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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐบาลมีความตอ้งการให้ผูป้ระกอบการจดัท าบญัชีและงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัสภาพ    
ท่ีแทจ้ริงของกิจการซ่ึงจะสะทอ้นสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลสามารถ
วเิคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการไดต้รงตามความตอ้งการ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการ และยงัสอดรับกบันโยบายในการน าระบบ e-payment 
มาใช้ ซ่ึงมีส่วนในการส่งเสริมให้การท าธุรกรรมและการบริหารเงินของผูป้ระกอบกิจการเป็นไป
อยา่งสอดคลอ้งและรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพอนัจะส่งผลส าเร็จต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม จึงได้ออกมาตรการบญัชีชุดเดียว โดยการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมา 2 ฉบบัคือ 
พระราชก าหนดการยกเวน้ และ สนบัสนุนการปฏิบติัการเก่ียวกบัภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร    
พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 595) พ.ศ. 2558 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 โดยมีสาระส าคญัคือ 
การยกเวน้ไม่ตรวจสอบภาษียอ้นหลงัในกรณีท่ีผูป้ระกอบการปรับปรุงบญัชีใหม่ จากขอ้ผิดพลาดท่ี
มีมาแต่อดีตให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริง และยกเวน้ภาษี/ลดหย่อนภาษีเงินได้ใช้ส าหรับปีภาษี 
2559 และ 2560 โดยผู ้ประกอบการท่ีจะสมัครใช้สิทธิ  ต้องจดแจ้งแสดงความเจตนากับ
กรมสรรพากรทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากรในระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม 2559 

ส าหรับบริษทัท่ีจะไดรั้บสิทธิตอ้งมีรายไดไ้ม่เกินห้าร้อยลา้นบาท ซ่ึงตอ้งเป็นรายไดใ้นปี
บญัชีล่าสุดคือปีบญัชี 2558 ทั้ งน้ีในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท
ประมาณ 430,000 ราย คิดเป็น 98% ของธุรกิจไทย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการท่ีเป็น SME มีทุน         
จดทะเบียนไม่เกิน หา้ลา้นบาท รายไดไ้ม่เกินสามสิบลา้นบาท คิดเป็น 81% ของธุรกิจไทยทั้งหมด 

กรมสรรพากรตอบสนองนโยบายภาครัฐท่ีตอ้งการส่งเสริมให ้SMEs จดัท าบญัชีชุดเดียวจึง
ไดจ้ดัให้มีการอบรมแนวการปรับปรุงบญัชีและจดัท าโปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับ SMEs คณะ
ผูจ้ดัท าไดมี้ส่วนร่วมในการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนและผูป้ระกอบการในการปรับปรุง
บญัชี การใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบการท่ีไม่มี
ความรู้พื้นฐานดา้นบญัชีสามารถจดัท าบญัชีไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีและ
กฎหมายภาษี 



2 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อให้ทราบถึงความส าคญั การใช้โปรแกรมบญัชีอย่างง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ 
SMEs ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว กรมสรรพากร 

1.2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจใน การใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ 
SMEs ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว กรมสรรพากร ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 26 คือ พื้นท่ีเขตภาษีเจริญ พื้นท่ีเขต 
หนองแขม พื้นท่ีเขตบางแค  

1.3.2 ขอ้มูลของคณะวทิยากรส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 26 
1.3.3 ความรู้ด้านการปรับปรุงบัญชี  และ การใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายส าหรับ

ผูป้ระกอบการ SMEs 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดท้ราบถึงความส าคญั การใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs 
ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว กรมสรรพากร 

1.4.2 ไดค้วามรู้ความเขา้ใจใน การใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs 
ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว กรมสรรพากร ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs 
ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว กรมสรรพากร ซ่ึงมีแนวคิดเก่ียวกบัมาตรการบญัชีชุดเดียวและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัมาตรการบญัชีชุดเดียว 

2.1.1 ความหมายของมาตรการบญัชีชุดเดียว 

2.1.2 องคป์ระกอบนิติบุคคลท่ีจะไดรั้บสิทธ์ิตามมาตรการบญัชีชุดเดียว 

2.1.3 สิทธิท่ีไดรั้บจากการจดแจง้ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว 

2.1.4 การเพิกถอนการไดรั้บการยกเวน้การตรวจสอบภาษีอากรยอ้นหลงั 

2.1.5 ส่วนสนบัสนุนมาตรการบญัชีชุดเดียว 

2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัมาตรการบัญชีชุดเดียว 

2.1.1 ความหมายของมาตรการบญัชีชุดเดียว 

มาตรการบญัชีชุดเดียว คือ มาตรการท่ีกรมสรรพากรจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการซ่ึงเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ให้มีการจดัท า
บญัชีและงบการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของกิจการ 

 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินกิจการและสร้างความ
น่าเช่ือถือหรือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจ

 เป็นส่ิงสะทอ้นสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งแทจ้ริง
 เพื่อใหร้ะบบการจดัเก็บภาษีเงินไดเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน
 รัฐบาลมีรายไดใ้นการจดัเก็บภาษีเพิ่มข้ึน
 เป็นการสนบัสนุนใหมี้การจดัท าบญัชีไดส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของกิจการ
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2.1.2 องค์ประกอบนิติบุคคลทีจ่ะได้รับสิทธ์ิตามาตรการบัญชีชุดเดียว 

พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับกรมภาษีอากรตามห้อง          
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 595) พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดองคป์ระกอบนิติบุคคลท่ีจะไดรั้บ
สิทธ์ิดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัจ ากดั

2. บริษทัมหาชนจ ากดั

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั

4. หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน

5. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ซ่ึงประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ท่ีไม่ใช่กิจการขนส่งผา่นประเทศต่างๆ 

6. กิจการร่วมคา้

7. เป็นนิติบุคคลท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงค านวณตามหลกัเกณฑ์สิทธ์ิ ไม่เกิน
500 ล้านบาท ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา และมีก าหนดครบ 12 เดือน โดยวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดก่อนหรือในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

8. จดแจง้ไดรั้บสิทธ์ิต่อกรมสรรพากร ตั้งแต่ 15 มกราคม - 15 มีนาคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ต
เท่านั้น 

9. มีการจดัท าบญัชีและงบการเงินให้สอดคล้องกบัสภาพท่ีแท้จริงของกิจการตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

10. ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการหลีกเล่ียงภาษีอากร นับตั้งแต่วนัท่ีพระราชก าหนดยกเวน้
และสนบัสนุนการปฏิบติัการเก่ียวกบัอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 บงัคบัใช ้

2.1.3 สิทธิทีไ่ด้รับจากการจดแจ้งตามมาตรการบัญชีชุดเดียว 

1. ไดรั้บการยกเวน้ การตรวจสอบภาษีอากร ไต่สวน ประเมิน การสั่งให้เสียภาษีอากร และ
ความผดิทางอาญาตามประมวลรัษฎากร 

2. ส าหรับท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงมีทุนช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลาบญัชีไม่เกินหา้ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการในรอบระยะเวลา
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บญัชีไม่เกินสามสิบลา้นบาท ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 และไดมี้การจดแจง้ต่อกรมสรรพากร
ในการใช้บญัชีชุดเดียวจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้และลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล         
2 รอบระยะเวลาบญัชี ดงัน้ี 
- ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2559 
- ยกเวน้และลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เหลือร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ ส าหรับก าไรสุทธิส่วน       
ท่ีเกิน 300,000บาท 

2.1.4 การเพกิถอนได้รับการยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลงั 

หากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข บริษทัหรือ    
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะถูกเพิกถอนจากการยกเวน้การตรวจสอบภาษีอากรยอ้นหลงั และให ้ 
ถือวา่บริษทันั้นไม่เคยไดรั้บสิทธิใดๆเลย 

2.1.5 ส่วนสนับสนุนมาตรการบัญชีชุดเดียว 

พระราชก าหนดยกเวน้และสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้สถาบนั
การเงินท่ีอยู่ในก ากับดูแลใช้บัญชีและงบการเงินท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อ
กรมสรรพากร ด าเนินการยื่นรายการภาษีเงินไดเ้ป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมทางการเงินและ  
การขออนุมติัสินเช่ือกบัสถาบนัทางการเงินโดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

2.2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 
2558 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นปีท่ี 70 ในรัชกาลปัจจุบนัมีพระราช
โองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการยกเวน้และสนบัสนุนการปฏิบติัการ
เก่ียวกบั    ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแห่ง          
ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา                 
พระราชก าหนดข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชก าหนดน้ีเรียกวา่ “พระราชก าหนดยกเวน้และสนบัสนุนการปฏิบติัการ
เก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558”  

มาตรา 2 พระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป  
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มาตรา 3 ในพระราชก าหนดน้ี “บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมายความวา่ บริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้จาก   
ก าไรสุทธิ “ภาษีอากร” หมายความวา่ ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
หนา้ 2 เล่ม 133 ตอน    1 ก ราชกิจจานุเบกษา 1 มกราคม 2559  

มาตรา 4 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีรายไดไ้ม่เกินหา้ร้อยลา้นบาทท่ีเกิดข้ึนใน
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมาและมีก าหนดครบ 12 เดือน โดยวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุดก่อนหรือในวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้รับการยกเวน้จากการตรวจสอบ ไต่สวน 
ประเมินหรือสั่งใหเ้สียภาษีอากร และความผดิทางอาญา ตามประมวลรัษฎากร  

มาตรา 5 ในกรณีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 4 ยื่นค าร้อง     
ขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ท่ีเก่ียวกบัรายได ้มูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท า
ตราสารท่ีได้รับการยกเวน้เพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้เจา้พนกังานประเมินซ่ึงมีหน้าท่ี
เก่ียวกบัภาษีอากรมีอ านาจท าการตรวจสอบภาษีอากรท่ีขอคืนหรือออกหมายรียกเพื่อตรวจสอบ  
ภาษีอากรท่ีขอคืน ไต่สวน ประเมิน หรือสั่งใหเ้สียภาษีอากร ทั้งน้ี ตามท่ีประมวลรัษฎากรบญัญติัไว ้
แลว้แต่กรณี 

มาตรา 6 บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรา 4 ตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ท าการจดแจง้ต่อกรมสรรพากร ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลาท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด 
(2) ยื่นรายการในการค านวณภาษีเงินไดส้ าหรับบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล พร้อมช าระภาษี
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีวนัสุดทา้ยแห่งก าหนดเวลาในการยื่นรายการ ในหรือหลังวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2559  
(3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะแลว้แต่กรณี บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน       
นิติบุคคลมีหน้าท่ีตอ้งยื่นตามท่ีประมวลรัษฎากรบญัญติัไว ้พร้อมช าระภาษี ถา้มี ทั้งน้ีส าหรับการ
ยืน่แบบแสดงรายการท่ีตอ้งกระท าในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป  
(4) ยืน่แบบขอเสียอากรเป็นตวัเงิน ส าหรับตราสารท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้ช าระอากรเป็น
ตวัแทนการปิดแสตมป์อากร และต้องช าระเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีอากรแสตมป์ตั้งแต่เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
 (5) ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการหลีกเล่ียงภาษีอากร นบัตั้งแต่วนัท่ีพระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบั 
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มาตรา 7 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ให้อธิบดี
กรมสรรพากรมีค าสั่งเพิกถอนการไดย้กเวน้ตามมาตรา 4 เม่ือมีการเพิกถอนการไดรั้บยกเวน้ตาม
วรรคหน่ึงแลว้ ใหถื้อวา่ไม่เคยไดรั้บยกเวน้ใดๆ ตามพระราชก าหนดน้ีและให้เจา้พนกังานประเมินมี
อ านาจในการตรวจสอบ   ไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้เสียภาษีอากร และด าเนินความผิดอาญา
เก่ียวกบัรายได ้มูลค่าของฐานภาษีรายรับ หรือ การกระท าตราสารตามท่ีก าหนดในมาตรา 4 ทั้งน้ี 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 

มาตรา 8 เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัตามประมวลรัษฎากร ให้กระทรวงการคลงัและธนาคาร
แห่งประเทศไทยด าเนินการท่ีจ าเป็น เพื่อให้สถาบันการเงินท่ีอยู่ในก ากับดูแลใช้บญัชีและงบ
การเงินท่ีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินไดเ้ป็น
หลกัฐานในการท าธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมติัสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชก าหนดน้ีผูรั้บสนอง      
พระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หน้า 4 เล่ม 133 ตอน 1 ก                       
ราชกิจจานุเบกษา 1 มกราคม พ.ศ. 2559  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร             
(ฉบับที ่595) พ.ศ. 2558 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นปีท่ี 70 ในรัชกาลปัจจุบนัมีพระราช
โองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่โดยท่ีเป็นการสมควรลดอตัราและยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไร
สุทธิของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณีอาศยัอ านาจตามมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 และมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร”     
วา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 595) พ.ศ. 2558 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวนัถัดจากวนัประกาศใน                  
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา 3 ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึง
จดัตั้งข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และมีทุนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
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บญัชีไม่เกินห้าลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในรอบระยะเวลาบญัชี  
ไม่เกินสามสิบลา้นบาท ส าหรับก าไรสุทธิดงัต่อไปน้ี 
(1) ก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่เกิน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
(2) ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน สามแสนบาทแรก ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

มาตรา 4 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดต้าม (ก) ของ (2) แห่งบญัชีอตัราภาษีเงินไดท้า้ยหมวด 3 
ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษี
เงินได้ตามมาตรา 4 (2) และคงจดัเก็บในอตัราร้อยละสิบของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเกิน             
สามแสนบาท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่เกิน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

มาตรา 5 บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจะได้รับสิทธิในการลดอตัราและยกเวน้      
ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 4 และมาตรา 5 ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่มีทุนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีใดเกิน 5,000,000 บาทและไม่มีรายได้
จากการขายสินคา้และการใหบ้ริการในรอบระยะเวลาบญัชีใดเกิน 30,000,000 บาท 
(2) ได้จดแจง้เป็นผูป้ระกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเวน้และสนับสนุนการปฏิบติัการ
เก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(3) ไม่ถูกเพิกถอนการได้รับยกเวน้ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเวน้และสนับสนุนการปฏิบติัการ
เก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีผูรั้บสนอง
พระบรมราชโองการพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหนา้ 7 เล่ม 133 ตอน 1 ก ราชกิจจา
นุเบกษา 1 มกราคม 2559  



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 26 รับผดิชอบทอ้งท่ี เขตภาษีเจริญ  
เขตหนองแขม และเขตบางแค สถานท่ีท าการตั้งอยูเ่ลขท่ี 607 อาคารศูนยก์ารคา้ซีคอนบางแค ชั้น 5 
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

 

 
รูปที ่3.1 แผนทีต่ั้งสถานประกอบการ 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการให้บริการหลกัขององค์การ 
   1. วางแผนปฏิบติัการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจดัเก็บภาษีอากรใหเ้ป็นไปตาม      
นโยบายแผนงานและเป้าหมายของกรมสรรพากร และส านกังานสรรพากรภาค  
  2. ก ากบัดูแลการจดัเก็บภาษีในเชิงรุก โดยการก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีโดยใกลชิ้ดเป็นราย
ผูป้ระกอบการและใหเ้ป็นปัจจุบนัรวมทั้งการส ารวจ การตรวจสอบภาษี และการตรวจปฏิบติัการ  
  3. ก ากบัดูแลการใชเ้ทคโนโลยทีางอิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งการ
จดัเก็บภาษีและการบริการประชาชน  
  4. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกรรมของธุรกิจสมยัใหม่ท่ีมีความหลากหลายและซบัซอ้น 
ตลอดจนการก ากบัดูแลธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
  5. บริหารงานจดัเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรและตามกฎหมายอ่ืนท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหด้ าเนินการภายในทอ้งท่ีท่ีรับผิดชอบ  
  6. ด าเนินการเก่ียวกบัการเร่งรัดภาษีอากรคา้ง การอุทธรณ์ภาษี และด าเนินคดีแก่ผูเ้สียภาษี 
รวมทั้งตอบขอ้หารือทางภาษีอากร  
  7. ก ากบัติดตามและควบคุมการปฏิบติังานของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา  
  8. พิจารณาคืนเงินภาษีอากร  
  9. ปฏิบติังานดา้นกรรมวธีิภาษี  
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  10. การบริหารงานบุคคล การพฒันาบุคคล การเงิน การบญัชี การงบประมาณ การพสัดุ       
ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร และส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา  
  11.ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร  
  12. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุน การปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์การ 

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์าร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ส่วนงานท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษาไดแ้ก่ ฝ่ายวางแผนและประเมินผล ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 26 รายละเอียดท่ีไดรั้บมอบหมาย มีดงัน้ี 

1. ปฏิบติังาน วเิคราะห์ ติดตามขอ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์ละปฏิบติังานในระบบโปรแกรม
ขอ้มูลการท านิติกรรมท่ีดิน (ท.ด.16) ดงัน้ี 
   1.1 การคน้หารายนิติกรรม 
  - คน้หาขอ้มูลประวติัการท านิติกรรมท่ีดิน 
                   - คน้ขอ้มูล (จากช่ือ-นามสกุล ผูข้าย/ผูโ้อน/ผูใ้ห)้ 
                 - คน้ขอ้มูล (จากเลขประจ าตวัประชาชน/เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขทะเบียนนิติบุคคล                              
  ผูข้าย/ผูโ้อน/ผูใ้ห)้ 
                   - คน้ขอ้มูล (จากช่ือ-นามสกุล ผูซ้ื้อ/ผูรั้บโอน/ผูรั้บให)้ 
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                   - คน้ขอ้มูล (จาการระบุต าบล/อ าเภอของท่ีตั้งท่ีดิน) 
              - คน้ขอ้มูล (จากการระบุ เดือน/ปี ท่ีท านิติกรรม) 

1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลรายการนิติกรรม 
วเิคราะห์ขอ้มูลหารายท่ีมีความเส่ียงในการเสียภาษีไม่ถูกตอ้งเพื่อติดตามการจดัเก็บภาษีใหถู้กตอ้ง 
 1.3 การก ากบัดูแลรายการนิติกรรม 
                  - เลือกรายด าเนินการ 
                  - ด าเนินการก ากบัดูแล 
                  - บนัทึกผลการด าเนินงาน 

 2. ใหค้  าปรึกษาใหแ้ก่ ผูป้ระกอบการเสียภาษี ตามโครงงาน การปรับปรุงท าบญัชีเล่มเดียว
โดยการใชโ้ปรแกรม SMEs บญัชีอยา่งง่าย 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นางบุษราคมั  ตนัอาวชันการ     ต าแหน่ง นกัวชิาการสรรพากรช านาญการ 
 นางสุนนัทา    จนัทร์มูล             ต  าแหน่ง นกัวชิาการภาษีช านาญการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่         
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 เป็นระยะเวลา 14  สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 1. ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติังานมาระยะหน่ึงในดา้นการบญัชีชุดเดียว 
  2. เก็บรวบรวมขอ้มูลเร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูลในการจดัเก็บเอกสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3. คน้หาวธีิแกปั้ญหาปรึกษารับและรับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 
 4. ด าเนินการแกปั้ญหาด าเนินการจดัท าเอกสารตามรูปแบบของโครงงานเพื่อจดัท าเป็น
รูปแบบโครงงาน 
 5. สรุปผลโครงงาน  

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2559 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดโครงเร่ือง      
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2. เก็บรวบรวมขอ้มูล      

3. คน้หาวธีิแกปั้ญหา      

4. ด าเนินการแกปั้ญหา      

5. สรุปผลโครงงาน      

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้งาน 

 - คอมพิวเตอร์ 

 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 - ปร้ินเตอร์ 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

1.ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SMEs) 

 กรมสรรพากรจะเปิดให้มีการจดแจง้การใชบ้ญัชีชุดเดียว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทางเวบ็ไซต์ของกรมสรรพากร http://.rd.go.th  ตั้งแต่ วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 

 กรณีท่ีอยู่ระหว่างถูกการตรวจสอบภาษีอากร เป็นผูอ้อกใบก ากบัภาษีปลอม หลีกเล่ียง         
ภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดี ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัฯ ยงัคงสามารถจด
แจง้การใช้บญัชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากรได้ โดยกรมสรรพากรจะด าเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ 
ต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ 

 ส าหรับกรณีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีทุนช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลาบญัชีไม่เกินหา้ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการในรอบระยะเวลา
บัญชี   ไม่ เ กินสามสิบล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้มีการจัดแจ้ง ต่อ
กรมสรรพากรในการใช้บญัชีเล่มเดียว จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้และลดอตัราภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 2 รอบระยะเวลาบญัชี ดงัน้ี 
- ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 
- ยกเวน้และอดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 ดงัน้ี 

(1)   ส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีไม่เกินสามแสนบาท ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
(2)   ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ี

เกิน          สามแสนบาท 

กรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข จะถูกเพิก
ถอนจากการยกเวน้การตรวจสอบภาษีอากรยอ้นหลงั และให้ถือว่าบริษทัฯ นั้นไม่เคยไดรั้บสิทธิ
ใดๆ ตาม      พระราชก าหนดฉบบัน้ีให้กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินการ
เพื่อให้สถาบนัการเงินท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลใชบ้ญัชีและงบการเงินท่ีแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่น
รายการ ภาษีเงินได ้เป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมทางการเงินและขออนุมติัสินเช่ือกบัสถาบนัทาง
การเงิน ตั้งแต่วนัท่ี         1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
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2. ข้ันตอนการจดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME) 
1. เขา้เวบ็ไซตส์รรพากร : www.rd.go.th จะปรากฏหนา้จอดงัต่อไปน้ี และใหค้ลิกท่ีค าวา่ 
2.  “ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)” ดงัรูปท่ี 4.1  

 
รูปท่ี 4.1 : คลิกเขา้สู่ระบบ 

3. หลังจากนั้นจะปรากฏภาพหน้าจอดังต่อไปน้ี แล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ยื่นค าร้องขอจดแจ้ง          
บญัชีชุดเดียว” ดงัรูปท่ี 4.2 

 

รูปท่ี 4.2 : ระบบยืน่ค าร้อง 

4. เม่ือคลิกปุ่ม “ยื่นค าร้องขอจดแจง้บญัชีชุดเดียว” เรียบร้อยแลว้จะปรากฏหนา้จอให้กรอก
ขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบ (ขอ้มูลบริษทั) ดงัรูปท่ี4.3 
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รูปท่ี 4.3 : กรอกขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

5. เม่ือกรอกขอ้มูลผูป้ระกอบการเรียบร้อยให้กรอกขอ้มูลส่วนท่ี 2 ช่ือผูมี้อ านาจลงนาม เม่ือ
กรอกขอ้มูลสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ดงัรูปท่ี 4.4 

 
รูปท่ี 4.4 : ลงทะเบียน 
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6. เม่ือคลิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะแจง้ว่าเราได้ท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว            
ดงัรูปท่ี 4.5 เราสามารถพิมพแ์บบไวเ้ป็นหลกัฐานได ้โดยคลิกท่ีค าวา่ **พิมพแ์บบ** 

                   
รูปท่ี 4.5 : แจง้ผลการลงทะเบียน 

7. เม่ือสมคัรเรียบร้อยแลว้ เราสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนวา่เรียบร้อยหรือไม่ โดยการ
กลบัไปท่ีหนา้ลงทะเบียนแลว้คลิกปุ่ม “ตรวจสอบการลงทะเบียนการจดบญัชีชุดเดียว”  
ดงัรูปท่ี 4.6 

 
รูปท่ี 4.6: ตรวจสอบการลงทะเบียน 
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8. กรอกขอ้มูลช่ือผูป้ระกอบการและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของท่าน แลว้คลิกคน้หา ดงั
รูปท่ี 4.7         

 

รูปท่ี 4.7 : ตรวจสอบการลงทะเบียน 

 

9. ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของบริษทัของท่านดังรูปท่ี 4.8 แสดงว่าท่านได้
ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

            
รูปท่ี 4.8 : ขอ้มูลการลงทะเบียน 
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10. หลงัจากลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้จะมี e-mail ตอบกลบัมาจากสรรพากรดงัรูปท่ี 4.9  

 
รูปท่ี 4.9 : จดหมายตอบรับการลงทะเบียนจากสรรพากร 

 

3. การปรับปรุงบัญชีเพือ่แก้ไขข้อผดิพลาด 

การแก้ไขข้อผดิพลาดในงวดก่อน 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บญัชีและขอ้ผดิพลาดระบุวา่ ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน หมายถึง  

- การละเวน้การแสดงรายการ 
- การแสดงรายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหน่ึงหรือหลาย

งวดก็ตามอนัเกิดจากความลม้เหลวในการใชข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือในทางท่ีผดิ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 
(ก) มีอยูใ่นงบการเงินของงวดก่อนท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ออก 
(ข) สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาขอ้มูลได ้น ามาใช้ในการจดัท า

และการแสดงรายการในงบการเงิน 

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวรวมถึงผลกระทบจาก :  
- การค านวณผดิ  
- จากการใชน้โยบายการบญัชี  
- การมองขา้มหรือการตีความขอ้เทจ็จริงผดิพลาด 
- การทุจริต 
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การปรับงบการเงินย้อนหลงั 

การปรับงบการเงินยอ้นหลงั (Retrospective Restatement) หมายถึง การแกไ้ขการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยจ านวนเงินขององคป์ระกอบงบการเงินงวดก่อนเสมือนหน่ึง
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดข้ึน 

วธีิปฏิบัติ (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 ) 

1. ปรับงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าขอ้ผิดพลาดไดถู้กแกไ้ขในงวด
บญัชีท่ีขอ้ผดิพลาดไดเ้กิดข้ึน หรือ 

2. หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนงวดบญัชีก่อนงวดบญัชีแรกสุดท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตน้งวดของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของ
เจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุด ทั้ งนั้ นกิจการต้องพิจารณาและตรวจสอบเน้ือหา หลักฐาน
ประกอบของรายการทางบญัชีก่อนว่าเป็นรายการท่ีกระทบต่องวดบญัชีใดหากกิจการสืบทราบ
ขอ้เทจ็จริงแลว้วา่เป็นรายการทางบญัชีของงวดก่อน กิจการจึงปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั โดยการ
ปรับปรุงบญัชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ตอ้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการบนัทึกบญัชีอย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้นตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

วธีิปฏิบติัหากไม่สามารถปรับงบการเงินยอ้นหลงัได ้

(มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8) ระบุวา่ หากไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดของแต่
ละงวดท่ีไม่วา่งวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ 

- ตอ้งปรับปรุงยอดยกมาตน้งวดของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของส าหรับงวดบญัชี
แรก หากไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตน้งวดปัจจุบนัท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดท่ีมีต่องบการเงิน
ของงวดบญัชีก่อนๆได ้

- ต้องแก้ไขข้อผิดพลาด โดยปรับปรุงข้อมูลท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ด้วยวิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป นบัจากวนัแรกสุดท่ีสามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 
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4. โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 

วตัถุประสงค ์

1. ผูป้ระกอบการสามารถลงบญัชีไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีและกฎหมาย
ภาษี 

2. เป็นมาตรฐานเดียวกนัในการจดัท าบญัชี งบการเงิน การจดัท าใบก ากบัภาษีรายงานภาษี 
และแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 

3. ใหผู้ป้ระกอบการจดัท าบญัชีชุดเดียว 

ประโยชน ์

1. ประหยดั เพราะผูป้ระกอบการสามารถบนัทึกไดด้ว้ยตนเอง การบนัทึกบญัชีเป็นแบบง่าย      
ไม่ซับซ้อน จึงเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการว่าจา้งส านกังานบญัชีให้จดัท าบญัชีและ        
ยืน่แบบแสดงรายการภาษี 

2. ผูป้ระกอบการสามารถทราบถึง รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ก าไรหรือขาดทุนจากการ
ประกอบกิจการ จึงสามารถวางแผนก าไร ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษทั และวางแผนการ
ลงทุน                ท่ีเหมาะสมใหก้บักิจการ 

3. เป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีดี เช่น รายงานสินคา้คงเหลือ จะช่วยในเร่ืองการ       
วางแผนการสั่งซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

4. สามารถวางแผนภาษีอากรไดอ้ย่างเหมาะสม ประหยดั และเสียภาษีอากรไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

5. สามารถสั่งพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพื่อใช้ยื่นแบบและช าภาษี              
ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา 

6. สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) โดย upload file ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th และ ช าระเงินไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น ธนาคาร ไปรษณีย ์
จุดช าระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วสิ (7-Eleven) หา้งสรรพสินคา้ เช่น เซ็นทรัล โลตสั บ๊ิกซี ฯลฯ 
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อุปกรณ์ท่ีตอ้งเตรียมเพื่อใชง้านโปรแกรมฯ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- CPU : Pentium II2 GHz ข้ึนไป 
- ระบบปฏิบติัการ : Windows XP, 7, 8  
- Memory 1 GB ข้ึนไป 
- พื้นท่ีวา่งบน HDD : 5 GB 

เคร่ืองปร้ิน 

คุณสมบติัโดยรวมโปรแกรมฯ 

- เหมาะสมกบักิจการซ้ือมาขายไป กิจการใหบ้ริการ 
- รองรับกิจการท่ีใช ้Barcode รองรับการท างานแบบ Stand Alone 
- มีระบบป้องกนัการใชง้าน ซ้ึงควบคุมโดยรหสัผา่น 
- มีระบบส ารองขอ้มูลและเรียกคืนขอ้มูล 
- สามารถก าหนดขอ้มูลของสาขาได ้
- การท างานประกอบดว้ย ระบบงานบญัชี และ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่ือมกนัแบบอตัโนมติั 

ขอ้จ ากดัของโปรแกรมฯ 

- ไม่รองรับการท างานในระบบ LAN 
- ไม่สามารถพิมพห์นงัสือรับรองการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
- ไม่สามารถพิมพแ์บบ ภ.ง.ด. 3 และแบบ ภ.ง.ด. 53 ได ้
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1.      ขอบเขตความสามารถของโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อมลู

ใบก ากบั

ภาษีซือ้ 

รายงานภาษีซือ้ 

รายงานภาษีขาย 

แบบ ภ.พ.30 

ใบก ากบั

ภาษีขาย 

ซือ้สนิค้า จ่ายช าระหนี ้

ภาษีมลู

คา่เพิม่ 

บญัชี

แยก

ประเภ

เช็ครับ/

เช็คจ่าย 

ขายสนิค้า รับช าระหนี ้

ซือ้เช่ือ 

ขายเช่ือ 
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2. 

  

RDSMEs 

System Flowchart 

1. ซ้ือ 

ซือ้สด 

ซ้ือเช่ือ 

เพิ่มหน้ี 

ลดหน้ี 

ขอ้มูลรับจ่ายอ่ืนๆ Voucher 

4.รายการบญัชีประจ าวนั

บญัชีแยกประเภท 
ตรวจสอบความถูก

ตอ้ง 

ผา่นรายการเขา้บญัชี

แยกประเภท 
ปิดงวดส้ินปี 

จดัท างบการเงินและรายงานต่างๆ 

สมุดบญัชี

รายวนั 

บญัชีแยก

ประเภท 
งบทดลอง งบการเงิน 

2. 

ขาย 

ขายสด 

ขายเช่ือ 

เพิ่มหน้ี 

ลดหน้ี 
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3. 

  

พนกังานสัง่สนิค้าเข้าร้าน 

ซือ้สนิค้า 

ซือ้สนิค้าเงินสด ซือ้สนิค้าเงิน

เช่ือ
เพิ่มสต๊อกสนิค้า 

รายงานสนิค้าและวตัถดุิบคงเหลอื 

รายานภาษีซือ้ 

ข้อมลูภาษีซือ้(ระบบ

ภาษีมลูคา่เพิม่) 

รายการบญัชีประจ าวนั 

บญัชีแยกประเภท 

จ่ายช าระหนี ้

ข้อมลูยอดเจ้าหนี ้

รายงานเจ้าหนีค้งเหลอื 

บนัทกึบญัชีซือ้สด 

บนัทกึรายการจา่ยช าระหนี ้

บนัทกึบญัชีซือ้เช่ือ 

ระบบงานซือ้ 

ลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้า 

ขายสนิค้า 

ขายสนิค้าเงินสด 

เงินสด
ขายสนิค้าเงินเช่ือ 

เงินเช่ือ

ระบบงานขาย 

ลดสต๊อกสนิค้า รับช าระหนี ้

ออกใบก ากบัภาษี 

ข้อมลูภาษีขาย 

รายการบญัชีประจ าวนั 

บญัชีแยกประเภท 

รายงานสนิค้าและ

วตัถดุิบคงเหลอื 

รายงานภาษีขาย 

ข้อมลูยอดลกูหนี ้

รายงานลกูหนีค้งเหลอื 

บนัทกึบญัชีรายการขายสด 
บนัทึกรายการรับช าระหนี ้

บนัทกึบญัชีรายการขายเช่ือ 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDSMEs System Flowchart 

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. ซ้ือ

สินค้

า 

ซือ้สด 

ซ้ือเช่ือ 

เพิ่ม

ลดหน้ี 

3.ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. 

ขาย

สินค้

า 

ขายสด 

ขาย

เพิ่ม

ลดหน้ี 

ขอ้มูลใบก ากบั

ภาษีซ้ือ 

ขอ้มูลใบก ากบั

ภาษีขาย 

รายงานภาษีซ้ือ

ใบแนบ ภ.พ. 

30 ภ.พ. 30 

รายงานภาษี

ขาย 
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5. การใช้งานของโปรแกรม  

หลงัจากเสร็จส้ินขั้นตอนการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว คราวน้ีมาดูฟังก์ชั่นการใช้งานของ
โปรแกรมกันบ้าง เม่ือกดเข้าโปรแกรมมาแล้วโปรแกรมจะข้ึนหน้าให้กรอกรหัสผูใ้ช้งานและ
รหสัผา่นใหใ้ชร้หสั rdsmes พิมพล์งไปในทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกดปุ่ม เข้าระบบ เพื่อเร่ิมตน้การใชง้าน
ของโปรแกรมกนัไดเ้ลย (ในกรณีท่ีใส่รหสัผา่นแลว้ข้ึน error.. หรือไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้ให้ท า
การลบการติดตั้งของโปรแกรมออกทั้งหมด แล้วลองตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Microsoft .NET 
Framework วา่มีเวอร์ชัน่ 3.5 หรือไม่ จากนั้นใหเ้ร่ิมท าการติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกคร้ัง) 

                          

                                               รูปท่ี 4.10 การใส่รหสัโปรแกรม 

เม่ือเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะพบกับหน้าต่างค าแนะน าการใช้ของโปรแกรม ซ่ึงจะแบ่ง
ออกเป็น     2 ฟังก์ชัน่หลกัๆคือ ระบบงานบัญชี ท่ีใช้ส าหรับบนัทึกขอ้มูลการซ้ือขายสินคา้และ
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ท่ีใชส้ าหรับออกใบก ากบัภาษี รายงานภาษีซ้ือ-ขาย พร้อมกลบัยื่นแบบแนบ 
ภ.พ.30 คราวน้ีเรามาลองเร่ิมดูการใชง้านของ ระบบงานบญัชีกนัก่อน 

 

รูปท่ี 4.11 ระบบงานบญัชีและระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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เม่ือเขา้มาสู่การใช้งานของ ระบบงานบัญชี แลว้จะพบกบัแผนผงัการใช้งานในส่วนต่างๆ      
ให้เข้ามาดูท่ีฟังก์ชั่นอย่าง ค่าคงที่ กันก่อนซ่ึงในฟังก์ชั่นค่าคงท่ีน้ีจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ          
ของกิจการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกิจการ ทะเบียนลูกค้าและผูข้ายสินค้า สถานท่ีประกอบการ        
รายการกลุ่มสินคา้และบริการต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.12 ค่าคงท่ี 

ใน ค่าคงที่กิจการ จะมีให้เราใส่ขอ้มูลต่างๆทั้ง ประเภทกิจการ, ช่ือและท่ีอยู่ของสถานท่ี
ประกอบการ, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร และขอ้มูลอ่ืนๆ ของผูป้ระกอบการ  เม่ือเรากรอกขอ้มูล       
ทุกอยา่งในส่วนน้ีอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ใหก้ด บันทกึจัดเกบ็  

 

รูปท่ี 4.13 ค่าคงท่ีของกิจการ 
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หลงัจากบนัทึกขอ้มูลค่าคงท่ีกิจการเรียบร้อยแลว้ ต่อมาให้ใส่ขอ้มูลในรายการถดัไปนัน่คือ 
ค่าคงท่ี > ค าน าหน้า 

 

รูปท่ี 4.14 ค  าน าหนา้ 

ในขั้นตอนน้ีคือการใส่รหสัและช่ือค าน าหนา้กิจการของเรา โดยท่ีเราดูรายการของรหสันั้น
ไดท่ี้ปุ่ม แสดงและค้นหา เม่ือกดแลว้จะข้ึนหนา้ต่างคน้หาขอ้มูล ให้เราเลือกรายการตามท่ีตอ้งการ 
จากนั้นให้น าขอ้มูลนั้นมาใส่ในช่องรหสัและช่ือค าน าหนา้ ตวัอยา่งเช่น ช่ือค าน าหนา้เป็น บริษทั ก็
ให้น ารหสั 2000 มาใส่ลงไปในช่อง จากนั้นให้กดปุ่ม บันทึกจัดเก็บ พร้อมกบัยืนยนัการบนัทึกให้
เรียบร้อย 

 

รูปท่ี 4.15 ก าหนดรหสัและช่ือค าน าหนา้ 



29 
 

ขั้นตอนถดัมาให้เขา้มาท่ีหนา้ ทะเบียนลูกค้าและผู้ขายสินค้า ในหมวดค่าคงท่ีในขั้นตอนน้ี
ให้เราเลือกก่อนวา่ตอ้งการจะบนัทึกทะเบียนลูกคา้ หรือ ทะเบียนผูข้ายสินคา้ หลงัจากนั้นให้กรอก
ขอ้มูลในส่วนต่างๆให้ถูกตอ้งครบถ้วน (ยกเวน้ในส่วนของช่อง รหัส ท่ีโปรแกรมจะท าการใส่
ตวัเลขมาใหโ้ดยอตัโนมติั) จากนั้นใหก้ด บันทกึจัดเกบ็ พร้อมกบัยนืยนัการบนัทึกใหเ้รียบร้อย 

 

รูปท่ี 4.16 ทะเบียนลูกคา้และผูข้ายสินคา้ 

หลงัจากท่ีใส่ขอ้มูลของค่าคงท่ีกิจการ ทะเบียนลูกคา้หรือผูข้ายสินคา้เรียบร้อยแลว้ต่อมาให้
เร่ิมใส่ขอ้มูลของ กลุ่มสินค้า/บริการ กนัต่อในขั้นตอนน้ีจะมีให้เราใส่ รหสักลุ่มสินคา้/บริการ , ช่ือ
กลุ่มสินคา้/บริการ  และประเภทของกลุ่มสินค้า ในช่อง รหัสกลุ่มสินค้า/บริการ ให้เราก าหนด
ตวัเลขรหสั   ลงไป (จะเป็นรหสัตวัเลขอะไรก็ได)้ ต่อดว้ยการระบุ ช่ือกลุ่มสินค้า/บริการ และเลือก
ประเภทกลุ่มสินค้าใหเ้รียบร้อย แลว้กดปุ่ม บันทกึจัดเกบ็ 

                              

รูปท่ี 4.17 กลุ่มสินคา้/บริการ 
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หลงัจากก าหนดกลุ่มสินคา้เรียบร้อยแลว้ก็มาดูขั้นตอนสุดทา้ยของ ค่าคงที่ ในการใส่ขอ้มูล
ให้กบัสินคา้โดยเขา้ไปท่ี ทะเบียนสินค้า/บริการ ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการใส่รายละเอียดให้กบัตวั
สินคา้หรือบริการวา่เป็นสินคา้อะไร ราคาเท่าไร และเหลือจ านวนก่ีช้ิน เป็นตน้ 

                         

รูปท่ี 4.18 ทะเบียนสินคา้/บริการ 

ในการใส่ รหัสกลุ่มสินค้า/บริการ นั้น เราสามารถกดท่ีปุ่มส่ีเหล่ียมด้านหลงั เพื่อเลือก
รายการ  ท่ีเราได้เคยบนัทึกเอาไวใ้นกลุ่มสินคา้/บริการ จากนั้นกดปุ่ม เลือก เพื่อให้โปรแกรมดึง
ขอ้มูลเขา้มา 

                        

รูปท่ี 4.19 รหสักลุ่มสินคา้/บริการ 
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เ ม่ือกรอกข้อมูลรายละเอียดของสินค้าในช่องอ่ืนๆพร้อมกับเลือกประเภทของ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหบ้นัทึกขอ้มูลดว้ยการกดปุ่ม บันทกึจัดเกบ็  

                         

รูปท่ี 4.20 กรอกขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ 

ระบบซ้ือ-ขายสินค้า และ จ่ายช าระหนี ้  

หลงัจากท่ีท าการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ของกิจการและสินคา้ในส่วนของฟังก์ชัน่ ค่าคงที่ ไป
แลว้ ก็มาดูระบบการท าบญัชีซ้ือ-ขายสินคา้ และ จ่ายช าระหน้ี กนัต่อในระบบน้ีจะอยู่ในฟังก์ชั่น
เมนู ประจ าวนั ซ่ึงจะเก่ียวกบัการท าบญัชีรายการซ้ือ-ขายสินคา้และการจ่าย-รับช าระหน้ี พร้อมออก
ใบก ากบัภาษี และใบเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.21 ระบบซ้ือ-ขายสินคา้ และ จ่ายช าระหน้ี 
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เร่ิมตน้ท่ีรายการแรกคือ รายการซ้ือสินค้า / บริการ เราสามารถเลือกชนิดเอกสารของสินคา้
ท่ีแตกต่างกนัได ้ทั้งใบก ากบัภาษีซ้ือในรูปแบบการ ซ้ือสด หรือ ซ้ือเช่ือ นอกจากน้ีระบบยงัรองรับ
การท าภาษีแบบท่ีสามารถขอคืนได ้ซ่ึงสามารถก าหนดไดท่ี้เมนูทะเบียนสินคา้ รวมถึงการบนัทึกรับ
การบนัทึกเก่ียวกบัวนัท่ี รายการสินคา้และราคาท่ีเราไดซ้ื้อหรือขายสินคา้ เพื่อท่ีจะน ามาท าบญัชีได ้
(ทั้งแบบสินคา้ท่ีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือท่ีเรียกกนัวา่ VAT และแบบใบเสร็จรับเงินท่ีไดรั้บการยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

รูปท่ี 4.22 รายการซ้ือสินคา้ / บริการ 

ในส่วนของระบบ รายการขายสินค้า ของโปรแกรมบญัชีน้ี เราสามารถกดท่ีปุ่ม พิมพ์
ต้นฉบับ เพื่อพิมพ์ใบก ากบัภาษีและใบเสร็จรับเงินในการขายได้ โดยท่ีโปรแกรมจะสร้างเลขท่ี    
ใบก ากบัภาษีใหโ้ดยอตัโนมติั 

                         

รูปท่ี 4.23 รายการขายสินคา้ 
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 หลงัจากท่ีกดพิมพต์น้ฉบบัแลว้ โปรแกรมจะแสดงตวัอยา่งในการพิมพข์องใบก ากบัภาษี/ 
ใบเสร็จรับเงินในการขาย  

 

รูปท่ี 4.24 ตวัอยา่งในการพิมพข์องใบก ากบัภาษี/ ใบเสร็จรับเงินในการขาย 

นอกจากนั้นในรายการ จ่ายช าระหนี้ โปรแกรมสามารถระบุยอดเงินและเง่ือนไขในการ
ช าระ วา่เป็นการจ่ายในรูปแบบของเงินสดหรือเช็ค พร้อมทั้งระบุส่วนลดและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย โดย
สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ได ้

 

รูปท่ี 4.25 จ่ายช าระหน้ี 
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ในส่วนของระบบใน รับช าระหนี้ เราสามารถคน้หาใบก ากบัภาษีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายการ   
ขายสินคา้และสามารถกด พมิพ์ฟอร์มใบรับช าระหนี้ เพื่อพิมพใ์บเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.26 รับช าระหน้ี 

ในรายการย่อยสุดทา้ยของฟังก์ชัน่ ประจ าวัน คือระบบ บันทึกบัญชีประจ าวัน ท่ีสามารถ
บนัทึกรายการซ้ือ-ขายรายวนัได ้2 วธีิแบบง่ายๆ วธีิแรกคือ การดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่องรหสับญัชี จากนั้น
โปรแกรมจะข้ึนหนา้ต่างคน้หาขอ้มูลมาใหเ้ลือกรายการเลขท่ีและช่ือบญัชี 

 

รูปท่ี 4.27 บนัทึกบญัชีประจ าวนั 
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ส าหรับการบนัทึกรายการซ้ือ-ขายรายวนัวิธีท่ี 2 ให้เลือกท่ีแถบเมนูรายการต่างๆทางดา้น
ซา้ยมือ จากนั้นโปรแกรมจะดึงรายการรหสับญัชีและช่ือบญัชีตามท่ีเราเลือกไวเ้ขา้มาโดยอตัโนมติั 

 

รูปท่ี 4.28 บนัทึกรายการซ้ือ-ขายรายวนัวธีิท่ี 2 

 ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ 

เม่ือไดท้  าการบนัทึกรายการขอ้มูลต่างๆใน ระบบงานบัญชี ไม่วา่จะเป็นบนัทึกรายการซ้ือ-
ขาย, ลดหน้ี-เพิ่มหน้ี รวมทั้งรายการอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อค่าภาษี ขอ้มูลทั้งหมดนั้นจะถูกบนัทึกและโอน
มาท่ี  ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อใชใ้นการออกใบก ากบัภาษีซ้ือ ภาษีขาย พร้อมแบบ ภ.พ.30 เพื่อใช้
ในการตรวจสอบและยืน่ภาษีใหก้บัทางกรมสรรพากร 

 

                                                    รูปท่ี 4.29 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 



36 
 

เม่ือกดเขา้มาแลว้จะพบกบัแผนผงัการใช้งานของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของโปรแกรมใน  
ฟังก์ช่ันข้อมูลใบก ากบัภาษี จะสามารถดูขอ้มูลใบก ากบัภาษีขายและใบก ากบัภาษีซ้ือได ้

                                     

รูปท่ี 4.30 ฟังกช์ัน่ขอ้มูลใบก ากบัภาษี 

วิธีการดูข้อมูลของ ใบก ากับภาษีขาย ให้กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเลือกดูรายการต่างๆท่ีเราได้
บนัทึกไวใ้นระบบบญัชี 

 

รูปท่ี 4.31 ใบก ากบัภาษีขาย 
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ในส่วนของข้อมูล ใบก ากับภาษีซ้ือ  จะสามารถดูข้อมูลของใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ีและ
ใบก ากบัภาษีเกิน 6 เดือนไดด้ว้ยการกดปุ่ม ค้นหา เช่นเดียวกบัในระบบขอ้มูลใบก ากบัภาษีขาย 

 

รูปท่ี 4.32 ใบก ากบัภาษีซ้ือ 

วธีิการตรวจสอบข้อมูลและยืน่ภาษี พร้อมแบบ ภ.พ.30 

ในการตรวจสอบขอ้มูลและยื่นภาษีนั้นจะอยู่ในฟังก์ชัน่ของการ พิมพ์รายงาน ซ่ึงจะแบ่ง
ออก เป็นรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซ้ือ แบบแสดงรายการและแบบแนบ ภ.พ.30 

 

รูปท่ี 4.33 พิมพร์ายงาน 
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ในส่วนของรายงานภาษีขาย และภาษีซ้ือนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ไวใ้ช้
ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนยืน่ ซ่ึงเราสามารถเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการดู จากวนัท่ีของใบก ากบัภาษี
หรือจากเดือนภาษีก็ได ้ในส่วนท่ี 2 นั้น จะใชใ้นการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มประจ าเดือน เม่ือเลือกขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้ใหก้ด พมิพ์รายงาน เพื่อพิมพร์ายงานภาษีขาย 

 

รูปท่ี 4.34 รายงานภาษีขาย 

หลงัจากท่ีกดพิมพร์ายงานแลว้ โปรแกรมจะแสดงภาพตวัอยา่งของรายงานภาษีขายก่อนท่ี
จะ ท าการพิมพข้ึ์นมา 

 

รูปท่ี 4.35 ตวัอยา่งของรายงานภาษีขาย 
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แลว้ก็มาถึงขั้นตอนสุดทา้ยคือการยื่นแบบ ภ.พ.30 จะอยูใ่นเมนู แบบแสดงรายการ ภ.พ.30 
พร้อมกับใส่ข้อมูลว ัน ท่ีในการน าส่ง  ช่ือและนามสกุลของผู ้ท่ี ยื่น  จากนั้ นกดปุ่ม  พิมพ์
รายงาน  เพื่อใหโ้ปรแกรมแสดงหนา้ตวัอยา่งของแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 

 

รูปท่ี 4.36  แบบแสดงรายการ ภ.พ.30 

ตวัอย่างแบบฟอร์มของใบ ภ.พ.30 ซ่ึงจะมีช่ือและรายละเอียดทั้งหมดท่ีเราไดก้รอกไป
ข้ึนมา ในใบเพื่อใหผู้ป้ระกอบการใชใ้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษี 

 

รูปท่ี 4.37 ตวัอยา่งแบบฟอร์มของใบ ภ.พ.30 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 โครงงานเร่ืองการใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs “ตามมาตรการ
บญัชีชุดเดียว” กรมสรรพากร เก่ียวกบักิจการซ้ือมาขายไปและการบริการเท่านั้นโดยมีวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 

1. เพื่อให้ทราบถึงความส าคญั การใช้โปรแกรมบญัชีอย่างง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs     
“ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว” กรมสรรพากร 

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน การใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งง่ายส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs               
“ตามมาตรการบญัชีชุดเดียว” กรมสรรพากร ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

5.1.1 หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการใชโ้ปรแกรมบญัชีชุดเดียว 
ท าให้มาตรฐานการท าบญัชีเพื่อการเสียภาษีมีความชัดเจนมากข้ึนนอกจากน้ีผูป้ระกอบ

ธุรกิจไม่ว่าขนาดกลางขนาดย่อม หรือ SMEท่ีจดทะเบียน บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
สามารถปรับปรุงบญัชีไดด้ว้ยตนเอง และยงัไดรั้บการยกเวน้ภาษีและไม่โดนตรวจสอบยอ้นหลงั 
อีกดว้ย 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงานสหกิจศึกษา 
1. ดา้นระบบโปรแกรม เน่ืองจากการใชร้ะบบโปรแกรมบญัชีชุดเดียวเป็นระยะเร่ิมตน้ในการ    

ใชง้านอาจมีปัญหาในการเขา้ถึงระบบ 
2. ด้านผูป้ระกอบการ เน่ืองจากการใช้ระบบโปรแกรมบญัชีชุดเดียวเป็นเร่ืองใหม่ท าให้

ผูป้ระกอบการบางรายรวมทั้งผูท่ี้เร่ิมใช้โปรแกรมยงัไม่ทราบถึงนโยบายและโครงการ
ดงักล่าวจึงท าใหข้าดความเขา้ใจในการปฏิบติัการใชร้ะบบโปรแกรม 

3. ดา้นเจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากการใชร้ะบบโปรแกรมบญัชีชุดเดียวเป็นเร่ืองใหม่ท าให้เจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบยงัขาดความเช่ียวชาญและเขา้ใจเก่ียวกบัการใชร้ะบบโปรแกรมดงักล่าว 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะของโครงงานสหกิจศึกษา 
1. ด้านระบบโปรแกรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกรมสรรพากรควรจดัให้มีการพฒันาระบบ

โปรแกรมบญัชีชุดเดียวอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ระบบดงักล่าวเกิดประสิทธิภาพในการใชง้าน
มากข้ึน 

2. ดา้นผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกรมสรรพากรควรจดัให้มี การประชาสัมพนัธ์
และการอบรมการใช้ระบบโปรแกรมบญัชีชุดเดียวอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผูป้ระกอบการ
สามารถเขา้ใจและปฏิบติังานในระบบโปรแกรมดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแพร่หลาย 
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3. ดา้นเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกรมสรรพากรควรจดัให้มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญทางดา้น
การใชร้ะบบโปรแกรมบญัชีชุดเดียวโดยการจดัอบรมบุคลากรและถ่ายทอดความรู้ดงักล่าว
ไปยงัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกจิ 

5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1. นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์จากการทานก่อนเขา้สู่การท างานจริง 
2. นกัศึกษาไดรู้้ถึงขั้นตอนกระบวนการของโปรแกรมการท าบญัชีชุดเดียว 
3. นกัศึกษาไดรั้บความรู้ใหม่ๆ เพื่อน าไปพฒันาและแกไ้ขในการท างานในอนาคต 
4. ไดเ้ห็นถึงภาพบรรยากาศและการท างาน วฒันธรรมองค์การและการฝึกทกัษะการท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นรวมถึงฝึกความอดทน 

5.2.2 ขอ้จ ากดัท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. การใชภ้าษาในการส่ือสารของเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรซ่ึงใชภ้าษาท่ีเป็นภาษาทางการจึงท า
ใหก้ารส่ือสารในการปฏิบติังานค่อนขา้งเขา้ใจยากและเกิดการส่ือสารท่ีผดิพลาดได ้

2. งานท่ีไดรั้บมอบหมายจากการปฏิบติังานสหกิจ ช่วงตน้ยงัขาดความเขา้ใจระบบงาน และ
ไม่ตรงกบัเน้ือหาท่ีไดศึ้กษามา (สาขาบญัชี) รวมถึงทกัษะการท างาน เช่น การใช้อุปกรณ์
ส านกังานและความเขา้ใจระบบโปรแกรม 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. จดัใหมี้อบรมนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจของหน่วยงานรับนกัศึกษาเขา้ไปปฏิบติังาน 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบติังานสหกิจควรจดัให้นักศึกษาได้มีการฝึกทกัษะ      

เฉพาะดา้นสาขาท่ีเรียนเพื่อใหน้กัศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนท่ีออกปฏิบติังานสหกิจจริง 
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