยืน่ทางอินเตอร์เน็ต 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ศึกษาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.3.2 ศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยืน่รายการภาษีเงิน

ไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.3.3 ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีส านักงานบญัชีแท็กเซชัน่ ระหว่างวนัท่ี14 พฤษภาคม 2561 

ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื่นรายการภาษี

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.4.2 มีความรู้ความความเขา้ใจขั้นตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบ

ยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.4.3 มีแนวการปฏิบติังานเร่ือง “การกรอกแบบภาษีเงินได ้- ยืน่ทางอินเตอร์เน็ต ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ 

ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนดภายในเดือน

มกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงัก าหนดให้ยืน่แบบฯ เสียภาษี

ตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งช าระ

และเงินไดบ้างกรณี กฎหมายก าหนดให้ ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน 

เพื่อใหมี้การทยอยช าระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย 

ประเภทของเงินได้พงึประเมิน 

เงินไดท่ี้กฎหมายบงัคบัให้ตอ้งเอามาเสียภาษี ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เงินไดท่ี้ไดรั้บจะเป็นเงิน

ไดพ้ึงประเมินแทบทั้งส้ิน เวน้แต่จะมีกฎหมายเขียนเอาไวอ้ยา่งชดัเจนว่าเงินไดก้อ้นนั้นเป็น เงินได้

ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี 

เงินไดป้ระเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไม่วา่จะเป็น 

 เงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ 
 เงินค่าเช่าบา้นท่ีไดรั้บจากนายจา้ง 
 เงินท่ีค  านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้น ซ่ึงนายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า 
 เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ีใด ๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ 
 เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน เช่น ค่าเช่าบา้นให้

พนกังานอยูอ่าศยั 

เงินไดป้ระเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให ้ไม่

วา่จะเป็น 

 ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด 
 เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
 เงินค่าเช่าบา้นท่ีไดรั้บเน่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให ้
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 เงินท่ีค  านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้น ท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า 
 เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายช าระหน้ีใด ๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งช าระ 
 เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือ 

จากการรับท างานให้นั้น ไม่ว่าหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงาน หรืองานท่ีรับท าให้นั้นจะเป็นการ
ประจ าหรือชัว่คราว 

เงินไดป้ระเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปี หรือเงินไดท่ี้มี

ลกัษณะ เป็นเงินรายปีอนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 

เงินไดป้ระเภทท่ี 4 ไดแ้ก่ ดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์

ท่ีไดจ้ากการโอนหุน้ ฯลฯ เป็นตน้ 

ก. ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้มื ไม่ว่าจะ
มี หลักประกันหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีอยู่ในบังคบัตอ้งถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน กบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน เป็นผูอ้อกและ
จ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะท านองเดียวกนักบั
ดอกเบ้ีย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มืหรือจากสิทธิเรียกร้องใน
หน้ีทุกชนิดไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่กต็าม 

ข. เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายไทยให้จดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะส าหรับให้
กูย้มืเงิน ฯลฯ 

ค. เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
ง. เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกว่าก าไรและเงินท่ี

กนัไวร้วมกนั 
จ. เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือรับช่วงกนัไว้

รวมกนั 
ฉ. ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั

หรือ เลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 
ช. ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู ้พนัธบตัร หรือตัว๋เงิน 

หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี ท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู ้
ออก ทั้งน้ีเฉพาะซ่ึงตีราคา เป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน 
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เงินไดป้ระเภทท่ี 4 ในหลาย ๆ กรณี กฎหมายให้สิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี 

ณ ท่ีจ่าย แทนการน าไปรวมค านวณกบัเงินไดอ่ื้นตามหลกัทัว่ไป ซ่ึงจะท าใหผู้มี้เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี

ตามบญัชีอตัราภาษี ในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย สามารถประหยดัภาษีได ้

เงินไดป้ระเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน ท่ีไดเ้น่ืองจาก 

 การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
 การผดิสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
 การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อนซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงิน

หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้    

เงินไดป้ระเภทท่ี 6 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม 

สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืนซ่ึงจะไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดไว ้

เงินไดป้ระเภทท่ี 7 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระ ใน

ส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ 

เงินไดป้ระเภทท่ี 8 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง 

การขายอสังหาริมทรัพย ์หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 7 แลว้ 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 ภ.ง.ด. 1 คือ แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
ส าหรับบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษทั สมาคมหรือคณะบุคคลเป็นผูจ่้ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(1) และ 40(2) แห่งประมวลรัษฎากรให้กบัผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยกรอกรายการแสดงการจ่ายเงินไดแ้ละการหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นรายบุคคลผูมี้
รายไดพ้ร้อมกบัน าเงินภาษีส่งไม่ว่าจะไดห้ักภาษีไวห้รือไม่ ก าหนดยื่นแบบภายในวนัท่ี 7 
ของเดือนถดัไปท่ีมีการจ่ายเงิน 

 ภ.ง.ด. 3 คือแบบยื่นรายการภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ส าหรับบุคคลธรรมดา หักจากค่าจา้ง
บุคคลภายนอกใหช่้วยท ากิจกรรมบริษทัแทนพนกังานค านวณจากรายจ่ายท่ีจ่าย อตัตราตาม
ประมวลรัษฎากร โดยการยื่นแบบ พร้อมกบัน าส่งเงินภาษีภายใน 7 วนั นับตั้งแต่วนัส้ิน
เดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน ไม่วา่จะหกัภาษีไวแ้ลว้หรือไม่ 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เป็นภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีบญัญติัไว ้ในประมวลรัษฎากร จดัเก็บจากเงินได้จาก

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือเน่ืองจาก

ประกอบกิจการของบริษทั หรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่ และ

พาณิชย ์

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภ.ง.ด. 50 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใช้ส าหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งตามกฎหมายประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ โดยการยื่น ภ.ง.ด. 50 จ าตอ้งยื่นภายใน 
150 (ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม) วนันับตั้ งแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี โดย
จะตอ้งยืน่ทุกปี ไม่วา่จะมีรายไดห้รือไม่มีรายได ้

 ภ.ง.ด. 53 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย ตามมาตราของประมวล
รัษฎากร โดยการยื่นแบบ พร้อมกบัน าส่งเงินภาษีภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินเดือนของ
เดือนท่ีจ่ายเงิน ไม่วา่จะหกัภาษีไวแ้ลว้หรือไม่ 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เป็นวิธีการจดัเก็บภาษีของรัฐวิธีหน่ึงท่ีก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน

ได ้จะตอ้งเสียภาษีก่อนท่ีจะถึงก าหนดระยะเวลายืน่แบบรายการภาษีเงินได ้โดยก าหนดใหผู้จ่้ายเงิน

ไดมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่าย ตามประเภทเงินได ้และอตัราภาษีท่ีก าหนด  

ภาษีเงินได้ท่ีผู ้มีเงินได้ถูกหักไว้ ณ ท่ีจ่ายนั้ น กฎหมายโดยการจัดเก็บภาษีของรัฐ

ก าหนดให้ภาษีของผูมี้เงินไดถื้อเป็นเครดิตภาษี เม่ือถึงระยะก าหนดเวลายืน่แบบรายการภาษีเงินได้

ก็สามารถเอาภาษีท่ีถูกหักไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น ไปหักออกจากจ านวนภาษีท่ีจะตอ้งเสีย และเสียภาษีเพิ่ม

เฉพาะส่วนท่ีเหลือหลงัจากหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ ทั้งน้ีหากปรากฏว่าเม่ือค านวณภาษีเงินไดป้ระจาปี 

กลบัมีภาษี ท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย มากกว่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย ผูมี้เงินไดส้ามารถยื่นค าร้องขอคืนภาษีท่ีถูก

หกัไวเ้กินได ้

 ผูจ่้ายเงินได ้คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ี ในการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้น าส่งให้กรมสรรพากร ไดแ้ก่ 
บุคคล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทั สมาคมและคณะบุคคล 
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  ผูมี้รายได ้คือ ผูป้ระกอบอาชีพมีรายไดจ้ากการท างาน หากรายไดไ้ม่ถึงเกณฑท่ี์จะตอ้ง
เสียภาษีสามารถน าภาษีท่ีถูกหักไปขอคืนได ้หากไม่ท าการขอคืนเงินภาษี เงินจ านวน
นั้นตกเป็นเงินของประเทศ 

หลกัเกณฑก์าร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย การจ่ายเงินจะตอ้งมีจ านวนตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไปตาม

สัญญา แมก้ารจ่ายจะแบ่งจ่ายเป็นคร้ังโดยไม่ถึง 1,000 บาท ก็ตาม ส่วนอตัราในการหักแต่ละคร้ัง 

ข้ึนอยูก่บัชนิดของรายได ้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  

บุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งเสียภาษีหรือหน่วยงานพิเศษท่ีเขา้ตามเกณฑร์ายไดท่ี้กฎหมายก าหนด    

ผูมี้รายไดท่ี้มีรายไดเ้กิดข้ึนนั้นๆตอ้งมีหนา้ท่ีน าไปแสดงรายการท่ีเสียภาษีตามแบบแสดงรายการ

ภาษีภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป เพื่อบรรเทาภาษีท่ีตอ้งช าระ ผูจ่้ายตอ้งท าหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ได้แก่ บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

สมาคม หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจา้ง ค่านายหนา้ บ าเหน็จ 

ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)(2)(3)(5)(6)(8) และตอ้งนาเงินท่ีหกัไปน าส่งใหก้รมสรรพากร ภายในวนัท่ี 7 

ของเดือนถดัไปแบบแสดงรายการท่ีใชย้ืน่ไดแ้ก่ ภ.ง.ด. 3 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย  

1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 69 ตรี 

ไดแ้ก่ บุคคลใดๆ บุคคลธรรมดา บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน รวมทั้งองค์การของรัฐบาล ห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ถือเป็น
เครดิตในการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 และ51 ซ่ึงหักเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 
40(8) เฉพาะท่ีเป็นเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งถูกหักภาษีร้อยละ 1.0 ตอ้งหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งเจา้พนักงานผูรั้บจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม ไม่ตอ้งยื่นแบบ
แสดงรายการ ภ.ง.ด.53 และน าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
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2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ 

1) ผูจ่้ายเงินไดใ้ห้กบับริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีหักภาษีเงินไดไ้ว ้ณ 
ท่ีจ่าย ไดแ้ก่ รัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตั้งข้ึนตามกฎหมายของไทยหรือต่างประเทศ ตามเงินได้
พึ่งประเมินมาตรา 40 ตอ้งถูกหักภาษีในอตัราร้อยละ 1 ซ่ึงมีจานวนตั้งแต่ 1,000 
บาท ข้ึนไป  

2) เงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ไดแ้ก่ เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากรทุกประเภท 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผูมี้เงินได้ ย่อมไม่มีตัวตนท่ีจะ
รับจา้งแรงงาน เช่น บุคคลธรรมดา จึงอาจกล่าวไดว้่าบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลไม่อาจมีเงินไดป้ระเภทท่ี 1 เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน  

3) ผูมี้เงินไดต้อ้งประกอบกิจการในประเทศไทย เพราะหากตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยแต่ไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินตาม
มาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6) ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 70  

4) อตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ1 ของเงินได้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบติัให้เป็น
แนวทางเดียวกนัเก่ียวกบัการค านวณหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวิ สา
หรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ท่ีผูรั้บจา้งไดจ้ากผูว้า่จา้ง  

5) ส่วนราชการผูจ่้ายเงินไดอ้าจค านวณหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายและจดไวใ้นฎีกาเบิกเงิน 
ซ่ึงเป็นการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายก่อนจ่าย แต่ตอ้งออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ี
จ่าย  

6) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวิ ให้ถือเป็นเครดิตในการยื่นแบบแสดงรายการ 
ภ.ง.ด. 50 และ51 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น 

รอบระยะเวลาบัญชี 

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีจากก าไรสุทธิ ตอ้งค านวณก าไรสุทธิ จากรายได้จากกิจการ หรือ

เน่ืองจาก กิจการท่ีกระท าในรอบระยะเวลาบญัชี หักดว้ยรายจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา 65 

ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซ่ึงประมวลรัษฎากรไดก้ าหนดรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึงๆ ไวด้งัน้ี  
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1. รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา 65  แห่งประมวลรัษฎากร รอบ
ระยะเวลาบญัชี ส าหรับการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จะตอ้งเท่ากบั 12 เดือน โดยจะ
เร่ิมตน้และส้ินสุดลงเม่ือใดกไ็ด ้ 

2. รอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงน้อยกว่า 12 เดือน กรณีท่ีกฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบญัชีนอ้ย
กวา่ 12 เดือน ได ้มีเฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี คือ  

1) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเร่ิมตั้งใหม่ จะถือวนัเร่ิมตั้งถึงวนัหน่ึงวนัใดเป็น
รอบระยะ เวลาบญัชีแรกกไ็ด ้แต่รอบระยะเวลาบญัชีต่อไปตอ้งเท่ากบั 12 เดือน 

2) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจยื่นค าร้องขอเปล่ียนวนัสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชีก็ได ้ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสั่งอนุญาตซ่ึง
รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนจะนอ้ยกวา่ 12 เดือน  

3) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเลิกกนัให้ถือเอาวนัท่ีเจา้พนกังานจดทะเบียน
เลิกเป็นวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  

4) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั ให้ถือว่าบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลนั้นเลิกกนั รอบระยะเวลาบญัชีท่ีควบเขา้กนัจึงเป็นไปตาม (ค) ซ่ึงอาจนอ้ย
กวา่ 12 เดือน  

ในกรณีท่ีบริษทัเลิกกิจการและยงัช าระบญัชี ไม่เสร็จ หากมีก าไรสุทธิ
เกิดข้ึน จะตอ้งน ามาเสียภาษีเงินได ้นิติบุคคลเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยถื์อวา่บริษทัยงัมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยูต่ราบเท่าท่ียงัช าระบญัชีไม่เสร็จส้ิน  

3. รอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 12 เดือน รอบระยะเวลาบญัชีอาจขยายออกไปมากกว่า 12 
เดือนก็ได ้ในกรณีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลเลิกกิจการ หากผูช้  าระบญัชี และ
ผูจ้ดัการไม่สามารถยื่นรายการและเสีย ภาษีไดภ้ายใน 150 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีแลว้ ถา้ไดย้ื่นค าร้องต่ออธิบดีภายใน 30 วนันบัแต่วนั ท่ีเจา้พนกังานรับจด
ทะเบียนเลิก อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมติัให้ขยายรอบระยะเวลาบญัชีออกไป
ได ้ซ่ึงรอบระยะ เวลาบญัชีรอบน้ีอาจเกิน 12 เดือนได ้

ลกัษณะของภาษีอากรที่ด ี

ลกัษณะของภาษีอากรท่ีดีเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้สึกถึงหนา้ท่ีท่ี

ตอ้งเสียภาษี  กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร (2557, หนา้ 2)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาษีอากรท่ีดีไวด้งัน้ี 
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1. มีความเป็นธรรม ประชาชนควรมีหนา้ท่ีเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาล  โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแต่ละคนประกอบกบัการพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ท่ีประชาชนแต่ละคนไดรั้บเน่ืองจากการดูแลคุม้ครองของรัฐบาล 

2. มีความแน่นอนและชดัเจน  ประชาชนสามารถเขา้ในความหมายไดโ้ดยง่าย และเป็น
การป้องกนัมิใหเ้จา้พนกังานใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

3. มีความสะดวก  วิธีการและก าหนดเวลาในการเสียภาษีอากรควรตอ้งค านึงถึงความ
สะดวกของผูเ้สียภาษีอากร  ซ่ึงปัจจุบนัช่องทางในการเสียภาษีมีไดห้ลายทาง เช่น  ผา่น
ทางธนาคาร  ระบบอินเทอร์เน็ต  หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 

4. มีความประหยดั  ประหยดัรายจ่ายทั้งของผูจ้ดัเก็บและผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีอากรท าให้
จดัเกบ็ภาษีอากรไดม้าก  โดยมีค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็นอ้ยท่ีสุด 

5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ ความเป็นกลางทางเศรษฐกิจคือพยายามไม่ให้การเก็บ
ภาษีอากรมีผลกระทบต่อการท างานของกลไกทางการตลาดหรือมีผลกระทบต่อกลไก
ทางการตลาดนอ้ยท่ีสุด 

6. อ านวยรายได ้ สามารถจดัเก็บภาษีอากรไดอ้ย่างเป็นกอบเป็นก า มีรายไดเ้พียงพอต่อ
การใชจ่้ายเพื่อด าเนินกิจการตามหนา้ท่ีของรัฐบาล 

7. มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือลดจ านวนภาษีอากรให้เหมาะกับ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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แบบบันทกึรายการภาษีเงินได้ 

1. แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 

 

รูปท่ี 2.1 แบบยืน่ ภ.ง.ด.1 (ใบหนา้) 

 

รูปท่ี 2.2 แบบยืน่ ภ.ง.ด.1 (ใบแนบ) 
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2. แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 

 

รูปท่ี 2.3 แบบยืน่ ภ.ง.ด.3 (ใบหนา้) 

 

รูปท่ี 2.4 แบบยืน่ ภ.ง.ด.3 (ใบแนบ) 
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3. แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 

 

รูปท่ี 2.5 แบบยืน่ ภ.ง.ด.53 (ใบหนา้) 

 

รูปท่ี 2.6 แบบยืน่ ภ.ง.ด.53 (ใบหนา้) 
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4. แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ภ.ง.ด.50 

 

รูปท่ี 2.7 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 
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รูปท่ี 2.8 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (หนา้ 1) 
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รูปท่ี 2.9 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (เลือกรายการท่ีตอ้งบนัทึก) 
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รูปท่ี 2.10 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 1 และ รายการท่ี 2) 
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รูปท่ี 2.11 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 3) 
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รูปท่ี 2.12 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 4) 

 

รูปท่ี 2.13 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 5) 
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รูปท่ี 2.14 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 6) 

 

รูปท่ี 2.15 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 7) 
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รูปท่ี 2.16 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 8) 
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รูปท่ี 2.17 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 9) 
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รูปท่ี 2.18 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 10) 
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รูปท่ี 2.19 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 11) 

 

รูปท่ี 2.20 แบบยืน่ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 12) 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือ          : ส ำนกังำนบญัชี แทก็เซชัน่ 

ที่ตั้ง        : 1 ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 24 แขวงวดัท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทรศัพท์ : 02-864-0990 

 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

ส ำนกังำนบญัชีแท็กเซชัน่ เป็นส ำนกังำนบญัชีท่ีมีประสบกำรณ์ท ำงำนบญัชีท่ีรับจดัท ำ

บัญชีและตรวจสอบบัญชี กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรจัดท ำและน ำส่งประกันสังคม                 

ใหค้  ำปรึกษำและวำงแผนดำ้นภำษีอำกรทุกประเภท กำรจดัท ำและยื่นภำษีประจ ำเดือน ทั้งภำษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดำและภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล รับจดทะเบียนบริษทัและหำ้งหุน้ส่วนของธุรกิจ

ประเภทซ้ือมำขำยไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริกำร เป็นตน้ ซ่ึงจะมีกำรติดต่อประสำนงำนกัน
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ระหว่ำงผู ้ท  ำบัญชีกับลูกค้ำ กรรมสรรพำกร กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำรวมถึงส ำนักงำน

ประกนัสงัคม 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

1) นำงสำวศุภนุช   มีสุข  ผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

2) นำงสำวทิพยธ์ำรำ      นำระทะ ผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

งานที่ได้รับมอบหมาย : 

 จดัแยกเอกสำรใบก ำกบัภำษี และบนัทึกรำยกำรภำษีซ้ือและภำษีขำยตำมใบก ำกับภำษี       

ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 ตรวจรำยงำนภำษีซ้ือ ภำษีขำย และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 

 บนัทึกรำยกำรซ้ือและขำย ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ บนัทึกปิดและน ำส่งภำษีซ้ือและภำษีขำย บนัทึก

เงินเดือน ลงในโปรแกรม Express 

 ตรวจเช็ครำยกำรจ่ำยช ำระหน้ีและรับช ำระหนำ้ตำมยอดบญัชีธนำคำร 

 จดัท ำรำยงำนกระทบยอด ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 ถ่ำยเอกสำร สแกนเอกสำร และจดัเอกสำรเขำ้แฟ้ม 

 กรอกแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณดำรำนำถ ใสเ้พี้ย ผูจ้ดักำร 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน : ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 

 

ดารานาถ  ใสเ้พ้ีย 

ผูจ้ดัการ

กนกวรรณ จงใจจิต

พนกังานบญัชี

บุญธรรม คีรีรักษ์

พนกังานทัว่ไป
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3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

1) ก ำหนดหวัขอ้โครงงำน 

ปฏิบติังำนท่ีได้รับมอบหมำยในสถำนประกอบกำร พร้อมทั้งศึกษำหำหัวขอ้ท่ี

เหมำะสมจำกกำรปฏิบติังำนเพื่อใชจ้ดัท ำโครงงำน และเลือกหวัขอ้โครงงำน 

2) ศึกษำและรวบรวมขอ้มูล 

รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งกำรในกำรท ำโครงงำนโดยกำรสังเกต สอบถำมพนักงำนท่ี

ปรึกษำและบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลอ่ืน จดัประเภท

และหมวดหมู่ของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั 

3) วิเครำะห์ขอ้มูล 

ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อพิจำรณำควำมเก่ียวขอ้ง ท ำกำรจดัประเภทและหมวดหมู่

ของขอ้มูล และวำงแผนขั้นตอนในกำรท ำงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี

ระเบียบ ระบบ แบบแผนและตรงตำมเวลำท่ีไดก้ ำหนดไว ้ซ่ึงท ำใหง้ำนนั้นด ำเนินไปอยำ่งมี

ประสิทธิภำพและตรงต่อควำมตอ้งกำร 

4) จดัท ำโครงงำน 

ท ำกำรจดัท ำเล่มโครงงำน โดยกำรเรียบเรียงเน้ือหำท่ีไดศึ้กษำคน้ควำ้และขอ้มูล

ต่ำงๆ จดัวำงเน้ือหำตำมล ำดบัควำมส ำคญั เรียบเรียงเน้ือหำตำมรูปแบบรำยงำนท่ีโครงกำร

สหกิจก ำหนดและส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำใหค้  ำแนะน ำ 

5) ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
1.ก ำหนดหวัขอ้โครงงำน      
2.ศึกษำและรวบรวมขอ้มูล      
3.วิเครำะห์ขอ้มูล      
4.จดัท ำโครงงำน      

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำโครงงำนแบ่งเป็น 2 ดำ้น คือ 

1. ฮำร์ดแวร์ 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

2. ซอฟตแ์วร์ 

 โปรแกรม Microsoft Office Excel 

 โปรแกรม Express Accounting 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติตามโครงการ 

1. ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล ภ.ง.ด.1 

1. ใส่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (13หลกั) ช่องสาขาท่ี ให้ใส่สาขาท่ีตอ้งการยื่นแบบ ถา้เป็น

ส านักงานใหญ่ ให้ใส่ 0 เลือกยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม เลือกเดือนท่ีตอ้งการเสียภาษี 

และ พ.ศ. คลิกตกลง (ถา้มีขอ้มูลของเดือนก่อนใหก้ด Browse เพื่อดึงขอ้มูลจากเดือนท่ี

แลว้มา) 

 
 

2. คลิกเพิ่ม แลว้กรอกขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (13 หลกั) ค  าน าหน้า ช่ือ-นามสกุล 

วนั เดือน ปี ท่ีจ่าย จ านวนเงินไดท่ี้จ่ายในคร้ังน้ี แลว้คลิกตกลง 
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3. เม่ือบนัทึกขอ้มูลเงินเดือนของแต่ละบุคคลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกค าวา่ “ใบหนา้”  

 
 

4. ตรวจเช็คขอ้มูลยอดเงินเดือนวา่ถูกตอ้งตามใบสรุปตารางเงินเดือนท่ีบริษทัใหม้า 
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5. เม่ือตรวจเช็คยอดเงินเดือนว่าตรงกบัใบสรุปของบริษทัแลว้ ใหค้ลิกค าว่า”จดัเก็บ” เพื่อ

บนัทึกขอ้มูล 

 
 

6. เม่ือจดัเก็บขอ้มูลลงไฟลเ์รียบร้อย ถา้ตอ้งการหนา้รายงานรวมเงินเดือนใหค้ลิก “พิมพ”์ 

หรือถา้ไม่ตอ้งการใหค้ลิก “ออก” 
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2. ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

1. ใส่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (13หลกั) ช่องสาขาท่ี ให้ใส่สาขาท่ีตอ้งการยื่นแบบ ถา้เป็น

ส านกังานใหญ่ ให้ใส่ 0 เลือกยื่นปกติ หร่ือยื่นเพิ่มเติม เลือกเดือนและปีท่ีตอ้งการเสีย

ภาษี คลิกตกลง (ถา้มีขอ้มูลของเดือนก่อนใหก้ด Browse เพื่อดึงขอ้มูลจากเดือนท่ีแลว้มา) 

 
 

2. กดเพิ่ม แลว้กรอกขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (13 หลกั) ค  าน าหนา้ ช่ือ-นามสกุล ท่ี

อยู ่ระบุวนั เดือน ปี เลือกประเภทเงินไดแ้ละอตัราภาษี ใส่จ านวนเงิน แลว้คลิกตกลง 
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3. เม่ือบนัทึกขอ้มูลตามหนงัสือรับรองการหกัภาษีตามเอกสารท่ีทางลูกคา้ใหม้าเรียบร้อย

แลว้ ใหค้ลิกค าวา่ “ใบหนา้”  

 
 

4. ตรวจเช็คขอ้มูลยอดเงินและยอกภาษีท่ีต้องน าส่งให้ถูกตอ้งตามขอ้มูลในหนังสือ

รับรองการหกัภาษี 
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5. เม่ือตรวจเช็คยอดเงินและยอดภาษีว่าตรงกับใบสรุปของบริษทัแลว้ ให้คลิกค าว่า 

“จดัเกบ็” เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 
 

6. เม่ือจดัเก็บขอ้มูลลงไฟลเ์รียบร้อย ถา้ตอ้งการหนา้รายงานรวมยอดเงินและยอดภาษีให้

คลิก “พิมพ”์ หรือถา้ไม่ตอ้งการใหค้ลิก “ออก” 
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3. ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล ภ.ง.ด.50 

1. กรอกวนัท่ีของรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั แลว้กดตกลง 

 
 

2. กรอกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (13 หลกั) เลือกสถานภาพของบริษทัหรือห้าง

หุน้ส่วนนิติบุคคล  
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3. เลือกประเภทกิจการ ใส่รหสั ISIC 6 หลกั เพื่อคน้หาช่ือกิจการ เลือกและคลิกตกลง 

 
 

4. กรอกจ านวนเงินท่ีช าระไวเ้กิน(ถา้มี) เลือกสถานะรายงานผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี 

แล้วจึงกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผูต้รวจสอบและรับรองบัญชี กับผูท้  าบัญชีให้

ครบถว้น แลว้คลิกหวัขอ้เลือกรายการท่ีตอ้งบนัทึก 
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5. คลิกหวัขอ้เลือกรายการท่ีตอ้งบนัทึก และเลือกรายการท่ีตอ้งบนัทึก 

 
 

6. คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการบนัทึก และคลิกรายการท่ี 12 เพื่อกรอกรายการสินทรัพย ์

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นตามรายงานงบการเงิน ถา้รายการไหนไม่มีให้เวน้ว่างไว ้

แลว้คลิกหวัขอ้เลือกรายการท่ีตอ้งบนัทึก 
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7. คลิกรายการท่ี 9 เพื่อบนัทึกรายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรท่ีแสดง

ในรายงานงบการเงินของกิจการ ถา้รายการไหนไม่มีใหเ้วน้วา่งไว ้แลว้คลิกหวัขอ้เลือก

รายการท่ีตอ้งบนัทึก 

 
 

8. คลิกรายการท่ี 8 เพื่อบนัทึกรายจ่ายในการขายและบริการ ท่ีแสดงในรายงานงบการเงิน

ของกิจการ ถา้รายการไหนไม่มีใหเ้วน้วา่งไว ้แลว้คลิกหวัขอ้เลือกรายการท่ีตอ้งบนัทึก 
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9. คลิกรายการท่ี 5 เพื่อบนัทึกตน้ทุนผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ท่ีแสดงในรายงานงบ

การเงินของกิจการ ถา้รายการไหนไม่มีใหเ้วน้วา่งไว ้แลว้คลิกหวัขอ้เลือกรายการท่ีตอ้ง

บนัทึก 

 
 

10. คลิกรายการท่ี 4 เพื่อบนัทึกตน้ทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อค านวณก าไรขั้นตน้ ท่ีแสดงใน

รายงานงบการเงินของกิจการ ถา้รายการไหนไม่มีให้เวน้ว่างไว ้แลว้คลิกหัวขอ้เลือก

รายการท่ีตอ้งบนัทึก 
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11. คลิกรายการท่ี 3 เพื่อบนัทึกรายได้ รายจ่าย และก าไรหรือขาดทุนสุทธิ ท่ีแสดงใน

รายงานงบการเงินของกิจการ ถา้รายการไหนไม่มีให้เวน้ว่างไว ้แลว้คลิกหัวขอ้เลือก

รายการท่ีตอ้งบนัทึก 

 

 

 



41 
 

 

12. คลิกรายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 เพื่อบนัทึกรายการท่ี2 คือเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี และ

การค านวณภาษี ตามท่ีแสดงในรายงานงบการเงินของกิจการ ถา้รายการไหนไม่มีให้

เวน้วา่งไว ้แลว้คลิกหวัขอ้เลือกรายการท่ีตอ้งบนัทึก 

 
 

13. เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมดแลว้ คลิก “จดัเก็บ” แลว้เลือกต าแหน่งท่ีจะเก็บ เม่ือ

จดัเกบ็ขอ้มูลลงไฟลเ์รียบร้อย ถา้ตอ้งการหนา้รายงานรวมยอดเงินและยอดภาษีใหค้ลิก 

“พิมพ”์ หรือถา้ไม่ตอ้งการใหค้ลิก “ออก” 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการปฏิบัตกิารและข้อเสนอแนะ 

5.1.  สรุปผลโครงงานหรืองานวจิัย 
5.1.1. สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยืน่รายการภาษี

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

 ไดท้ราบถึงแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ี

จ่าย 

 สามารถกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ 

ท่ีจ่าย 

 มีแนวการปฏิบติังานเร่ือง “ การกรอกแบบภาษีเงินได้ - ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ”   

ส าหรับบุคคลท่ีสนใจ หรือนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป 

5.1.2. ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ไม่สามารถน าเอกสารจากการปฏิบัติงานจริง ใช้ประกอบการท าโครงงานได้ 

เน่ืองจากเอกสารดงักล่าวเป็นความลบัของลูกคา้ไม่สามารถเปิดเผยได ้

5.1.3. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

ให้นักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป จดัท าเอกสารต่างๆข้ึนเอง โดยรวบรวมจากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆ เช่น หนงัสือ หรืออินเตอร์เน็ต 

5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1. ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เป็นประโยชน์ส าหรับนกัศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานและเตรียม

ตวัส าหรับการท างานจริง 

 ท าให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และสามารถติดต่อส่ือสารกับ

บุคคลภายนอกไดอ้ยา่งรู้เร่ือง 

 ไดท้ราบถึงขั้นตอนการปฏิบติังานในการท าบญัชี 

 ไดรู้้วิธีการบนัทึกแบบภาษีเงินได ้ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.50 
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 ฝึกใหมี้ความรอบครอบในการท างาน และสามารถแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.2.2. ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 เน่ืองจากเร่ิมท างานจริงเป็นคร้ังแรก จึงขาดทกัษะในการปฏิบติังานและมีขอ้พก

พร่องอยูพ่อสมควร 

 ไม่มีประสบการณ์ในการท าบญัชี จึงท าให้การท างานเกิดความล่าช้าและเกิด

ขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานจริง 

5.2.3. ข้อเสนอแนะ 
 นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบังานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพิ่มเติมก่อน

ออกปฏิบติังาน 

 เม่ือพนกังานท่ีปรึกษาอธิบายขั้นตอนต่างๆในการปฏิบติังานควรมีการจดบนัทึก

และท าความเขา้ใจจะสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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