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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ผจู ้ ดั ทาเข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่บริ ษทั เมอริ ทซอฟท์ จากัด เป็ น
บริ ษทั ที่จดั จาหน่ายโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป โปรแกรมเงินเดือน-บุคคล ทั้งให้คาปรึ กษา วางระบบ
ให้บริ ษทั ที่ตอ้ งการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อจัดทาบัญชีหรื อบริ หารองค์กร อีกทั้งยังมีบริ การหลัง
การขาย ด้วยทีมงานคุณภาพสู ง ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี และทางบริ ษทั
จึงมีการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหาทางไกลผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกของลูกค้า
ดัง นั้น ผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้น าข้อ มู ล และความรู ้ ที่ ไ ด้ม าท าเป็ นรายงานเรื่ อ ง “การยื่ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการยืน่ ภาษีทางอินเตอร์เพื่อ
เป็ นข้อมูลแนวทางให้ผอู ้ ื่นได้เข้าใจโดยละเอียดและถูกต้อง

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต
2.เพื่อรวบรวมรายละเอียดในการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
โครงงานนี้เป็ นโครงงานที่ระบุรายละเอียดการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดย
มีขอบเขตโครงงานเกี่ยวกับรายละเอียดในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง โดย
ผูจ้ ดั ทาได้รับข้อมูลมาจากพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานท่านอื่นๆในบริ ษทั
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1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.พนักงานเข้าใหม่หรื อเด็กฝึ กงานรุ่ นต่อไปสามารถเรี ยนรู ้การยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มทาง
อินเตอร์เน็ตได้โดยละเอียด
2.สามารถระบุเอกสารและขั้นตอนการทาได้อย่างชัดเจน
3.สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
4.สามารถตรวจสอบภาษีเองได้
5.สะดวกในการตรวจสอบและกรอกข้อมูล

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการค้นคว้าเกี่ ยวกับเรื่ องภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 โดยการค้นคว้างานวิจยั และเอกสารที่
เกี่ยวข้องโดยได้นามาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ภาษีซ้ือ ภาษีขาย
3.ใบกากับภาษี
4.การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. รายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย ภพ.30
6.อินเตอร์เน็ต
1.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value Added Tax หรื อ VAT) คือ ภาษี ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บจาก
มูลค่าของการซื้อการขายสิ นค้าหรื อบริ การในประเทศ และการนาเข้าสิ นค้าโดยมีกรมสรรพากรเป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ ปัจจุบนั เราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยูใ่ นอัตราคงที่ 7%
ผูป้ ระกอบการที่มียอดขายทั้งปี เกิ น 1,800,000บาท จะถูกบังคับให้จดทะเบียน VAT ตาม
กฎหมายภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000บาท แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าที่ได้รับ
ยกเว้น ก็จะไม่ตอ้ งเสี ย VAT เช่น ขายเนื้อสัตว์ ผักสด และอื่นๆ เป็ นต้น
(มาตรา 4(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560,มาตรา 12 ทวิ พ.ร.บ. รายได้เทศบาล พ.ศ.
2497,มาตรา 80 ประมวลรัษฎากร)
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. การขายสิ นค้าที่มิใช่การส่ งออก หรื อการให้บริ การ ดังนี้
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- การขายพืชผลทางการเกษตร ที่อยูใ่ นสภาพสด

- การขายสัตว์ ไม่วา่ จะมีชีวติ หรื อไม่มีชีวิต
- การขายปุ๋ ย
- การขายปลาป่ น อาหารสัตว์
- การขายยาหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับพืชหรื อสัตว์ เพื่อบารุ ง รักษา ป้องกัน ทาลายหรื อ
กาจัดศัตรู หรื อโรคของพืชและสัตว์
- การขายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อตาราเรี ยน
- การให้บริ การการศึกษาของทางราชการ หรื อเอกชน
- งานศิลปะและวัฒนธรรม
- การประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ
- สถานพยาบาล
- การวิจยั การให้บริ การทางวิชาการ
- ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
- สัญญาจ้างแรงงาน
- จัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
- นักแสดงสาธารณะ
- ขนส่ งในราชอาณาจักร
- ขนส่ งระหว่างประเทศ
- เช่าอสังหาริ มทรัพย์
- การให้บริ การของราชการส่ วนท้องถิ่น
- การขายหรื อให้บริ การของราชการ
- การขายหรื อให้บริ การเพื่อประโยชน์ทางศาสนาหรื อสาธารณกุศล
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- อื่น ๆ ตาม พรฎ.239
2. การนาเข้าสิ นค้าดังต่อไปนี้
- พืชผลทางการเกษตร ขายสัตว์ไม่วา่ จะมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต ขายปุ๋ ย ขายปลาป่ น อาหาร
สัตว์ ขายยาหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับพืชหรื อสัตว์ ขายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อตารา
เรี ยน
- สิ นค้าจากต่างประเทศที่นาเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะสิ นค้าที่ได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544)
- สิ นค้าที่จาแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั
อัตราศุลกากร
- สิ นค้าซึ่งนาเข้าและอยูใ่ นอารักขาของศุลกากร แล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศ โดยได้
คืนอากรขาเข้า ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
3. การส่ งออกซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 82/16
(มาตรา81 ตามประมวลรัษฎากร)

2.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาษีซื้อ ภาษีขาย
ภาษีซ้ือ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนถูกผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
อื่นเรี ยกเก็บและหมายความรวมถึง
- ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนได้เสี ยเมื่อนาเข้าสิ นค้า
- ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนได้เสี ยเนื่องจากได้รับโอนสิ นค้านาเข้า ที่จาแนก
ประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากร
- ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ได้นาส่ งตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร
ภาษีซ้ือ แบ่งเป็ น2 ประเภท
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1.ภาษีซ้ือที่กฎหมายให้นามาหักออกจากภาษีซ้ือหรื อขาย ต้องเป็ นภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้อสิ นค้า
หรื อบริ การที่ถูกเรี ยกเก็บจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น หรื อเป็ นภาษีซ้ือที่เกิด
จากการนาเข้าสิ นค้าโดยที่สินค้าหรื อบริ การกังกล่าวต้องมาใช้ในกิจการของตัวเอง และไม่เป็ นภาษี
ซื้อที่กฎหมายให้นามาหัก โดยสามารถขอคืนได้ภายในระยะเวลา 6เดือน
2.ภาษีซ้ือต้องห้าม เป็ นภาษีซ้ือตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิม่ ที่เกิดจากการซื้อหรื อชาระค่าสิ นค้าหรื อ
บริ การ แต่มีลกั ษณะที่กฎหมายห้ามไม่ให้นาไปหักกับภาษีขาย เพื่อใช้ในการนาส่ งภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรื อเรี ยกว่า ภาษีซ้ือที่ขอคืนไม่ได้
ลักษณะของภาษีซ้ือต้องห้ามตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร
1. ไม่มีใบกากับภาษี หรื อไม่อาจแสดงใบกากับภาษีได้ เนื่องจากไม่ได้รับใบกากับภาษี หรื อ
ได้รับใบกากับภาษีที่ระบุชื่อบุคคลอื่น หรื อแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรที่เรี ยกตรวจ
ไม่ได้
2. ใบกากับภาษีมีขอ้ ความไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด ใบกากับภาษีที่นามาหักได้ ต้อง
เป็ นใบกากับภาษีเต็มรู ป และต้องมีขอ้ มูลสาคัญตามที่กฎหมายกาหนดตามมาตรา 86/4
แห่งประมวลรัษฎากร
3. ภาษีซ้ือที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ ภาษีซ้ือที่เกิดจากรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การประกอบกิจการ เพื่อหากาไร หรื อเพื่อกิจการโดยเฉพาะ แม้มีใบกากับภาษีถูกต้อง
สมบูรณ์กน็ าไปหักจากภาษีขายเพื่อนาส่ งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้
4. ภาษีซ้ือที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรื อที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน ภาษีซ้ือที่เกิดจาก
รายจ่ายค่ารับรองหรื อค่าบริ การหรื อค่าสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลใดๆไม่วา่
จะเพื่อประโยชน์ต่อกิจการหรื อไม่ เช่น ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่ามหรสพ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นในทานองเดียวกัน
5. ใบกากับภาษีออกโดยผูไ้ ม่มีสิทธิประกอบด้วย
- ผูท้ ี่ไม่ใช่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยูน่ อกราชอาณาจักร หรื อตัวแทน
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทรัพย์สินถูกขายทอดตลาดหรื อขายโดยวิธีอื่น
หรื อ โดยบุคคลอื่น
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- ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) อาทิ ภาษีซ้ือ
จากรายการจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 10 คน ภาษีซ้ือตามใบกากับภาษีอย่าง
ย่อ ภาษีซ้ือที่เกิดจากซื้อสิ นทรัพย์หรื อรายจ่าย สาหรับกิจการประเภทที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
(เอกพล ซ้ายเกลี้ยง)

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการได้เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การเมื่อขายสิ นค้า
หรื อรับชาระค่าบริ การ การเก็บภาษีขายเป็ นการป้องกันการหลบหนีภาษีช่วยเอื้ออานวยต่อการ
ลงทุนมีความเป็ นกลางทางเศรษฐกิจ เพราะโดยทัว่ ไปทุกขั้นตอนการผลิตและการจาหน่ายจะใช้
อัตราภาษีเดียวสาหรับสิ นค้าและบริ การทุกขั้นตอนจึงไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนในการผลิต และการ
บริ โภค หากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ออกใบกากับภาษีในการขายให้แก่ผซู ้ ้ือ
สิ นค้าหรื อรับบริ การ ก็จะมีความผิดฐานไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีผฝู ้ ่ าฝื นอาจได้รับ
โทษทั้งทางแพ่ง และอาญา
3.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับใบกากับภาษี
ใบกากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสาคัญ ซึ่งผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทาและออกให้กบั ผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การทุกครั้งที่มีการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การ เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การและจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียน
เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละครั้ง


กรณี การขายสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบกากับภาษีพร้อมทั้งส่ ง
มอบให้แก่ผซู ้ ้ือในในทันทีที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ



กรณี การให้บริ การ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบกากับภาษีพร้อมทั้งส่ ง
มอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การในทันทีที่ได้รับชาระราคาค่าบริ การ

ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนต้องจัดทาใบกากับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้


ต้นฉบับ ผูป้ ระกอบการต้องส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ



สาเนา ผูป้ ระกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่ทารายงาน

ประเภทของใบกากับภาษี
1.ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป
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2.ใบกากับภาษีอย่างย่อ
ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป คือ เอกสารหลักฐานสาคัญ ซึ่งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยทัว่ ไป มีหน้าที่ตอ้ งออกให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่งใบกากับภาษีเต็มรู ปจะต้องมีรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ (มาตรา 86/4)
1. คาว่า "ใบกากับภาษี"
2. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
4. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อรับบริ การ
5. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีและหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
7. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณและมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
8. จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดยให้แยกออกจาก
มูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การให้ชดั แจ้ง

โดยปกติแล้วผูซ้ ้ือสิ นค้าทัว่ ไปไม่มีความจาเป็ นจะต้องใช้ใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบเว้นแต่
1. เพื่อเป็ นหลักฐานในการเบิกค่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้นกับหน่วยงานต้นสังกัด
2. เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสิ นค้าและความเป็ นเจ้าของสิ นค้า กรณี สินค้ามีมูลค่าสู ง
หรื อมีบริ การหลังการขาย
3. กรณี ซ้ือสิ นค้าและบริ การเพือ่ การค้า อาจนาหลักฐานนี้ไปใช้ในการขอรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืน
หากเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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ความแตกต่างระหว่างใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป กับใบกากับภาษีแบบย่อ
ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป

ใบกากับภาษีอย่างย่อ

1.ต้องแสดงชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
ของผูซ้ ้ือ หรื อรับบริ การอย่างชัดเจน

1.ไม่จาเป็ นต้องแสดงซื้อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู ้
เสี ยภาษีของผูซ้ ้ือ หรื อรับบริ การ

2.ต้องแสดงชื่อ ชนิด และประเภทของสิ นค้า
อย่างชัดเจน

2.ชื่อ ชนิด หรื อประเภทของสิ นค้าสามารถ
แสดลงเป็ นรหัสได้

3.ต้องแสดลงจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออก
จากมูลค่าของสิ นค้า

3.มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นมีการรวบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

4.สามารถนาไปหักออกจากภาษีขายในการ
คานวณภาษีมูลค่าเพิ่มนาส่ ง ภพ.30ได้

4.ไม่สามารถนาไปหักออกจากภาษีขายในการ
คานวณภาษีมูลค่าเพิ่มนาส่ ง ภพ.30ได้

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป

รู ปที่ 2.1 ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป
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รู ปที่ 2.2 ใบกากับภาษีอย่างย่อ
4.การคานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีสองแบบ คือ แบบแวตนอก และแบบแวตใน โดยคานวณให้ราคา
สิ นค้าที่รวม VAT มีค่าเท่ากับ 107% หลังจากนั้นให้แยกราคาสิ นค้า และ VAT ออกจากกัน โดยให้
ราคาสิ นค้าเท่ากับ 100% และ คานวณให้ภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเท่ากับ 7%
ตัวอย่างการคิด
VAT (แวต) ใน ซื้อเสื้ อ 1,000 บาท
วิธีการคิด 1,000*100/107 = เสื้ อราคา 934.58 และ VAT 65.42

VAT (แวต) นอก ซื้อเสื้ อ 1,000 บาท
วิธีการคิด 1,000*7/100 = 1,070
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5.รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30

รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ต้องนาส่ งก่อนวันที่15 ของเดือนถัดไป โดยกรอกชื่อ ที่อยู่ เลข
ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี13หลัก ประจาเดือนที่ ปี ที่ และทาการกรอกภาษีซ้ือ ภาษีขาย
- ภาษีขาย มากกว่าภาษีซ้ือ บริ ษทั ต้องชาระภาษีมูลค่าเพิ่มตามจานวนนั้น
- ภาษีขาย น้อยกว่าภาษีซ้ือ บริ ษทั สามารถขอคืนภาษี หรื อขอเครดิตภาษีไว้ใช้ใน
เดือนถัดไป

รู ปที่ 2.3 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
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6.แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับอินเตอร์ เน็ต
ความหมายของอินเตอร์ เน็ต (INTERNET) หรื อเครื อข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่ อมต่อถึงกันทัว่
โลก โดยมี มาตรฐานการรั บส่ งข้อมูลระหว่างกันเป็ นหนึ่ งเดี ยว ซึ่ งคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องจะ
สามารถรับส่ งข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ เช่นตัวอักษร ภาพและเสี ยงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูล
จากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
อินเตอร์เน็ตประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นเครื อข่ายที่เชื่อมคอมพิวเตอร์
เข้าด้วยกัน และส่ วนที่เป็ นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องเก็บเอาไว้ พร้อมกับมีความสามารถที่
ช่ วยให้เราค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้ในเวลาอันสั้นอินเตอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่ปฏิ วตั ิความเป็ นอยู่ของ
มนุษยชาติ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ช่วยให้คนเรามีอิสรเสรี ในการเรี ยนรู ้และการทางานมาก
ขึ้น พบว่ามีประชากรโลกกว่า 650 ล้านคน ใช้อินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั (ค.ศ. 2003) อินเตอร์ เน็ตมี
มาตรฐานการรั บส่ งข้อมูลที่ชัดเจนและเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันทาให้ การเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ คนละ
ประเภทเป็ นไปได้อ ย่ า งง่ า ยดาย ไม่ ว่ า จะเป็ น PC Macintosh หรื อ เครื่ อ งประเภทใดๆก็ ต าม
โดยทัว่ ไปแล้วคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบกันเข้าเป็ นเครื อข่ายหลักของอินเตอร์ เน็ตมักจะเป็ นระบบ
เครื อข่ายของมินิคอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายท้องถิ่น(Local Area Network หรื อ LAN) และ
เครื อข่ายเมนเฟรม คอมพิวเตอร์บางคนจึงเรี ยกอินเตอร์เน็ตว่าเป็ น “เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ ”ส่ วน
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลมักจะไม่ได้ต่ออยู่กบั อินเตอร์ เน็ตตลอดเวลา แต่จะเชื่อมต่อเมื่อต้องการใช้
งานเท่านั้น
อินเทอร์ เน็ ต ( Internet ) คือ เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่ อมโยงเครื อข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ทวั่ โลกเข้าด้ว ยกัน โดยอาศัย เครื อข่ ายโทรคมนาคมเป็ นตัว เชื่ อมเครื อข่ ายภายใต้
มาตรฐานการเชื่ อ มโยงด้ว ยโปรโตคอลเดี ย วกัน คื อ TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องในอินเทอร์ เน็ตสามารถสื่ อสารระหว่างกันได้นบั ว่า
เป็ นเครื อข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปั จจุบนั เนื่ องจากมีผูน้ ิ ยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์ เน็ตจากทัว่ โลก
มาก อินเทอร์เน็ตจึงมีรูปแบบคล้ายกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ WAN แต่มีโครงสร้างการทางาน
ที่แตกต่างกันมากพอสมควรเนื่ องจากระบบ WAN เป็ นเครื อข่ายที่ถูกสร้างโดยองค์กรๆเดียวหรื อ
กลุ่ ม องค์ก รเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ด้า นใดด้า นหนึ่ ง และมี ผู ้ดู แ ลระบบที่ รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อน แต่
อินเทอร์เน็ตจะเป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์นบั ล้านๆเครื่ องแบบไม่ถาวรขึ้นอยูก่ บั เวลา
นั้นๆว่าใครต้องการเข้าสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ตบ้างใครจะติ ดต่อสื่ อสารกับใครก็ได้จึงทาให้ระบบ
อินเทอร์เน็ตไม่มีผใู ้ ดรับผิดชอบหรื อดูแลทั้งระบบ

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อ

บริ ษทั เมอริ สซอฟท์ จากัด

3.1.2 สถานที่ต้ งั

49/50 ซอย หมู่บา้ นสุ ขฤทัย ถนนเลียบคลองสี่ วา
ตากล่อม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร 74000

3.1.3 โทรศัพท์

086-412-5424,0632258968

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เมอริ สซอฟท์ จากัด
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รู ปที่ 3.2 ช่องทางการติดต่อกับ บริ ษทั เมอริ สซอฟท์ จากัด www.merisoft.info

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่างโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เมอริ สซอฟท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั จาหน่ายโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป โปรแกรม
เงินเดือน-บุคคล ทั้งให้คาปรึ กษา วางระบบให้บริ ษทั ที่ตอ้ งการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อจัดทา
บัญชีหรื อบริ หารองค์กร อีกทั้งยังมีบริ การหลังการขาย ด้วยทีมงานคุณภาพสู ง ที่ได้รับการอบรม
และมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี และทางบริ ษทั จึงมีการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหาทางไกลผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกของลูกค้า และมีหอ้ งอบรมสาหรับลูกค้า ด้วยหลักสู ตรพื้นฐาน
และหลักสู ตรเฉพาะธุรกิจวางระบบและพร้อมใช้งานจริ งได้ทนั ที

3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั เมอริ สซอฟท์ จากัด
คุณ สุ ภสั สร ศักดิสง
เจ้าของสถานประกอบการ

คุณ ณิ ชาภัทร์ สมคะเณย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน
.

นาย วิริยะ เขื่อนคาป้อ
นักศึกษาฝึ กงานสหกิจ
รู ปที่ 3.4 แผนภูมิการจัดองค์กรและบริ หารงาน บริ ษทั เมอริ สซอฟท์ จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นาย วิริยะ เขื่อนคาป้อ ตาแหน่งผูป้ ระสานงานฝ่ ายบัญชี
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายนอกเหนือจากโครงงาน คือ ทาหน้าที่
ประสานงานและตรวจสอบเอกสารงานบัญชี และใส่ ขอ้ มูลด้านงานบัญชีต่างๆ รวมถึงการ
ประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่ ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปและงานบริ การหลังการ
ขายกับลูกค้าในสถานที่ต่างๆ
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 คุณ ณิ ชาภัทร์ กลิ่นบุญสด
3.5.2 ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน

รู ปที่ 3.5 รู ปพนักงานที่ปรึ กษา
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 18 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. -17.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

1.รวบรวมความต้องการและศึกษา
ข้อมูลของโครงงานโดยใช้ประวัติการ
สัง่ ซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ
2.วิเคราะห์ระบบงาน
3.ออกแบบระบบงาน
4.จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
5.ทดสอบและสรุ ปผล
6.จัดทาเอกสาร
7.ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์

จานวน 1 เครื่ อง

เครื่ องปริ้ นเอกสารและใบเสร็ จ จานวน 2 เครื่ อง
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม FORMULA WINNING (โปรแกรมเฉพาะของทางบริ ษทั )

ส.ค.61

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการศึกษาเรื่ องการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิม่ ทางอินเตอร์เน็ต ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในเรื่ อง
ขั้นตอนการดาเนินงานในการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และเอกสารบัญชีและภาษี
ต่างๆ เพื่อเป็ นการศึกษารายละเอียดและวิธีการยืน่ ภาษี ผลการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาให้ทราบถึง
วิธีการและเอกสาร ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการทารายงานภาษีมูลค่ าเพิม่
1.กรอกรายการซื้อ รายการขายใส่ โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป
รับแฟ้มเอกสารมาจากลูกค้า แล้วทาการคียร์ ายการซื้อ รายการขายใส่ โปรแกรม
โดยโปรแกรมจะทาการแยกภาษีมูลค่าเพิ่มให้
2.ออกรายงานภาษี
ออกรายงานภาษีจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป

และตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่า

ภาษี

รู ปที่ 4.1 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
(อ้างอิงจาก http://www.prosmes.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=353&ArticleID=811)
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4.2 ขั้นตอนการนาส่ งภาษีมูลค่ าเพิม่ ผ่ านทางอินเตอร์ เน็ต
1.ดาวน์ โหลดโปรแกรม ภพ.30

สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.rd.go.th

รู ปที่ 4.2 เว็บไซด์กรมสรรพากร
1.1 เลือกยื่นแบบผ่านอินเตอร์ เน็ต ทีห่ ัวข้ อ E-Filing

รู ปที่ 4.3 เลือกยืน่ แบบผ่านอินเตอร์เน็ต
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1.2 เลือกบริการอื่น และดาวน์ โหลดโปรแกรม

รู ปที่ 4.4 เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
1.3 เลือกทีภ่ พ.30 และทาการดาวน์ โหลด

รู ปที่ 4.5 เลือกภพ.30
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รู ปที่ 4.6 ดาวน์โหลด
1.4 ติดตั้งโปรแกรม
ทาการติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ในตัวโปรแกรม

เลือกพื ้นที่ที่จะจัดเก็บ

กด Start เพื่อเริ่ มติดตัง้
โปรแกรม

ลงโปรแกรม

รู ปที่ 4.7 ติดตั้งโปรแกรม
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2.เข้ าโปรแกรม และกรอกข้ อมูลบริษัท
กรอกข้อมูลชื่อ และเลขประจาผูเ้ สี ยภาษี13หลัก ใส่ สาขา และเลือกเดือน ปี ภาษี จากนั้นกด
ตกลงด้านล่าง
1.กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภำษี 13หลัก

2. กรอกชื่อ สำขำ และเลือก
เดือนปี ที่เสียภำษี

3.กดตกลง

รู ปที่ 4.8 ภาพโปรแกรม
3.กรอกข้ อมูลสถานประกอบการ และภาษีซื้อ ภาษีขาย
กรอกเลขที่สาขา รหัสไปรษณี ย ์ ยอดซื้อ ยอดภาษีซ้ือ ยอดขาย และยอดภาษีขาย ระบบจะ
ทาการคานวณภาษีให้วา่ ชาระเกิน หรื อ ต้องชาระเพิ่ม เสร็ จแล้วกดตกลง แล้วกดใบหน้า

2.กรอกข้ อมูล และกรอกยอดขำย และขำยซื ้อระบบจะทำกำร
คำนวณภำษี ให้ อตั โนมัติ

1.กดเพิ่ม

4.เลือกใบหน้ ำเพื่อไปขันตอนต่
้
อไป

3.กดตกลง

รู ปที่ 4.9 ภาพโปรแกรม
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4.กรอกข้ อมูลในช่ องต่ างๆ

กรอกข้อมูลที่เหลือให้ครบถ้วนถ้ามี และกดจัดเจ็บ
1.กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน

2.เลือกจัดเก็บ

รู ปที่ 4.10 กรองข้อมูลให้ครบ

1.เลือกพื ้นที่จดั เก็บ

2.เลือกตกลง

รู ปที่ 4.11 หน้าต่างจัดเก็บ
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5.ทาการยื่นแบบ
เข้าเว็บไซด์ www.rd.go.th เลือกยืน่ แบบออนไลน์ ในหัวข้อ E-Filing

รู ปที่ 4.12 เลือกยืน่ แบบผ่านอินเตอร์เน็ต

1.เลือกยื่นแบบออนไลน์

รู ปที่ 4.13 ยืน่ แบบออนไลน์
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6.เลือกภพ.30

1.เลือกภพ.30

รู ปที่ 4.14 เลือก ภพ.30
7.ทาการเข้ าสู่ เข้ าระบบ
โดยหมายเลขผูใ้ ช้คืนหมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี13หลัก และรหัสผ่านได้จาก
กรมสรรพากร จากนั้นจะเข้าสู่ หน้าแบบภพ.30

1.กรอกข้ อมูลเพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ

2.กดตกลง

ภาพที่ 4.15 ทาการเข้าสู่ ระบบ
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จากนั้นทาการ Browse ข้อมูลที่ทาการจัดเจ็บไว้จากหัวข้อที่4 แล้วกด Upload ใบแนบ

จากนั้นทาการกดปุ่ มคานวณภาษี

รู ปที่ 4.17 กดคานวณภาษี
(อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=seYPwYo6sNo)
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ถ้ามีภาษีขอคืนสามารถเลือกได้ 3วิธีคือ
-คืนเงินสด
-คืนผ่านธนาคาร
-นาภาษีไปชาระในเดือนถัดไป
จากนั้นเลือกยืนยันการยืน่ แบบ

1.สำมำรถขอคืนภำษี ได้ 3วิธี

รู ปที่ 4.18 เลือกวิธีขอคืนภาษี
(อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=seYPwYo6sNo)

8.เลือกวิธีการชาระ

รู ปที่ 4.19 เลือกวิธีการชาระภาษี
(อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=seYPwYo6sNo)

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 จากการที่ ผูจ้ ดั ทาเข้าไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ ศึ กษาได้เป็ นระยะเวลา 110 วัน ทาให้
ผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นปั ญหาของการจัดการและการระบุรายละเอียดงานด้านภาษี ซึ่ งมีผล
ทาให้เกิ ดความผิดพลาดในการยื่นภาษีและเสี ยภาษี ความคลาดเคลื่อนของความ
เข้าใจในเอกสารและรายละเอี ย ดเชิ งลึ ก ก่ อให้เกิ ดความผิดพลาดในการยื่นภาษี
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงระบุรายละเอียดการยื่นเอกสารผ่านทางอินเตอร์ เน็ตโดยละเอียด
รวมถึงเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการยื่นภาษี โดยผลการทาโครงงานได้สาเร็ จลุล่วงตามที่
ได้ต้ งั ไว้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการทราบถึงรายละเอียดและตรวจสอบก่อน
การยื่นภาษี ทั้งบุคคลทัว่ ไป พนักงานเข้าใหม่ หรื อนักศึกษาฝึ กงานรุ่ นใหม่ที่จะเข้า
มาทางานในบริ ษทั ได้นาไปใช้ได้จริ งในการทางานและไม่ก่อให้เกิ ดความความ
ผิดพลาดในภายหลัง
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงานคือ นักศึกษายังขาดความเข้าใจในเอกสารและใน
เรื่ องของการคิดภาษีและรายละเอียดการยืน่ ทางอินเตอร์เน็ต ทาให้มีขอ้ จากัดในด้าน
ของการทารายงานและการหาข้อมูลทั้งในอินเตอร์เน็ตและการสอบถามเพิ่มเติม
5.1.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคือ ควรอ่านและทาความเข้าใจกับเรื่ องภาษีก่อนใน
ขั้นต้นและจดปั ญหาหรื อเค้าถามที่สงสัยเพื่อนาไปถามกับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
การปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษา ทาให้ได้ประสบการณ์ การรั บผิดชอบหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย ได้พบปะผูค้ นและฝึ กด้านการบริ การลูกค้า รวมถึงการเข้าสังคมร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น ช่ วยในเรื่ องการปรั บตัวกับสังคมและสถานที่ ใหม่ๆ และรั บฟั งแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นกับผูอ้ ื่นได้
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ช่ วงอาทิตย์แรกยังรู ้สึกสับสนกับโปรแกรมของบริ ษทั และเอกสารในการทางาน
รวมถึงการปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในช่วงแรก แต่หลังจากปฏิบตั ิงานประมาณ 12 อาทิตย์กส็ ามารถปรับตัวและเข้าใจเอกสารได้
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ในการทางานควรตั้งคาถามกับสิ่ งที่ไม่เข้าใจให้มากเนื่องจากการผิดพลาด 1 ครั้งอาจ
ทาให้งานจะต้องล่าช้าหรื อต้องเริ่ มใหม่ท้ งั หมด ควรถามเมื่อไม่เข้าใจเพื่อลดความ
ผิด พลาดที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และรั บผิด ชอบงานที่ ไ ด้รั บมอบหมายให้ออกมาประสบ
ความสาเร็ จ ควรหาความรู ้และสื บค้นการทางานหรื อข้อสงสัยด้วยตนเองจะทาให้
สามารถจาและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อไม่เข้าใจจึงค่อยถาม
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