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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
                            จากการท่ีผูจ้ดัท าเขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั เมอริทซอฟท ์จ ากดั เป็น
บริษทัท่ีจดัจ าหน่ายโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน-บุคคล ทั้งใหค้  าปรึกษา วางระบบ
ใหบ้ริษทัท่ีตอ้งการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อจดัท าบญัชีหรือบริหารองคก์ร อีกทั้งยงัมีบริการหลงั
การขาย ดว้ยทีมงานคุณภาพสูง ท่ีไดรั้บการอบรม และมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี และทางบริษทั
จึงมีการใหค้  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาทางไกลผา่นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกของลูกคา้ 
  
                           ดังนั้ นผูจ้ ัดท าจึงได้น าข้อมูลและความรู้ท่ีได้มาท าเป็นรายงานเร่ือง “การยื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีแจงรายละเอียดการยืน่ภาษีทางอินเตอร์เพื่อ
เป็นขอ้มูลแนวทางใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจโดยละเอียดและถูกตอ้ง 

                            

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 2.เพื่อรวบรวมรายละเอียดในการยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

         โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีระบุรายละเอียดการยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นทางอินเตอร์เน็ต โดย
มีขอบเขตโครงงานเก่ียวกบัรายละเอียดในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มว่ามีวิธีการอย่างไรบา้ง โดย
ผูจ้ดัท าไดรั้บขอ้มูลมาจากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่านอ่ืนๆในบริษทั 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.พนกังานเขา้ใหม่หรือเดก็ฝึกงานรุ่นต่อไปสามารถเรียนรู้การยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มทาง
อินเตอร์เน็ตไดโ้ดยละเอียด 

2.สามารถระบุเอกสารและขั้นตอนการท าไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.สามารถช่วยลดความผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้

4.สามารถตรวจสอบภาษีเองได ้

5.สะดวกในการตรวจสอบและกรอกขอ้มูล  

 

 

 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 โดยการคน้ควา้งานวิจยัและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งโดยไดน้ ามาเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2.ภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

3.ใบก ากบัภาษี 

4.การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5. รายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย ภพ.30 

6.อินเตอร์เน็ต 

1.แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added Tax หรือ VAT) คือ ภาษี ตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงจดัเกบ็จาก

มูลค่าของการซ้ือการขายสินคา้หรือบริการในประเทศ และการน าเขา้สินคา้โดยมีกรมสรรพากรเป็น

หน่วยงานรับผดิชอบในการจดัเกบ็ ปัจจุบนัเราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยูใ่นอตัราคงท่ี 7% 

ผูป้ระกอบการท่ีมียอดขายทั้งปีเกิน 1,800,000บาท จะถูกบงัคบัให้จดทะเบียน VAT ตาม

กฎหมายภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000บาท แต่ถา้เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บ

ยกเวน้ กจ็ะไม่ตอ้งเสีย VAT เช่น ขายเน้ือสตัว ์ผกัสด และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

(มาตรา 4(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 646) พ.ศ. 2560,มาตรา 12 ทวิ พ.ร.บ. รายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 

2497,มาตรา 80 ประมวลรัษฎากร) 

 การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

1. การขายสินคา้ท่ีมิใช่การส่งออก หรือการให้บริการ ดงัน้ี 
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- การขายพืชผลทางการเกษตร ท่ีอยูใ่นสภาพสด 

- การขายสตัว ์ไม่วา่จะมีชีวติหรือไม่มีชีวิต 

- การขายปุ๋ย 

- การขายปลาป่น อาหารสัตว ์

- การขายยาหรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับพืชหรือสตัว ์เพื่อบ ารุง รักษา ป้องกนั ท าลายหรือ
ก าจดัศตัรูหรือโรคของพืชและสตัว ์

- การขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือต าราเรียน 

- การใหบ้ริการการศึกษาของทางราชการ หรือเอกชน 

- งานศิลปะและวฒันธรรม 

- การประกอบโรคศิลปะ การสอบบญัชี การวา่ความ 

- สถานพยาบาล 

- การวิจยั การใหบ้ริการทางวิชาการ 

- หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสตัว ์

- สัญญาจา้งแรงงาน 

- จดัแข่งขนักีฬาสมคัรเล่น 

- นกัแสดงสาธารณะ 

- ขนส่งในราชอาณาจกัร 

- ขนส่งระหวา่งประเทศ 

- เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

- การใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

- การขายหรือใหบ้ริการของราชการ 

- การขายหรือใหบ้ริการเพื่อประโยชน์ทางศาสนาหรือสาธารณกศุล 
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- อ่ืน ๆ ตาม พรฎ.239 

2. การน าเขา้สินคา้ดงัต่อไปน้ี 

- พืชผลทางการเกษตร ขายสตัวไ์ม่วา่จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ขายปุ๋ย ขายปลาป่น อาหาร
สัตว ์  ขายยาหรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับพืชหรือสัตว ์ขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือต ารา
เรียน 

 - สินคา้จากต่างประเทศท่ีน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ทั้งน้ี เฉพาะสินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้
อากรขาเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น (พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 35) พ.ศ. 2544) 

- สินคา้ท่ีจ  าแนกประเภทไวใ้นภาควา่ดว้ยของท่ีไดรั้บยกเวน้อากร ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดั
อตัราศุลกากร 

- สินคา้ซ่ึงน าเขา้และอยูใ่นอารักขาของศุลกากร แลว้ไดส่้งกลบัออกไปต่างประเทศ โดยได้
คืนอากรขาเขา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 

3. การส่งออกซ่ึงสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 82/16 

(มาตรา81 ตามประมวลรัษฎากร) 

 

2.แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

 ภาษีซ้ือ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียน
อ่ืนเรียกเกบ็และหมายความรวมถึง 

- ภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้สียเม่ือน าเขา้สินคา้ 

- ภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้สียเน่ืองจากไดรั้บโอนสินคา้น าเขา้ ท่ีจ  าแนก
ประเภทไวใ้นภาควา่ดว้ยของท่ีไดรั้บยกเวน้อากร 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร  

- ภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีไดน้ าส่งตามเง่ือนไขของประมวลรัษฎากร 

ภาษีซ้ือ แบ่งเป็น2 ประเภท 
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1.ภาษีซ้ือท่ีกฎหมายใหน้ ามาหกัออกจากภาษีซ้ือหรือขาย ตอ้งเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้
หรือบริการท่ีถูกเรียกเกบ็จากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอ่ืน หรือเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิด
จากการน าเขา้สินคา้โดยท่ีสินคา้หรือบริการกงักล่าวตอ้งมาใชใ้นกิจการของตวัเอง และไม่เป็นภาษี
ซ้ือท่ีกฎหมายใหน้ ามาหกั โดยสามารถขอคืนไดภ้ายในระยะเวลา 6เดือน 

2.ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม เป็นภาษีซ้ือตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีเกิดจากการซ้ือหรือช าระค่าสินคา้หรือ
บริการ แต่มีลกัษณะท่ีกฎหมายหา้มไม่ใหน้ าไปหกักบัภาษีขาย เพื่อใชใ้นการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือเรียกวา่ ภาษีซ้ือท่ีขอคืนไม่ได ้

ลกัษณะของภาษีซ้ือตอ้งหา้มตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร 

1. ไม่มีใบก ากบัภาษี หรือไม่อาจแสดงใบก ากบัภาษีได ้เน่ืองจากไม่ไดรั้บใบก ากบัภาษี หรือ
ไดรั้บใบก ากบัภาษีท่ีระบุช่ือบุคคลอ่ืน หรือแสดงต่อเจา้พนกังานสรรพากรท่ีเรียกตรวจ
ไม่ได ้

2. ใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด ใบก ากบัภาษีท่ีน ามาหกัได ้ตอ้ง
เป็นใบก ากบัภาษีเตม็รูป และตอ้งมีขอ้มูลส าคญัตามท่ีกฎหมายก าหนดตามมาตรา 86/4 
แห่งประมวลรัษฎากร 

3. ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจการ ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การประกอบกิจการ เพื่อหาก าไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ แมมี้ใบก ากบัภาษีถูกตอ้ง
สมบูรณ์กน็ าไปหกัจากภาษีขายเพื่อน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได ้

4. ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั ภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก
รายจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการหรือค่าส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่บุคคลใดๆไม่วา่
จะเพื่อประโยชน์ต่อกิจการหรือไม่ เช่น ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่ามหรสพ 
ค่าใชจ่้ายเพื่อการกีฬา และค่าใชจ่้ายอ่ืนในท านองเดียวกนั  

5. ใบก ากบัภาษีออกโดยผูไ้ม่มีสิทธิประกอบดว้ย  

 - ผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 - ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร หรือตวัแทน 

 - ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีทรัพยสิ์นถูกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน
หรือ โดยบุคคลอ่ืน 
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 - ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 42) อาทิ ภาษีซ้ือ
จากรายการจ่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตท่ี์มีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอยา่ง
ยอ่ ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากซ้ือสินทรัพยห์รือรายจ่าย ส าหรับกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(เอกพล ซา้ยเกล้ียง) 

 

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดเ้รียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการเม่ือขายสินคา้
หรือรับช าระค่าบริการ การเกบ็ภาษีขายเป็นการป้องกนัการหลบหนีภาษีช่วยเอ้ืออ านวยต่อการ
ลงทุนมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เพราะโดยทัว่ไปทุกขั้นตอนการผลิตและการจ าหน่ายจะใช้
อตัราภาษีเดียวส าหรับสินคา้และบริการทุกขั้นตอนจึงไม่ก่อใหเ้กิดการบิดเบือนในการผลิต และการ
บริโภค หากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ไดอ้อกใบก ากบัภาษีในการขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
สินคา้หรือรับบริการ กจ็ะมีความผดิฐานไม่ปฏิบติัตาม หรือมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีผูฝ่้าฝืนอาจไดรั้บ
โทษทั้งทางแพง่ และอาญา 

       3.แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัใบก ากบัภาษ ี

 ใบก ากบัภาษ ี(Tax Invoice) คือ เอกสารหลกัฐานส าคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งจดัท าและออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคา้หรือ
บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้หรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน
เรียกเกบ็หรือพึงเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการในแต่ละคร้ัง 

 กรณีการขายสินคา้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตอ้งออกใบก ากบัภาษีพร้อมทั้งส่ง
มอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อในในทนัทีท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ 

 กรณีการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตอ้งออกใบก ากบัภาษีพร้อมทั้งส่ง
มอบใหแ้ก่ผูรั้บบริการในทนัทีท่ีไดรั้บช าระราคาค่าบริการ 

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั ดงัน้ี 

 ตน้ฉบบั ผูป้ระกอบการตอ้งส่งมอบใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

 ส าเนา ผูป้ระกอบการตอ้งเกบ็รักษาไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัท่ีท ารายงาน 

ประเภทของใบก ากบัภาษ ี

 1.ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 2.ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป คือ เอกสารหลกัฐานส าคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยทัว่ไป มีหนา้ท่ีตอ้งออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ ซ่ึงใบก ากบัภาษีเตม็รูปจะตอ้งมีรายการ
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี (มาตรา 86/4) 

1. ค าวา่ "ใบก ากบัภาษี" 

2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

4. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ 

5. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 

6. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 

7. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 

8. จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยใหแ้ยกออกจาก
มูลค่าของสินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้ 

 

โดยปกติแลว้ผูซ้ื้อสินคา้ทัว่ไปไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งใชใ้บก ากบัภาษีเตม็รูปแบบเวน้แต่ 

1. เพื่อเป็นหลกัฐานในการเบิกค่าสินคา้หรือบริการนั้นกบัหน่วยงานตน้สงักดั 

2. เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการซ้ือขายสินคา้และความเป็นเจา้ของสินคา้ กรณีสินคา้มีมูลค่าสูง
หรือมีบริการหลงัการขาย 

3. กรณีซ้ือสินคา้และบริการเพือ่การคา้ อาจน าหลกัฐานน้ีไปใชใ้นการขอรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืน 
หากเขา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ความแตกต่างระหวา่งใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป กบัใบก ากบัภาษีแบบยอ่ 

ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

1.ตอ้งแสดงช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
ของผูซ้ื้อ หรือรับบริการอยา่งชดัเจน 

1.ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงซ้ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีของผูซ้ื้อ หรือรับบริการ 

2.ตอ้งแสดงช่ือ ชนิด และประเภทของสินคา้
อยา่งชดัเจน 

2.ช่ือ ชนิด หรือประเภทของสินคา้สามารถ
แสดลงเป็นรหสัได ้

3.ตอ้งแสดลงจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออก
จากมูลค่าของสินคา้ 

3.มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ราคาสินคา้หรือ
บริการนั้นมีการรวบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไวแ้ลว้ 

4.สามารถน าไปหกัออกจากภาษีขายในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มน าส่ง ภพ.30ได ้

4.ไม่สามารถน าไปหกัออกจากภาษีขายในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มน าส่ง ภพ.30ได ้

ตารางท่ี 2.1 ความแตกต่างระหวา่งใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป 
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รูปท่ี 2.2 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

 

4.การค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

         การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีสองแบบ คือ แบบแวตนอก และแบบแวตใน โดยค านวณใหร้าคา

สินคา้ท่ีรวม VAT มีค่าเท่ากบั 107% หลงัจากนั้นใหแ้ยกราคาสินคา้ และ VAT ออกจากกนั โดยให้

ราคาสินคา้เท่ากบั 100% และ ค านวณใหภ้าษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเท่ากบั 7% 

 ตวัอยา่งการคิด  

VAT (แวต) ใน ซ้ือเส้ือ 1,000 บาท   

วิธีการคิด 1,000*100/107 = เส้ือราคา 934.58 และ VAT 65.42  

  

VAT (แวต) นอก ซ้ือเส้ือ 1,000 บาท 

วิธีการคิด 1,000*7/100 = 1,070 
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5.รายงานภาษซ้ืีอ ภาษีขาย ภพ.30 

 

         รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ตอ้งน าส่งก่อนวนัท่ี15 ของเดือนถดัไป โดยกรอกช่ือ ท่ีอยู ่เลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษี13หลกั ประจ าเดือนท่ี ปีท่ี และท าการกรอกภาษีซ้ือ ภาษีขาย  

- ภาษีขาย มากกวา่ภาษีซ้ือ บริษทัตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามจ านวนนั้น 

- ภาษีขาย นอ้ยกวา่ภาษีซ้ือ บริษทัสามารถขอคืนภาษี หรือขอเครดิตภาษีไวใ้ชใ้น

เดือนถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 
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6.แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัอนิเตอร์เน็ต 

ความหมายของอินเตอร์เน็ต (INTERNET) หรือเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อถึงกนัทัว่
โลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งขอ้มูลระหว่างกันเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะ
สามารถรับส่งขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นตวัอกัษร ภาพและเสียงได ้ รวมทั้งสามารถคน้หาขอ้มูล
จากท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

             อินเตอร์เน็ตประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมคอมพิวเตอร์
เขา้ดว้ยกนั และส่วนท่ีเป็นขอ้มูลท่ีคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองเก็บเอาไว ้ พร้อมกบัมีความสามารถท่ี
ช่วยให้เราคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดใ้นเวลาอนัสั้ นอินเตอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีปฏิวติัความเป็นอยู่ของ
มนุษยชาติ  เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย ์ช่วยใหค้นเรามีอิสรเสรีในการเรียนรู้และการท างานมาก
ข้ึน พบว่ามีประชากรโลกกว่า 650 ลา้นคน ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั (ค.ศ. 2003) อินเตอร์เน็ตมี
มาตรฐานการรับส่งขอ้มูลท่ีชัดเจนและเป็นหน่ึงเดียวกนัท าให้ การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์คนละ
ประเภทเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น PC Macintosh หรือ เคร่ืองประเภทใดๆก็ตาม 
โดยทัว่ไปแลว้คอมพิวเตอร์ท่ีประกอบกนัเขา้เป็นเครือข่ายหลกัของอินเตอร์เน็ตมกัจะเป็นระบบ
เครือข่ายของมินิคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน(Local Area Network หรือ LAN)  และ
เครือข่ายเมนเฟรม คอมพิวเตอร์บางคนจึงเรียกอินเตอร์เน็ตวา่เป็น “เครือข่ายของคอมพิวเตอร์”ส่วน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมกัจะไม่ไดต่้ออยู่กบัอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา แต่จะเช่ือมต่อเม่ือตอ้งการใช้
งานเท่านั้น 

             อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ด้วยกัน โดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมเครือข่ายภายใต้
มาตรฐานการเช่ือมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในอินเทอร์เน็ตสามารถส่ือสารระหว่างกนัไดน้บัว่า
เป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในปัจจุบนัเน่ืองจากมีผูนิ้ยมใช้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทัว่โลก
มาก อินเทอร์เน็ตจึงมีรูปแบบคลา้ยกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ WAN แต่มีโครงสร้างการท างาน
ท่ีแตกต่างกนัมากพอสมควรเน่ืองจากระบบ WAN เป็นเครือข่ายท่ีถูกสร้างโดยองคก์รๆเดียวหรือ
กลุ่มองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหน่ึง และมีผู ้ดูแลระบบท่ีรับผิดชอบแน่นอน แต่
อินเทอร์เน็ตจะเป็นการเช่ือมโยงกนัระหว่างคอมพิวเตอร์นบัลา้นๆเคร่ืองแบบไม่ถาวรข้ึนอยูก่บัเวลา
นั้นๆว่าใครตอ้งการเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตบา้งใครจะติดต่อส่ือสารกบัใครก็ไดจึ้งท าให้ระบบ
อินเทอร์เน็ตไม่มีผูใ้ดรับผดิชอบหรือดูแลทั้งระบบ 



 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือ                                                  บริษทั เมอริสซอฟท ์จ ากดั 

              3.1.2 สถานท่ีตั้ง                                      49/50 ซอย หมู่บา้นสุขฤทยั ถนนเลียบคลองส่ีวา 

                                                                             ตากล่อม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  

                                                                             จงัหวดั สมุทรสาคร 74000 

3.1.3 โทรศพัท ์                                       086-412-5424,0632258968 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1  ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั เมอริสซอฟท ์จ ากดั 
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รูปท่ี 3.2 ช่องทางการติดต่อกบั บริษทั เมอริสซอฟท ์จ ากดั www.merisoft.info  

 

 

 

รูปท่ี  3.3  ตวัอยา่งโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป 

http://www.merisoft.info/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

               บริษทั เมอริสซอฟท ์ จ ากดั  เป็นบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป โปรแกรม
เงินเดือน-บุคคล ทั้งใหค้  าปรึกษา วางระบบใหบ้ริษทัท่ีตอ้งการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อจดัท า
บญัชีหรือบริหารองคก์ร อีกทั้งยงัมีบริการหลงัการขาย ดว้ยทีมงานคุณภาพสูง ท่ีไดรั้บการอบรม 
และมีประสบการณ์มากกวา่ 18 ปี และทางบริษทัจึงมีการใหค้  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาทางไกลผา่น
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกของลูกคา้ และมีหอ้งอบรมส าหรับลูกคา้ ดว้ยหลกัสูตรพื้นฐาน 
และหลกัสูตรเฉพาะธุรกิจวางระบบและพร้อมใชง้านจริงไดท้นัที 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

บริษทั เมอริสซอฟท ์จ ากดั   

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

รูปท่ี 3.4  แผนภูมิการจดัองคก์รและบริหารงาน บริษทั เมอริสซอฟท ์จ ากดั 

 

 

คุณ สุภสัสร  ศกัดิสง 

เจา้ของสถานประกอบการ 

คุณ ณิชาภทัร์  สมคะเณย ์

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานงาน 

นาย  วิริยะ  เข่ือนค าป้อ 

นกัศึกษาฝึกงานสหกิจ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นาย วิริยะ  เข่ือนค าป้อ  ต าแหน่งผูป้ระสานงานฝ่ายบญัชี 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากโครงงาน คือ ท าหนา้ท่ี
ประสานงานและตรวจสอบเอกสารงานบญัชี และใส่ขอ้มูลดา้นงานบญัชีต่างๆ  รวมถึงการ
ประสานงานกบัลูกคา้นอกสถานท่ี ติดตั้งโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปและงานบริการหลงัการ
ขายกบัลูกคา้ในสถานท่ีต่างๆ 

 3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 คุณ ณิชาภทัร์  กล่ินบุญสด 

3.5.2 ต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานงาน 

 

รูปท่ี  3.5  รูปพนกังานท่ีปรึกษา 
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 18 สิงหาคม 2561 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังานสหกิจ  วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา  8.30 น. -17.30 น. 

3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1.รวบรวมความตอ้งการและศึกษา
ขอ้มูลของโครงงานโดยใชป้ระวติัการ
สัง่ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ 

2.วิเคราะห์ระบบงาน 

3.ออกแบบระบบงาน 

4.จดัท าหรือพฒันาระบบ 

5.ทดสอบและสรุปผล 

6.จดัท าเอกสาร 

7.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

    

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาโครงงานสหกิจศึกษา 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์                         จ  านวน 1 เคร่ือง 

เคร่ืองปร้ินเอกสารและใบเสร็จ      จ  านวน 2  เคร่ือง 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม Microsoft Excel 
 
โปรแกรม FORMULA WINNING (โปรแกรมเฉพาะของทางบริษทั) 

 



 

รูปท่ี 4.1 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(อา้งอิงจาก http://www.prosmes.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=353&ArticleID=811) 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

        จากการศึกษาเร่ืองการยืน่ภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเตอร์เน็ต ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนในเร่ือง
ขั้นตอนการด าเนินงานในการยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารบญัชีและภาษี
ต่างๆ เพื่อเป็นการศึกษารายละเอียดและวิธีการยืน่ภาษี ผลการปฏิบติังานในคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึง
วิธีการและเอกสาร ดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการท ารายงานภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1.กรอกรายการซ้ือ รายการขายใส่โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป 

 รับแฟ้มเอกสารมาจากลูกคา้ แลว้ท าการคียร์ายการซ้ือ รายการขายใส่โปรแกรม
โดยโปรแกรมจะท าการแยกภาษีมูลค่าเพิ่มให ้ 

 2.ออกรายงานภาษี 

 ออกรายงานภาษีจากโปรแกรมส าเร็จรูป และตรวจสอบความถูกตอ้งของมูลค่า
ภาษี 
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รูปท่ี 4.2  เวบ็ไซดก์รมสรรพากร 

รูปท่ี 4.3 เลือกยืน่แบบผา่นอินเตอร์เน็ต 

 4.2 ขั้นตอนการน าส่งภาษีมูลค่าเพิม่ผ่านทางอนิเตอร์เน็ต 

 1.ดาวน์โหลดโปรแกรม ภพ.30 

 สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซด ์www.rd.go.th 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 เลือกย่ืนแบบผ่านอนิเตอร์เน็ต ทีหั่วข้อ E-Filing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rd.go.th/
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รูปท่ี 4.4 เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม 

รูปท่ี 4.5  เลือกภพ.30 

 

1.2 เลือกบริการอ่ืน และดาวน์โหลดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 เลือกทีภ่พ.30 และท าการดาวน์โหลด 
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รูปท่ี 4.6 ดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 ติดตั้งโปรแกรม 

 ท าการติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นตวัโปรแกรม 

 

 

รูปท่ี 4.7 ติดตั้งโปรแกรม 

 

 

 

เลือกพืน้ท่ีท่ีจะจดัเก็บ 

กด Start เพ่ือเร่ิมติดตัง้

โปรแกรม 

 

ลงโปรแกรม 
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รูปท่ี 4.9 ภาพโปรแกรม 

 

 2.เข้าโปรแกรม และกรอกข้อมูลบริษัท 

 กรอกขอ้มูลช่ือ และเลขประจ าผูเ้สียภาษี13หลกั ใส่สาขา และเลือกเดือน ปีภาษี จากนั้นกด

ตกลงดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 4.8 ภาพโปรแกรม  

3.กรอกข้อมูลสถานประกอบการ และภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

 กรอกเลขท่ีสาขา รหสัไปรษณีย ์ยอดซ้ือ ยอดภาษีซ้ือ ยอดขาย และยอดภาษีขาย ระบบจะ

ท าการค านวณภาษีใหว้า่ช าระเกิน หรือ ตอ้งช าระเพิ่ม เสร็จแลว้กดตกลง แลว้กดใบหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกเลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี13หลกั 2. กรอกช่ือ สำขำ และเลือก

เดือนปีท่ีเสียภำษี 

 

3.กดตกลง 

 

1.กดเพิ่ม 

2.กรอกข้อมลู และกรอกยอดขำย และขำยซือ้ระบบจะท ำกำร

ค ำนวณภำษีให้อตัโนมตัิ 

3.กดตกลง 

4.เลือกใบหน้ำเพ่ือไปขัน้ตอนตอ่ไป 
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 4.กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ 

 

 กรอกขอ้มูลท่ีเหลือใหค้รบถว้นถา้มี และกดจดัเจบ็  

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 กรองขอ้มูลใหค้รบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้ต่างจดัเกบ็ 

  

1.กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

2.เลือกจดัเก็บ 

1.เลือกพืน้ท่ีจดัเก็บ 

 

2.เลือกตกลง 
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รูปท่ี 4.13 ยืน่แบบออนไลน ์ 

 

5.ท าการย่ืนแบบ 

เขา้เวบ็ไซด ์www.rd.go.th เลือกยืน่แบบออนไลน์ ในหวัขอ้ E-Filing 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 เลือกยืน่แบบผา่นอินเตอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.เลือกย่ืนแบบออนไลน์ 

http://www.rd.go.th/
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รูปท่ี 4.14 เลือก ภพ.30 

ภาพท่ี 4.15 ท าการเขา้สู่ระบบ  

 

6.เลือกภพ.30 

 

 

 

 

 

 

 

 7.ท าการเข้าสู่เข้าระบบ 

 โดยหมายเลขผูใ้ชคื้นหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี13หลกั และรหสัผา่นไดจ้าก

กรมสรรพากร จากนั้นจะเขา้สู่หนา้แบบภพ.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.เลือกภพ.30 

1.กรอกข้อมลูเพ่ือเข้ำสูร่ะบบ 

2.กดตกลง 
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รูปท่ี 4.17 กดค านวณภาษี  

(อา้งอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=seYPwYo6sNo) 

จากนั้นท าการ Browse ขอ้มูลท่ีท าการจดัเจบ็ไวจ้ากหวัขอ้ท่ี4 แลว้กด Upload ใบแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จากนั้นท าการกดปุ่มค านวณภาษี 
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รูปท่ี 4.18 เลือกวิธีขอคืนภาษี  

(อา้งอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=seYPwYo6sNo) 

รูปท่ี 4.19 เลือกวิธีการช าระภาษี  

(อา้งอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=seYPwYo6sNo) 

 ถา้มีภาษีขอคืนสามารถเลือกได ้3วิธีคือ 

 -คืนเงินสด 

 -คืนผา่นธนาคาร 

-น าภาษีไปช าระในเดือนถดัไป 

จากนั้นเลือกยนืยนัการยืน่แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.เลือกวิธีการช าระ 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำมำรถขอคืนภำษีได้3วิธี 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 จากการท่ีผูจ้ดัท าเขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้เป็นระยะเวลา 110 วนั ท าให้
ผูจ้ดัท าเล็งเห็นปัญหาของการจดัการและการระบุรายละเอียดงานดา้นภาษี ซ่ึงมีผล
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นภาษีและเสียภาษี ความคลาดเคล่ือนของความ
เขา้ใจในเอกสารและรายละเอียดเชิงลึก ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นภาษี  
ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงระบุรายละเอียดการยื่นเอกสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยละเอียด 
รวมถึงเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการยื่นภาษี โดยผลการท าโครงงานไดส้ าเร็จลุล่วงตามท่ี
ไดต้ั้งไว ้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการทราบถึงรายละเอียดและตรวจสอบก่อน
การยื่นภาษี ทั้งบุคคลทัว่ไป พนกังานเขา้ใหม่  หรือนกัศึกษาฝึกงานรุ่นใหม่ท่ีจะเขา้
มาท างานในบริษทัไดน้ าไปใช้ได้จริงในการท างานและไม่ก่อให้เกิดความความ
ผดิพลาดในภายหลงั 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงานคือ นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจในเอกสารและใน
เร่ืองของการคิดภาษีและรายละเอียดการยืน่ทางอินเตอร์เน็ต ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในดา้น
ของการท ารายงานและการหาขอ้มูลทั้งในอินเตอร์เน็ตและการสอบถามเพิ่มเติม 

5.1.3  ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาคือ ควรอ่านและท าความเขา้ใจกบัเร่ืองภาษีก่อนใน
ขั้นตน้และจดปัญหาหรือเคา้ถามท่ีสงสัยเพื่อน าไปถามกบัพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อหา
ขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจ 

การปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าให้ได้ประสบการณ์การรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ไดพ้บปะผูค้นและฝึกดา้นการบริการลูกคา้ รวมถึงการเขา้สังคมร่วมกบั
ผูอ่ื้น ช่วยในเร่ืองการปรับตวักบัสังคมและสถานท่ีใหม่ๆ และรับฟังแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นได ้

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ช่วงอาทิตยแ์รกยงัรู้สึกสับสนกบัโปรแกรมของบริษทัและเอกสารในการท างาน 
รวมถึงการปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในช่วงแรก แต่หลงัจากปฏิบติังานประมาณ 1-
2 อาทิตยก์ส็ามารถปรับตวัและเขา้ใจเอกสารได ้
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5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
ในการท างานควรตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีไม่เขา้ใจใหม้ากเน่ืองจากการผดิพลาด 1 คร้ังอาจ
ท าให้งานจะตอ้งล่าชา้หรือตอ้งเร่ิมใหม่ทั้งหมด ควรถามเม่ือไม่เขา้ใจเพื่อลดความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้ออกมาประสบ
ความส าเร็จ ควรหาความรู้และสืบคน้การท างานหรือขอ้สงสัยดว้ยตนเองจะท าให้
สามารถจ าและเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เม่ือไม่เขา้ใจจึงค่อยถาม 
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