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บทคัดย!อ 
 

 บริษัท เอส เอฟ คอร�ปอเรช่ันจํากัด (มหาชน) เป7นบริษัทท่ีทําให9บริการธุรกิจด9านโรง
ภาพยนตร�และความบันเทิงต
างๆ โดยเป7นท่ีรู9จักกันภายใต9ช่ือ โรงภาพยนตร� เอส เอฟ ซีเนม
า ,โรง
ภาพยนตร� เอส เอฟ เอ็กซ� ซีเนม
า , โรงภาพยนตร� เอส เอฟ เวิร�ด ซีเนม
า , และเอส เอฟ สไตรค�โบว� 
และเป7นบริษัทช้ันนําต9นๆ ทางด9านภาพยนตร�  

 จากการที่คณะผู9จัดทําได9เข9ามาฝFกงาน ณ บริษัท เอส เอฟ คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ได9รับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึกษา ทางคณะผู9จัดทําจึงรู9สึกเกิดความสนใจในภาษีมูลค
าเพิ่ม จึง
เลือกเร่ืองน้ีมาทําเป7นโครงงานเพื่อเสนอต
อคณะกรรมการต
อไป  

 ในการทํารายงานภาษีมูลค
าเพิ่มส่ิงที่สําคัญในการย่ืนภาษีมูลค
าเพิ่มจะต9องทราบข9อมูล
รายละเอียดเก่ียวกับภาษีซื้อ ภาษีขายของกิจการ เพื่อนํามาเสียภาษีได9อย
างถูกต9อง ดังน้ันจึงต9องมีการ
บันทึกข9อมูลให9ถูกต9องครบถ9วนเพราะถ9าข9อมูลมีความผิดพลาด อาจมีผลต
อค
าใช9จ
ายในการเสียภาษีได9 
ดังน้ันคณะผู9จัดทําจึงได9ดําเนินการแก9ไขปIญหาดังกล
าวโดยทําการตรวจเช็คใบกํากับภาษีทุกใบว
ามี
ข9อผิดพลาดหรือไม
 เพื่อความถูกต9องและแม
นยํา  

 
คําสําคัญ  :  ภาษีมูลค
าเพิ่ม /ใบกํากับภาษี/ ค
าใช9จ
าย     
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การนาํภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชเ้ป็นผลมาการจากเหตุผลในทางเศรษฐกิจ จากการท่ีเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตวัอย่างรวดเร็วฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลงัของประเทศมัน่คงข้ึนมาก 

ในขณะท่ีมีการกล่าวถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการคา้ต่อเศรษฐกิจของประเทศอนั 

ไดแ้ก่ ความซํ้ าซอ้นของระบบภาษีการคา้ท่ีเป็นอยู ่และความหลากหลายของโครงสร้างอตัราภาษี

นอกจากความบกพร่องของระบบภาษีการคา้ ซ่ึงไม่เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาเศรษฐกิจในอนาคต

แลว้ความตอ้งการเปล่ียนแปลงระบบภาษีของทางการยงัสืบเน่ืองมาจากเหตุผลทางดา้นภาษีอีกดว้ย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงได้เสนอพิจารณายกเลิกภาษีการค้า และนํา

ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชแ้ทนโดยภาษีมูลค่าเพิ่มดงักล่าวจะมีอตัราเดียวท่ีใชก้บัสินคา้และบริการทุกชนิด 

สาํหรับสินคา้ใดท่ีมีเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีจะเกบ็สูงกวา่อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม  

การนาํภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชน้ี้ นบัเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัต่อระบบภาษีอากรของประเทศ

ไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการคา้คร้ังใหญ่ ทาํให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความสอดคลอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และเอ้ืออาํนวยต่อการลงทุนการส่งออก และการขยายตวัอย่างรวดเร็ว

ของเศรษฐกิจ เน่ืองจากภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีความซํ้าซอ้นของภาระภาษี 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 

1.2.2 เพื่อศึกษาการกรอกแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีกล่าวถึงขั้นตอนในการทาํรายงานภาษีซ้ือดว้ยโปรแกรม Microsoft 

Office Excel 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั( มหาชน ) สามารถนาํแนวปฏิบติัในการจดัทาํรายงาน

ภาษีซ้ือเป็นส่วนหน่ึงของคู่มือภายในแผนกบญัชีได ้

1.4.2 ผูส้นใจศึกษาทั่วไป สามารถนํารายงานภาษีซ้ือไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่าง

เหมาะสม 



บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

  เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากการขายสินคา้หรือให้บริการ ดังนั้นเม่ือผูป้ระกอบการจดทะเบียน                  

ขายสินคา้หรือให้บริการ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าท่ีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส่งสรรพากร

ผูป้ระกอบการนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลกไ็ดต่้างจากผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2.1  ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่ 

-  ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีการขายสินคา้หรือให้บริการในทางธุรกิจ

หรือวิชาชีพในราชอาณาจกัร 

-  ผูน้าํเขา้ หมายถึง ผูป้ระกอบการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงนาํสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรไม่วา่เพื่อการใดๆ 

- ผูท่ี้กฎหมายกําหนดไว้เป็นพิเศษ เช่น ผูป้ระกอบการอยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้า                         

หรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ  โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรผู ้มีหน้าท่ีเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ตวัแทน 

2.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ 

สินคา้ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การขายพืชผลทางการเกษตร,การขายสัตว,์การขายยา

หรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้าํหรับพืชหรือสตัวเ์พื่อบาํรุงรักษาป้องกนัทาํลายหรือกาํจดัศตัรูหรือโรคของพืชและ

สตัว,์การขายหนงัสือพิมพนิ์ตยสารหรือตาํราเรียน เป็นตน้ 

บริการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การให้บริการการศึกษา,การใหบ้ริการประกอบโรคศิลปะ

การสอบบญัชีการวา่ความ,การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เป็นตน้ 
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2.3 ความรับผดิชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

การท่ีถือว่าจะขายสินคา้หรือให้บริการเกิดข้ึนเม่ือใด จะตอ้งพิจารณาถึงความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 

การขายสินค้า   หลกั          ความรับผดิเกิดเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหผู้ซ้ื้อ 

           ข้อยกเว้น-  ถา้ผูข้ายไดโ้อนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 

             -  ไดรั้บชาํระราคาสินคา้ 

             -  ไดอ้อกใบกาํกบัภาษี 

หากมีการกระทาํใดๆตามขอ้ยกเวน้ก่อนการส่งมอบสินคา้กใ็หค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของ

การกระทาํ  

การให้บริการ หลกั  ความรับผดิเม่ือไดรั้บชาํระราคา 

        ข้อยกเว้น ถ้าผู ้ให้บ ริก ารได้ออก ใ บกํากับภ า ษีใ ห้ ลูกค้า ก่อน มีก ารชําระราคา                                

กใ็หค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระทาํ 

2.4 ฐานภาษ ี

ฐานภาษีสาํหรับการขายสินคา้ หรือการให้บริการ ไดแ้ก่ มูลค่าส่ิงท่ีไดรั้บหรือพึ่งไดรั้บจากกาขาย

สินคา้หรือใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพยสิ์น ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใดๆ ท่ีคิดไดเ้ป็น

เงิน รวมทั้งภาษีสรรพสามิต ( ถา้มี ) แต่ไม่รวมถึงเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์บางอยา่ง  

อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ 

1. อตัราร้อยละ 10 แต่ปัจจุบนัไดรั้บการลดอตัราใหเ้หลือร้อยละ 7  

2. อตัราร้อยละ 0 ซ่ึงใชก้บัการประกอบการบางอยา่ง เช่น 

ก. การส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 

ข. การขายสินคา้หรือการให้บริการแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือ                    

เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

ค. การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการกบัองคก์ารสหประชาชาติสถานเอกอคัรราชทูตเป็นตน้ 
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2.6  การคาํนวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

       คาํนวณเป็นรายเดือนดว้ยวิธีดงัน้ี 

ภาษีขาย     -    ภาษีซ้ือ    =    ภาษีท่ีตอ้งชาํระ 

       ภาษีขาย  หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บ หรือ พึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อ

สินคา้หรือผูรั้บบริการ 

       ภาษีขาย  หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนอ่ืน             

เรียกเกบ็ 

หากเดือนภาษีใด ภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจะไดรั้บคืนภาษี ซ่ึงจะขอคืน

เป็นเงินสดหรือขอยกยอดไปหกัออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีตอ้งชาํระในเดือนถดัไปกไ็ด ้

2.7 ภาษีซ้ือทีไ่ม่ให้นํามาหักในการคาํนวณภาษี                                            

ภาษีซ้ือบางรายการกฎหมายไม่ใหน้าํมาหกัจากภาษีขาย เช่น  

1. ภาษีซ้ือท่ีไม่มีใบกาํกบัภาษี 

2. ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษีท่ีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั 

3. ภาษีซ้ือค่ารับรอง 

4. ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารท่ีมี                                  

ท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน รวมทั้งภาษีซ้ือสาํหรับสินคา้ หรือบริการท่ีเก่ียวกบัรถยนต ์ดงักล่าว 

5. ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัอยา่งยอ่ 

6. ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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2.8  ใบกาํกบัภาษี 

  คือ เอกสารหลกัฐานท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าท่ีตอ้งจดัทาํและออก

ให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีขายสินคา้หรือให้บริการและตอ้งจดัทาํอย่างชา้ในทนัทีท่ี

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึน  เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจํานวน

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนเรียกเกบ็รูปแบบใบกาํกบัภาษีมี 2 รูปแบบ คือ  

 1. ใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป  

 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูปแบบ 
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2. ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ 

 

 

รูปท่ี 2.2  ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ 

2.9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ผู้มีหน้าทีจ่ดทะเบียน ได้แก่ 

      (1)   ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการเกินกวา่ 1,800,000 บาทต่อปี 

      (2)   ผูป้ระกอบการท่ีได้รับยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี แต่มีความประสงค์ขอจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี หรือขายสินคา้ทางการเกษตร   เป็นตน้ 

กําหนดเวลาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยปกติให้ผูป้ระกอบการยื่นคาํขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   

ท่ีตั้ง 444 ชั้น 10-12 อาคารเอม็ บี เค ถนน พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท:์ 0-2611-7111   

แฟกซ์:  0-2611-7169   

 URL: http://www.sfcinemacity.com 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

http://www.sfcinemacity.com/
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3.2  ลกัษณะการประกอบกจิการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

       บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้ริการธุรกิจทางดา้นโรงภาพยนตร์              

และความบนัเทิงต่างๆ ซ่ึงมีอยูห่ลายสาขาทัว่ประเทศ โดยเป็นท่ีรู้จกักนัภายใต ้ ช่ือ โรงภาพยนตร์                  

เอส เอฟ ซีนีม่า , โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอก็ซ์ ซีเนม่า  , โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิร์ด ซีเนม่า ,                 

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ สไตรคโ์บว ์และเป็นบริษทัชั้นนาํตน้ๆทางดา้นภาพยนตร์ 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งรูปแบบธุรกิจทางโรงภาพยนตร์ 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

รูปท่ี 3.3 โครงสร้างบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

       3.4.1   ตั้งหน้ีจากใบกาํกบัภาษีโดยโปรแกรม Sage ERP Accpac 

       3.4.2   ประกบใบสาํคญัตั้งหน้ี 

       3.4.3   ตรวจเช็คใบกาํกบัภาษี 

       3.4.4   จดัทาํรายงานภาษีซ้ือ 

       3.4.5   ตรวจสอบเอกสารใหต้รงกบัรายงานภาษีซ้ือ 

 

3.5  ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณธนาพรณ์  แซ่ล้ิม 

ตาํแหน่ง : Senior Accounting officer 

 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 

 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 

 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

       3.7.1   เสนอหวัขอ้โครงงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

       3.7.2   ศึกษาหาขอ้มูล จากอินเทอร์เน็ต 

       3.7.3   รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

       3.7.4   เร่ิมปฏิบติังาน โดยศึกษารายละเอียดจากใบงานท่ีทางสหกิจมอบให ้

       3.7.5   จดัทาํรูปเล่มรายงานและนาํไปใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ้ผดิพลาด                            
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. เคร่ืองคิดเลข 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Excel 

 

 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 

1. เสนอหวัขอ้โครงงาน               

ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

    

2. ศึกษาหาขอ้มูล     

3. รวบรวมขอ้มูล     

4. เร่ิมปฏิบติังาน     

5. จดัทาํรูปเล่มรายงาน     



บทที ่4 

ผลการปฏิบตังิานตามโครงการ 

จากการท่ีคณะผูท้าํโครงงานไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาทาํให้คณะผูจ้ดัทาํโครงงานมี

โอกาสไดเ้รียนรู้การทาํงานมากข้ึนและไดรั้บมอบหมายงานให้คณะผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานในส่วน

ฝ่ายบญัชี ซ่ึงจากการเขา้ไปปฏิบติังานจริงคณะผูจ้ดัทาํโครงงานไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล

อย่างตั้ งใจเพื่อท่ีจะนําเอาข้อมูลท่ีได้รวบรวมไวม้าจัดทาํเป็นโครงงานเล่มน้ีอีกทั้ งเพื่อทาํให้

โครงงานเล่มน้ีไดผ้ลออกมาอยา่งมีสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4.1 ขั้นตอนการทาํรายงานภาษีซ้ือ 

      1. เม่ือไดรั้บใบกาํกบัภาษีมาแลว้  จึงทาํการตรวจสอบใบกาํกบัภาษีวา่เป็นตน้ฉบบัหรือสาํเนา

ใบกาํกบัภาษีจะตอ้งเป็นตน้ฉบบัเท่านั้น ( กรณีเป็นสาํเนาจะไม่สามารถยืน่สรรพากรได ้) 

      2. เม่ือไดใ้บกาํกบัภาษีท่ีถูกตอ้งแลว้  จึงนาํใบกาํกบัภาษีมาเรียง วนัท่ีหรือเดือนตามลาํดบั                        

( กรณีถา้ใบกาํกบัภาษีผา่นมา 6 เดือนแต่ยงัไม่เกิน 3 ปีจะตอ้งไปขอยืน่เพิ่มเติมกบัทางสรรพากร ) 

      3. สร้างไฟลร์ายงานภาษีซ้ือ  ( ตามรูปขา้งล่าง ) 

      4. เม่ือคียใ์บกาํกบัภาษีเสร็จเรียบร้อยแลว้ กน็าํใบกาํกบัภาษีเกบ็ใส่แฟ้ม เพื่อกรอกแบบฟอร์ม 

ภ.พ. 30 รอยืน่ภาษีต่อกรมสรรพากร 

 

            

รูปท่ี 4.1 สร้างแบบฟอร์มตาราง 
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รูปท่ี 4.2 ผกูสูตรในช่องคอลมัน์ H =SUM(H:H 

 

          

รูปท่ี 4.3ผกูสูตรท่ีช่องคอลมัน ์I =SUM(I:I) 
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รูปท่ี 4.4 ผกูสูตรท่ีช่องคอลมัน์ J =SUM(J:J) 

 

        

รูปท่ี 4.5 เม่ือผกูสูตรเสร็จทั้ง3คอลมัน์ ตอ้งเท่ากบั 0 

เม่ือผกูสูตรแลว้ ตอ้งเท่ากบั 0 
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รูปท่ี 4.6 ผกูสูตรในคอลมัน ์E โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี =VLOOKUP($D12,'Vendor lists'!$B:$C,2,0) 

เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการทาํงาน 

            

รูปท่ี 4.7 ผกูสูตรในคอลมัน ์G โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี  =IF(F11="0","สาํนกังานใหญ่","สาขาท่ี 

"&F11) 
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รูปท่ี 4.8 ผกูสูตรในคอลมัน ์G โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี  =IF(F11="0","สาํนกังานใหญ่","สาขาท่ี 

"&F11) 

 

              

รูปท่ี 4.8 ผกูสูตรในคอลมัน ์I โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี   =ROUND(H33*7/100,2) 
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รูปท่ี 4.9 ผกูสูตรในคอลมัน ์Kโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี   =SUM(H11:J11) 

 

              

รูปท่ี 4.10 เม่ือเราผกูสูตรเสร็จแลว้ เราจะไดค้อลมันอ์อกมาแบบน้ี 
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รูปท่ี 4.11 หลงัจากผกูสูตรเสร็จแลว้เรากเ็ร่ิมคียข์อ้มูลลงในตารางไดเ้ลย    

โดยดูขอ้มูลจากใบกาํกบัภาษี 

 

 

2 

3 4 

5 
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4.2 วธีิการคย์ีข้อมูลลงในโปรแกรม 

 

 

รูปท่ี 4.12 วิธีการคียข์อ้มูลลงในโปรแกรม 

        1.                   คือ วนั / เดือน / ปี ของใบกาํกบัภาษี 

        2.                   คือ เล่มท่ี / เลขท่ีของใบกาํกบัภาษี 

 3.                 คือ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั เม่ือคียเ์ลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีลงไปแลว้                     

                       ช่ือผูข้ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการจะเดง้ข้ึนมาอตัโนมติั 

        4.       คือ ลาํดบัของสาขา 5 หลกั เช่น สาขาท่ี1 จะลงช่องหมายเลข 4 เป็น 00001 

    ถา้เป็นสาํนกังานใหญ่ ใหใ้ส่ 0  

        5.                 คือ มูลค่าสินคา้ก่อน vat เม่ือนาํมาคูณ 7% จะเป็นจาํนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   

1 

 

2 

3 

4 5 

1 

 

2 

3 

4 
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รูปท่ี 4.13 วิธีการคียข์อ้มูลลงในโปรแกรม 

 

    

รูปท่ี 4.14 **กรณีเป็นใบลดหน้ี  ตอ้งคียติ์ดลบ 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1   สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจมหาวิทยาลยัสยาม และไดจ้ดัทาํโครงงาน

เร่ืองภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทาํใหไ้ดรั้บความรู้และประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอนในการจดัทาํรายงานภาษีซ้ือ 

2. สามารถผกูสูตรใน Microsoft Excel เพื่อคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

3. สามารถนาํความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไปใชใ้นการทาํงานใน

อนาคตได ้

5.1.2   ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ขาดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา จึงตอ้งใชใ้นเวลาการศึกษาเป็นเวลานาน 

2. ช่วงระยะเวลาในการทาํโครงงานมีเวลาจาํกัด เน่ืองจาก วนัจันทร์-ศุกร์ เป็นช่วงเวลา                

ท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา จึงทาํใหเ้กิดความลา้ชา้ในการทาํโครงงาน 

5.1.3   ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรพยายามเรียนรู้การทาํงานให้มากท่ีสุดเน่ืองจากจะไดมี้ความเขา้ใจและสามารถนํา

ความรู้มาจดัทาํโครงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. พนักงานบญัชีของกิจการควรจดัทาํเอกสารในการจดัทาํบญัชีให้ตรงตามวนัท่ีและเวลาท่ี

กาํหนดไว ้หากมีการส่งเอกสารลา้ชา้อาจทาํให้มีเวลาในการตรวจสอบเอกสารไม่เพียงพอ

ซ่ึงอาจส่งผลทาํใหเ้กิดความลา้ชา้ในการปฏิบติังาน 
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5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1   ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1. ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง 

2. ไดรู้้วิธีการจดัทาํรายงานภาษีซ้ือในโปรแกรม Microsoft Office Excel 

3. ฝึกการปรับตวัและรู้จกัการวางตวัใหเ้ขา้กบับุคลากรในบริษทั 

4. ฝึกความมีระเบียบวินยัในการรับผดิชอบในการทาํงาน 

5. สร้างคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นพนกังานท่ีดี คือมีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อหนา้ท่ี 

6. ทาํใหเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆของการทาํงาน และการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน 

5.2.2   ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ขาดความรู้ดา้นการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel จึงทาํให้เกิดความลา้ช้าในการ

ปฏิบติังาน 

2. การปฏิบติัในช่วงแรกยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารและรูปแบบการทาํงานต่างๆของบริษทั 

แต่เม่ือไดรั้บคาํปรึกษาและคาํอธิบายจากพี่เล้ียงก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ

มากข้ึน 

5.2.3   ขอ้เสนอแนะ 

1. ในส่วนของมหาวิทยาลยั ควรมีการสอนโปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อสะดวกใน

การออกปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการต่างๆ 

2. ควรศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มเติมก่อนปฏิบติังานจะช่วยใหเ้ราสามารถปฏิบติังานได้

ถูกตอ้งมากข้ึน 
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รูปท่ี 1 เรียนรู้ขั้นตอนในการทาํงานจากพ่ีท่ีทาํงาน 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 2  การคียข์อ้มูลลงในโปรแกรม 

 



 

 

รูปท่ี 3  การคียข์อ้มูลลงในโปรแกรม 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 4 ประกบเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 5 พนกังานพี่เล้ียงและพี่ๆ ท่ีทาํงานท่ีค่อยใหค้าํปรึกษาและสอนเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน 
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