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Abstract 

 
Landco Sport & Musical Co. Ltd. is a manufacturer and a distributor of musical 

instruments and sporting goods for both domestic market and international market, namely; 
Myanmar, Combodia, Laos, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, Singapore, and 
Indonesia. While attending the internship under cooperative program at the accounting 
department of Landco Sports & Musical Co. Ltd., the team was assigned to calculate the 
withholding tax via Microsoft Office Excel, then prepare the withholding tax reports via the 
Accpac accounting software. Previously, the team did not have the skills of using the Accpac 
accounting software.  

 
This project was designed to increase the skills of using the Accpac accounting software 

and knowledge understanding for withholding tax through studying the type of income, types of 
withholding tax rates and the method of  using  Accpac accounting software. The result was that 
the team had gained knowledge and understanding of the preparation of withholding tax reports, 
skills of using the Accpac accounting software and hope that this project will be useful to 
interested parties. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  บริษทัแลนด์โก ้สปอร์ต แอนด ์มิวซิคเคิล จ ำกดั ก่อตั้งมำนำนกวำ่ 30 ปี บริษทัเป็นผูจ้ดั
จ  ำหน่ำยท่ีเช่ือถือได ้และไดรั้บกำรยอมรับในมำตรฐำนของผลิตภณัฑ์จำกผูบ้ริโภค เก่ียวกบัคุณภำพ
ของสินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้ ด ำเนินกำรจดัหำกำรประกอบกำรผลิตและกำรซ้ือขำยสินคำ้ตั้งแต่
กีฬำ เคร่ืองดนตรี รำยกำรตั้งแคมป์ อุปกรณ์ออกก ำลังกำย ให้กับลูกค้ำทั้ งในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ  บริษัทสำมำรถตีตลำดเข้ำถึงผู ้บ ริโภคตำมเป้ำหมำยท่ีบริษัทวำงไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 คณะผูจ้ดัท ำได้มำปฏิบติังำนในบริษทัแลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวซิคเคิล จ ำกัด ใน
ต ำแหน่งพนกังำนบญัชี ไดรั้บมอบหมำยงำนเก่ียวกบักำรจดัท ำบญัชี และค ำนวณยอดภำษีเงินไดห้กั 
ณ ท่ีจ่ำย ซ่ึงกำรเสียภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยมีหลำยวิธีดว้ยกนั เช่น เสียโดยกำรประเมินตนเอง เสียโดยถูก
เจำ้พนกังำนประเมิน ใชอ้  ำนำจประเมิน และเสียโดยกำรถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย โดยกฎหมำยก ำหนดให้ผู ้
จ่ำยเงินบำงรำยค ำนวณหักเงินดว้ยตนเอง ซ่ึงจ่ำยให้แก่ผูรั้บเงินตำมเกณฑ์และกฎหมำยท่ีก ำหนดไว ้
จำกเหตุผลดงักล่ำว คณะผูจ้ดัท ำเกิดควำมสนใจ จึงไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยและ
ขั้นตอนกำรหักภำษี เพรำะในกำรหักภำษีแต่ละรำยกำรนั้นใช้อตัรำภำษีท่ีไม่เท่ำกัน และในกำร
บนัทึกบญัชีนั้นทำงบริษทัใชโ้ปรแกรมทำงบญัชีท่ีเรียกวำ่ Accpac มำบนัทึกบญัชี แต่ก็ตอ้งผำ่นกำร
ค ำนวณอตัรำภำษีจำกโปรแกรม Microsoft office Excel ก่อนจึงจะน ำมำบนัทึกในโปรแกรมบญัชี 
Accpac ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดท ำจึงได้จัดท ำรำยงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำและเผยแพร่กำร
ปฏิบติังำนจริงใหก้บับุคคลท่ีมีควำมสนใจในเร่ืองของภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อเรียนรู้ระบบงำนกำรจดัท ำบญัชีและภำษีใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 1.2.2 เพื่อเรียนรู้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรจดัท ำภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 
 1.2.3 เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบอำชีพในอนำคต 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรสืบคน้ขอ้มูลและกำรจดัท ำภำษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ำย จนถึง
ขั้นตอนกำรน ำส่งไดถู้กตอ้งตำมแนวประมวลรัษฎำกร 
 1.3.2 ศึกษำกำรด ำเนินงำนของแผนกบญัชี บริษทัแลนด์โกส้ปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จ ำกดั 
ในเร่ืองของภำษีเงินไดห้กั ณ จ่ำย 

 



2 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 ไดรั้บควำมรู้เร่ืองระบบงำนกำรจดัท ำบญัชีและภำษีใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 1.4.2 ทรำบปัญหำและวธีิแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจดัท ำภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 
 1.4.3 น ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชป้ระกอบอำชีพในอนำคต 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความหมายของภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เป็นวธีิการจดัเก็บภาษีของรัฐวธีิหน่ึงท่ีก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน
ได ้จะตอ้งเสียภาษีก่อนท่ีจะถึงก าหนดระยะเวลายืน่แบบรายการภาษีเงินได ้โดยก าหนดใหผู้จ่้ายเงิน
ไดมี้หน้าท่ีหักภาษีเงินไดไ้ว  ้ณ ท่ีจ่าย ตามประเภทเงินได ้และอตัราภาษีท่ีก าหนด ภาษีเงินไดแ้ละ
อตัราภาษีท่ีก าหนด ภาษีเงินไดท่ี้ผูมี้เงินไดถู้กหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น กฎหมายโดยการจดัเก็บภาษีของรัฐ
ก าหนดให้ภาษีของผูมี้เงินไดถื้อเป็นเครดิตภาษี  เม่ือถึงระยะก าหนดเวลายืน่แบบรายการภาษีเงินได้
ก็สามารถเอาภาษีท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้สิทธิน าไปหกัออกจากจ านวนภาษีท่ีจะตอ้ง
เสีย และเสียภาษีเพิ่มเฉพาะส่วนท่ีเหลือหลงัจากหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ ทั้งน้ีหากปรากฏวา่เม่ือค านวณ
ภาษีเงินไดป้ระจ าปี กลบัมีภาษี ท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย มากกวา่ภาษีท่ีจะตอ้งเสีย ผูมี้เงินไดก้็สามารถยืน่ค  า
ร้องขอคืนภาษีท่ีถูกหกัไวเ้กินได ้การจดัเก็บภาษีของรัฐ นอกจากรัฐจะไดเ้งินภาษีเขา้คลงัแลว้ยงัเป็น
ขอ้มูลหลกัฐานแหล่งรายไดข้องผูถู้กหกัเงินไดด้ว้ย ในกรณีท่ีตอ้งเสียภาษีมีดงัน้ี 
 1. ค่านายหนา้ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจะเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย คิดเป็นร้อยละ 3.0 
และ10.0 ในอตัราท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 2. ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียพนัธบตัร หุ้นกู ้ฯลฯ ซ่ึงจะเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย คือร้อยละ 
1.0 และ 10.0 ในอตัราท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 3. ค่าเช่าอาคารหรือบา้นเรือน ซ่ึงจะเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 5.0 10.0 ในอตัราท่ี
แตกต่างกนัออกไป 
 4. ค่าจา้งท าของ ซ่ึงจะเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ3.0 ในอตัราท่ีเท่ากนั 
 5. ค่าโฆษณา ซ่ึงจะเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 2.0 ในอตัราท่ีเท่ากนั 
 6. ค่าขนส่ง ซ่ึงจะเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ1.0 ในอตัราท่ีเท่ากนั 

 ในการยื่นจ่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ใช้แบบฟอร์มในการยื่นเสียภาษีซ่ึงแตกต่างกนัออกไป 
จึงควรยืน่ใหต้รงเวลาเพื่อไม่ใหมี้ผลเสียตามมา 

 สุนีย ์ชยัภิญโญ ไดศึ้กษาเร่ือง ความแตกต่างระหว่างหลกัการบญัชีกบับทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรในการค านวณก าไรสุทธิของนิติบุคคล ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่าง
ระหว่างหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชีกบับทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรในหลายเร่ือง
ด้วยกัน อนัอาจมีผลท าให้งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานต่างไปอย่างมี
สาระส าคญั ถา้นกับญัชีปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรแทนการปฏิบติัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นักบญัชีส่วนใหญ่จะเลือกปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยให้
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เหตุผลวา่ตอ้งการใหง้บการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการถูกตอ้งตาม
หลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป แต่ได้พบว่าความได้เปรียบเสียเปรียบทางภาษีอากรมีผลในการ
เลือกใช้วิธีปฏิบติัของนกับญัชี กล่าวคือ เม่ือวิธีตามหลกัการบญัชี ท าให้กิจการตอ้งเสียเปรียบใน
เร่ืองภาษีอากร ร้อยละ 48 ของนกับญัชีจะเลือกปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร และร้อย
ละ 44 ของนกับญัชีเลือกปฏิบติัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จากผลการศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อแกไ้ขปัญหาในหลายๆ ประเด็น ซ่ึงขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ จะเป็นไปในแนวท่ีให้มีการแกไ้ข
ประมวลรัษฎากรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีมากข้ึน 

 บุญชยั วรรธนโกมล ไดศึ้กษาเร่ือง ระบบบญัชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผลการศึกษา
พบวา่ การแบ่งอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัหลกัการบญัชีท่ีเสนอ ยงัมีขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน ท าใหร้ะบบบญัชี
ท่ีใชอ้ยู่ยงัไม่รัดกุมเพียงพอ อนัจะเป็นสาเหตุแห่งการขาดการควบคุมภายในท่ีดีลกัษณะของระบบ
บญัชี ท่ีมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
การควบคุมภายในท่ีดี ควรมีการจดัโครงสร้างองค์กร เสนอผงับญัชีและรหัสบญัชี เพื่อให้ก ารจดั
หมวดหมู่บญัชีอย่างมีระเบียบและไดรั้บความสะดวกในการบนัทึกรายการทางบญัชี ตลอดจนผงั
ทางเดินเอกสารในเร่ืองระบบการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ระบบการเบิกวสัดุอุปกรณ์ ระบบเงินเดือน
และค่าแรง ระบบการรับช าระหน้ี ระบบเงินสดจ่าย และระบบเงินสดยอ่ย 

 สุเมธ ศิริคุณโชติและคณะ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุม้ครอง
สิทธิของผูสี้ยภาษีอากรในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ปัญหาอุปสรรคส าคญัในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สีย
ภาษีอากรท่ีฝ่ายต่างๆ เห็นตรงกนัเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กระบวนการยุติธรรมท่ีล่าชา้ มีค่าใช้จ่ายสูง 
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นโดยผูเ้สียภาษีอากรท าไดย้าก ศาลภาษีอากรยงัมีบทบาทในลกัษณะ
เชิงรุกนอ้ยเกินไป และยงัปัญหากลไกในการสร้างความเช่ียวชาญของผูพ้ิพากษาศาลภาษีอากร การ
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ี จ  าเป็นตอ้งอาศยัมาตรการเชิงกฎหมายประกอบกนัไปกบัมาตรการ
เชิงบริหารดว้ย มาตรการส าคญัประการแรก ไดแ้ก่ ในส่วนของศาลภาษีอากรจ าเป็นตอ้งปรับปรุง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศาลภาษีอากรในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากร โดยเพิ่มความ
เช่ียวชาญของผูพ้ิพากษาศาลภาษีอากรโดยวิธีต่างๆ เช่น ปรับปรุงวิธีคดัเลือกผูพ้ิพากษาศาลภาษี
อากร เพื่อให้ได้ผู ้พิพากษาท่ีเช่ียวชาญด้านภาษีอากร หรือส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ระหว่างด ารงต าแหน่ง และฝึกฝนสร้างความเช่ียวชาญอยู่ในศาลภาษีอากรอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นตน้ ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การลดปัญหาเร่ืองเขตอ านาจศาลภาษีอากร โดยครอบคลุมถึง
คดีปกครอง หรือคดีประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีภาษีอากรดว้ย ประการท่ีสาม ไดแ้ก่ การปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรทั้งหมด ประการท่ีส่ี ไดแ้ก่ การปรับปรุง
ค่าข้ึนศาลให้ผูเ้สียภาษีอากร ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลได้ง่ายข้ึน และประการ
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สุดทา้ย ไดแ้ก่ การเพิ่มอ านาจศาลในดา้นต่างๆ เพื่อให้ศาลมีบทบาทในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สีย
ภาษีอากรไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น อ านาจการลดเงินเพิ่ม หรือการทุเลาการช าระภาษีอากร เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อ
ท าใหบ้ทบาทของศาลภาษีอากรในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21  

 มนสั มนูกุลกิจ ท าการวิจยัเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทั้งทางดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัและผูเ้สียภาษี โดยการศึกษาใชว้ธีิการ
เก็บขอ้มูลประมาณการและผลการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครทั้ง 16 ส านกังาน และการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบวา่ ค่าดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานครทั้ง 16 ส านกังาน มีค่ามากกว่า 1 ในปีงบประมาณ 
2547, 2548 และ 2550  

 พนิตนาถ เย็นทรัพย์ ท าการวิจยัเร่ือง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ผูมี้เงินได้ประเภท
เงินเดือน รู้เพียงใด คิดอยา่งไร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ตลอดจนเปรียบเทียบระดบัความรู้และทศันคติระหว่างผูมี้เงินได้ประเภท
เงินเดือน ท่ีมีขอ้มูลส่วนตวัแตกต่างกัน มีความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต่างกนั และความรู้ดงักล่าวสัมพนัธ์กบัทศันคติ ผลการวจิยัพบวา่  

 1) ดา้นความรู้ เม่ือแบ่งความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
อาชีพหลกั สถานภาพทางรายได ้ถา้ขอ้มูลเหล่าน้ีต่างกนั ระดบัความรู้จะมีความแตกต่างกนัคือ 
 - ผูท่ี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีความรู้มากกว่าผูท่ี้จบการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี 
 - ผูท่ี้รับราชการมีความรู้มากกว่าผูท่ี้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั หรือ
ลูกจา้งกิจการเอกชน 

 2) ดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา เงินเดือน สถานภาพทางรายได ้ถา้ขอ้มูลเหล่าน้ี
ต่างกนั ทศันคติจะต่างกนัดงัน้ี 
 - ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและต ่ากวา่จะมีทศันคติดีกวา่ผูท่ี้จบการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี 
 - ผูท่ี้มีเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท มีทศันคติดีกวา่ผูท่ี้มีเงินเดือนมากกวา่ 25,000 บาท 
 - ผูท่ี้ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีประจ าปีท่ีเป็นโสดมีทศันคติดีกวา่ผูท่ี้สมรสแลว้ 
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 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัทศันคติ พบว่าระดบัความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัทศันคติ แสดงว่าผูท่ี้มีระดบัความรู้มากหรือน้อยไม่จ  าเป็นตอ้งมีทศันคติดีหรือไม่ดีตามไป
ดว้ย 

2.2 ภาษีอากรทีด่ี 
 ภาษีอากรท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
1. มีความเป็นธรรม 
 การเสียภาษีอากร ประชาชนมีหนา้ท่ีเสียภาษีใหแ้ก่รัฐบาล โดยพิจารณาความสามารถและ
ผลประโยชน์ท่ีไดใ้นการเสียภาษีอากรของประชาชนแต่ละราย 
2. ความแน่นอนและชดัเจน 
 เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีใชอ้  านาจในการเสียภาษี 
3. ความสะดวก 
 ก าหนดเวลาในการเสียภาษีตอ้งดูความสะดวกของผูเ้สียภาษี 
4. มีประสิทธิภาพ 
 ประหยดัรายจ่ายท าใหใ้นการจดัเก็บภาษีไดม้ากและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บนอ้ยท่ีสุดของ
ทั้งผูเ้สียภาษีและผูเ้ก็บภาษี 
5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ  
 ใหมี้ผลกระทบในการเก็บภาษีต่อการท างานกลไกของตลาดและมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
6. อ านวจรายได ้
 สามารถเก็บภาษีไดอ้ยา่งมากและมีรายไดเ้พียงพอต่อการใชจ่้ายเพื่อด าเนินการตามหนา้ท่ี
ของรัฐบาล 
7. มีความยดืหยุน่  
 สามารถเพิ่มหรือลดจ านวนภาษีใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งสะดวก 

2.3 โทษปรับในการเสียภาษี 
1. เบ้ียปรับเพิ่ม 
 ในกรณีไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นบัแต่วนั
พน้ก าหนด เวน้แต่ไดรั้บการอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหเ้พิ่มระยะเวลในการช าระภาษี 
 ในกรณีเจา้พนกังานตรวจสอบออกหมายเรียก ซ่ึงก่อนหนา้น้ีไม่ไดย้ืน่แบบแสดงรายการไว้
แต่ช าระภาษีต ่าหรือขาดไป ซ่ึงตอ้งช าระเงินเพิ่มตามขอ้ขา้งบนแลว้ จะตอ้งเสียเบ้ียปรับอีก 1 – 2 
เท่าตวัของภาษีท่ีตอ้งช าระ อาจลดลงหรืองดไดต้ามท่ีอธิบดีอนุมติั 
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2. โทษทางอาญา 
 ไม่ยืน่ขอมีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
 ไม่ท าบญัชีแสดงรายการรายรับประจ าวนั ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
 ยืน่แบบแสดงรายการเกินระยะเวลาท่ีก าหนด ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
 จงใจแจง้ขอ้ความเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อเล่ียงในการเสียภาษี จ  าคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับ 2,000 
ถึง 200,000 บาท 
 เจตนาไม่ยืน่แบบแสดงแสดงรายการเพื่อเล่ียงในการเสียภาษี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ 
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ  าและปรับ 
 
2.4 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมาลรัษฎากร ส าหรับบุคคลธรรมดา ห้าง
หุน้ส่วน บริษทั สมาคม 
 มาตรา 50(1) แห่งประมาลรัษฎากร ส าหรับบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษทั สมาคม 
คณะบุคคลเป็นผูจ่้ายเงินไดต้ามมาตรา 40(1) และ(2) ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดย
กรอกรายการแสดงการจ่ายเงินไดแ้ละการหกั ณ ท่ีจ่าย พร้อมกบัน าเงินภาษีส่งไม่วา่จะไดห้กัภาษีไว้
หรือไม่ แบบ ภ.ง.ด.1 และใบแนบ ภ.ง.ด.1 ส าหรับให้ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ยื่นรายการจ่ายเงิน
ได้ และจ านวนเงินภาษีท่ีหัก น าส่งเป็นรายเดือน  และจะต้องน าเงินท่ีหักไว้น้ีไปน าส่งให้
กรมสรรพากร  ตามปฏิทินภาษี  ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

 ส่วนภ.ง.ด.1ก. คือแบบยืน่รายการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50(1) ส าหรับผูมี้หนา้ท่ียื่น
แบบ ภ.ง.ด.1 กรอกรายการสรุปจากแบบภ.ง.ด.1เม่ือส้ินปีภาษี แบบภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก 
ใช้ส าหรับยื่นรายการจ่ายเงินไดแ้ละ จ านวนเงินภาษีท่ีไดน้ าส่งไวท้ั้งปี กรณีจ่ายเงินไดต้ามมาตรา 
40(1) และ (2) ใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก พร้อมกบัใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ใหก้รอก
รายการแยกตามเงินไดแ้ต่ละประเภท ดงักล่าวก่อนแลว้จึงน ายอดรวมทั้งส้ิน ของใบแนบ ภ.ง.ด.1ก 
กรอกในช่องสรุปรายการ ภาษีท่ีน าส่งในแบบ ภ.ง.ด.1ก เพียงฉบบัเดียว 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่่าย 
 คือ บุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งเสียภาษีหรือหน่วยงานพิเศษท่ีเขา้ตามเกณฑร์ายไดท่ี้กฎหมาย
ก าหนด ผูมี้รายไดท่ี้มีรายไดท่ี้เกิดข้ึนนั้นๆตอ้งมีหนา้ท่ีน าไปแสดงรายการท่ีเสียภาษีตามแบบแสดง
รายการภาษีภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป เพื่อบรรเทาภาษีท่ีตอ้งช าระผูจ่้ายตอ้งท าหนา้ท่ีหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ไดแ้ก่  

http://www.rd.go.th/publish/6178.0.html
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 บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคล บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมาคม หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีจ่ายเงินได้พึง
ประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจา้ง ค่านายหนา้ บ าเหน็จ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)(2)(3)(5)(6)(8) และ
ตอ้งน าเงินท่ีหกัไปน าส่งให้กรมสรรพากร   ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไปแบบแสดงรายการท่ีใช้
ยืน่ไดแ้ก่ ภ.ง.ด. 3 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย 
1. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทว ิ
 1.1 ผูจ่้ายเงินไดใ้ห้กบับริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดไ้ว ้ณ ท่ี
จ่าย ไดแ้ก่ รัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนตั้งข้ึนตามกฎหมายของไทยหรือต่างประเทศ ตามเงินไดพ้ึ่งประเมินมาตรา 40 ตอ้งถูกหกัภาษีใน
อตัราร้อยละ 1 ซ่ึงมีจ านวนตั้งแต่ 1,000 บาท ข้ึนไป 
 1.2 เงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ไดแ้ก่ เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากรทุกประเภท 
 บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผูมี้เงินได ้ยอ่มไม่มีตวัตนท่ีจะรับจา้งแรงงาน เช่น 
บุคคลธรรมดา จึงอาจกล่าวไดว้่าบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่อาจมีเงินไดป้ระเภทท่ี 1 เงิน
ไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 
 1.3 ผูมี้เงินไดต้อ้งประกอบกิจการในประเทศไทย เพราะหากตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 
(2)(3)(4)(5)(6) ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 70 
 1.4 อตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ1 ของเงินได้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกนัเก่ียวกบัการค านวณหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวิ ส าหรับเงินค่าจา้ง
ล่วงหนา้ท่ีผูรั้บจา้งไดจ้ากผูว้า่จา้ง 
 1.5 ส่วนราชการผูจ่้ายเงินไดอ้าจค านวณหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายและจดไวใ้นฎีกาเบิกเงิน ซ่ึง
เป็นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายก่อนจ่าย แต่ตอ้งออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 1.6 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวิ ให้ถือเป็นเครดิตในการยื่นแบบแสดงรายการ 
ภ.ง.ด. 50 และ51 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น 
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2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ตรี 
 ได้แก่ บุคคลใดๆ บุคคลธรรมดา บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งองคก์ารของรัฐบาล ห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหถื้อเป็นเครดิตในการยื่น
แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 และ51 ซ่ึงหกัเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะท่ีเป็นเงินได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งถูกหกัภาษีร้อยละ 1.0 ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งเจา้พนกังาน
ผูรั้บจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม ไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.53 และน าส่งภาษีหกั ณ ท่ี
จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.5 แบบแสดงรายการเกีย่วกบัภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

หนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 หนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย 
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.1 ท่ีตอ้งนาส่งกรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 แบบยืน่ภ.ง.ด. 1 
เอกสารใบแนบภ.ง.ด.1 

 
รูปท่ี 2.3 ใบแนบภ.ง.ด.1 
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.1ก ท่ีตอ้งนาส่งกรมสรรพากร 

 
รูปท่ี 2.4 แบบยืน่ภ.ง.ด.1ก 

เอกสารใบแนบภ.ง.ด.1ก 

 
รูปท่ี 2.5 ใบแนบภ.ง.ด.1ก 
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.3 ท่ีตอ้งน าส่งกรมสรรพากร 

 
รูปท่ี 2.6 แบบยืน่ภ.ง.ด.3 

เอกสารใบแนบภ.ง.ด.3 

 
รูปท่ี 2.7 ใบแนบภ.ง.ด.3 
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.53 ท่ีตอ้งน าส่งกรมสรรพากร 

 
รูปท่ี 2.8 แบบยืน่ภ.ง.ด.53 

เอกสารใบแนบภ.ง.ด.53 

 
รูปท่ี 2.9 ใบแนบภ.ง.ด.53 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

     ช่ือบริษทั: บริษทั แลนด์โกส้ปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ำกดั 
     ท่ีตั้ง: 5/1, 5/2, 5/3 ซอยกำญจนำภิเษก 002 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150  
     โทรศพัท:์ 02-890-8433, 02-890-8434, 02-890-8453, 02-890-8454, 02-890-8660 
     แฟกซ์: 02-890-8580, 02-890-8711 
     Website: landco-sportland.com 
     E-mail: landwin@landco-sportland.com 

 

       รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทัแลนดโ์กส้ปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ำกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

 บริษทัเป็นรูปแบบกำรผลิต น ำเขำ้และส่งออกสินคำ้ประเภทอุปกรณ์กีฬำต่ำงๆและ

เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสำกล รวมถึงอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่ำงๆ อีกมำกมำย อีกทั้งยงัมีสินคำ้

ท่ีน ำไปขำยตำมหำ้งสรรพสินคำ้ต่ำงๆ ฐำนลูกคำ้ส่วนใหญ่มำจำกประเทศท่ีอยูท่วปีเอเชีย ขนส่งทำง

เรือและรถบรรทุกเป็นหลกั 

 

mailto:landwin@landco-sportland.com
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบโครงสร้ำงของบริษทั แลนโก ้สปอร์ตแอนด ์มิวซิเคิล 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 นำงสำวธนิดำ แซ่เอ้ียว 
              ต  ำแหน่ง: พนกังำนบญัชี 
              งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย:  
      - บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Microsoft excel ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและ                          

ใบส ำคญัจ่ำย 
 - ค ำนวณยอดภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำหกั ณ ท่ีจ่ำยพร้อมกรอกแบบยืน่ 
            และใบแนบภ.ง.ด. 3 
 - คียข์อ้มูลลงในโปรแกรม Accpac 
 - ตรวจควำมถูกตอ้งของใบก ำกบัภำษี 
 - จดัท ำรำยงำนภำษีซ้ือและรำยงำนภำษีขำย 

 นำงสำวอิสรำพร บุญสันสี 
              ต  ำแหน่ง: พนกังำนบญัชี 
             งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย:  
      - บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Microsoft excel ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและ                       

ใบส ำคญัจ่ำย 
   - ค ำนวณยอดภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่ำยพร้อมกรอกแบบยืน่ 
และใบแนบ ภ.ง.ด. 53 
 - คียข์อ้มูลลงในโปรแกรม Accpac 
 - ตรวจควำมถูกตอ้งของใบก ำกบัภำษี 
 - จดัท ำรำยงำนภำษีซ้ือและรำยงำนภำษีขำย 

 นำงสำวศศิกำญน์   วบุิญกุล  
ต ำแหน่ง: พนกังำนบญัชี 
งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย:  

        - ดูควำมถูกตอ้งของเอกสำรยอดขำยจำกฝ่ำยขำย เพื่อน ำขอ้มูลไปใชใ้นกำรค ำนวณหำ      
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 

        - คียข์อ้มูลยอดขำยสินคำ้ของพนกังำนขำยแต่ละคน ลงใน  Microsoft Excel เพื่อ  
ค  ำนวณหำรำยไดค้่ำนำยหนำ้ของพนกังำนขำยแต่ละคน 

                     - บนัทึกรำยกำรบญัชี ภงด.1 ลงในโปรแกรม Accpac 
                    - เขำ้เวบ็ไซตก์รมสรรพำกร www.rd.go.th เพ่ือยืน่รำยกำรเสียภำษี  
 

http://www.skr.ac.th/link/web_education/web_teacher/com/ben/web_30201/website_m2/excel/html/
http://www.rd.go.th/
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 คุณพิชำมญช์ุ  จ  ำปำใด  
 ต ำแหน่ง รองผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 

เป็นระยะเวลำ 14 สัปดำห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งกำร โดยกำรจดัเก็บเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองภำษี ตั้งแต่
ขั้นตอนกำรได้รับใบก ำกบัภำษี จนถึงแบบฟอร์มของกำรยื่นภำษี ซ่ึงเอกสำรทั้งหมดได้จำกกำร
สอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมจำกพนกังำนท่ีปรึกษำ รวมถึงกำรศึกษำคน้ควำ้และท ำควำมเขำ้ใจดว้ยตนเอง
จำกกระบวนกำรท ำงำนของพนกังำนในแผนกบญัชี 

 3.7.2 วางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 เป็นกำรวำงแผนขั้นตอนในกำรปฏิบติังำนล่วงหนำ้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมี
ระบบ แบบแผน ตรงตำมเวลำท่ีไดก้ ำหนดไว ้ซ่ึงท ำใหง้ำนด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 3.7.3 การวเิคราะห์หัวข้อรายงาน 
 วเิครำะห์ขอ้มูลในเอกสำรแต่ละชนิดท่ีไดร้วบรวมและศึกษำคน้ควำ้มำในแต่ละวนั เพื่อ

ท ำควำมเขำ้ใจและน ำไปประกอบใชใ้นกำรท ำรำยงำน 

3.7.4 การจัดท ารายงาน 
 ด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำน โดยกำรเรียงเน้ือหำตำมล ำดบัควำมส ำคญั จำกเอกสำรและ
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมำจำกกำรปฏิบติัสหกิจ เรียบเรียงล ำดบัตำมรูปแบบรำยงำนตำมท่ีโครงกำรสหกิจ
ก ำหนด 
 3.7.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 
1.ศึกษำและรวบรวมขอ้มูล     
2.วำงแผนขั้นตอนกำรปฏิบติังำน     
3.กำรวเิครำะห์หวัขอ้รำยงำน     
4.กำรจดัท ำรำยงำน     

    



18 
 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำรำยงำนแบ่งเป็น 2 ดำ้นคือ 
 ฮำร์ดแวร์ 1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   2) เคร่ือง Printer 
 ซอฟตแ์วร์ 1) โปรแกรม Microsoft Office Word 
   2) โปรแกรม Microsoft Powerpoint 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิิตงานตามโครงการ 

 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัใน บริษทั แลนด์โกส้ปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จ ากดั ขั้นตอน
การท าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมีการค านวณในExcel ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการจัดท ารายงาน  
 1. ออกใบหกั ณ ท่ีจ่าย ตน้ฉบบั 1 และ ส าเนา 3 ใบ 
     ต้นฉบับ ใหผู้ถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใชแ้นบกบัแบบแสดงรายการภาษี (ใหผู้รั้บเงิน) 
     ฉบับที ่2 ใหผู้ถู้กหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน (ใหผู้รั้บเงิน) 
     ฉบบที ่3 ใหผู้จ่้ายเงินเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานแนบไวก้บัรายงานยืน่แบบและส าเนาแบบ 
ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 
     ฉบับที ่4 ใหผู้จ่้ายเงินแนบกบัใบส าคญัจ่าย 

 ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย (ภ.ง.ด.1) และ(ภ.ง.ด.1ก) 
1. ดูความถูกตอ้งของเอกสารยอดขายจากฝ่ายขาย เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ในการค านวณหารายไดค้่า
นายหนา้ 

 

รูปท่ี 4.1 การค านวณภาษีใน Excel 
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2. คียข์อ้มูลและยอดขายสินคา้ของพนกังานขายแต่ละคน ลงใน Microsoft Excel คือ เงินท่ีไดจ้าก
การขาย x 5%  เพื่อค านวณหารายไดค้่านายหน้าของพนกังานขายแต่ละคน และท าการตรวจทาน
ขอ้มูลอีกคร้ัง เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 

รูปท่ี 4.2 คียข์อ้มูลและยอดขายของพนกังานขายแต่ละคนลงใน Excel 
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3. น าขอ้มูลท่ีอยู่ใน Microsoft Excel ลิงค์มายงัแบบฟอร์มแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
แลว้จึงคียจ์  านวนเงินท่ีตอ้งน าส่ง  
 ยืน่แบบรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายและน าส่งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีจ่ายเงิน 
 

 
รูปท่ี 4.3 กรอกรายการในแบบน าส่งภาษี ภ.ง.ด.1 
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4. คียเ์ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีแล้วรายละเอียดการจ่ายเงินจะลิงค์มาอตัโนมติัและบนัทึกบญัชีใน
ระบบ ACCPAC โดย  
เดบิต ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภงด.1 – คา้งจ่าย             695.38 
         เครดิต เงินสด / เช็คจ่ายล่วงหนา้                              695.38 
 

 
รูปท่ี 4.4 ใบแนบ ภ.ง.ด.1 
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รูปท่ี 4.5 หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงใชป้ระกอบใบแนบ ภ.ง.ด.1ก 

 ภ.ง.ด.1ก จดัท าข้ึนเพื่อเก็บรวมไวเ้พื่อใหท้ราบผลภาษีของทั้งปี ยืน่แบบภายในวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 

 เม่ือยื่นรายการเสียภาษี เขา้ไปเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และสั่งพิมพ์ออกมา
เป็นแบบ ภ.ง.ด. ท่ีเห็นไปในขั้นตน้ 
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 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่่าย (ภ.ง.ด.3)  

1. ตรวจความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ เม่ือครบถ้วนแล้วให้
คน้หาขอ้มูลของผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในไฟลท่ี์บริษทัไดคี้ยข์อ้มูลไวใ้น Microsoft Excel  

 
รูปท่ี 4.6 คน้หาขอ้มูลของผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใน Excel 
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2. กดเคร่ืองหมาย + ช่องท่ีเราตอ้งการดึงขอ้มูลมาแสดงไวใ้นหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
จากนั้นน าจ านวนเงินจากใบเสร็จรับเงินมาใส่ พร้อมทั้งค  านวณภาษีเพื่อน ามากรอกในแบบฟอร์ม 
และออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใหผู้ถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 2 ฉบบัโดยมีขอ้ความตรงกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 การออกหนงัสือรับรองหกั ณ ท่่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 

วธีิค านวณภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  
 ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินท่ีเก่ียวกับค่าโฆษณา ค่าเช่า ให้ค  านวณจากฐานเงินได้แต่ละ
ประเภท (ก่อนVAT) คูณกบัอตัราภาษี ก็จะไดภ้าษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 
 
 

กด + เพือ่ดงึข้อมูลจาก

ไฟล์ Excel มาแสดง 

น าจ านวนเงนิมาใส่ พร้อม

ค านวณภาษตีามอตัรา 
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3. กรอกขอ้มูลของบริษทัตรงช่ือผูมี้หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในแบบยื่นรายการแสดงภาษีเงินไดห้ัก 
ณ ท่ีจ่าย ใส่เคร่ืองหมายหน้าช่องเดือนท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน จากนั้นใส่จ านวนรายของผูถู้กหัก
ภาษีทั้งหมดในเดือนนั้น และจ านวนใบแนบท่ีแนบคู่กบัแบบยื่น กรอกจ านวนเงินตรงช่องยอดเงิน
ไดท้ั้งส้ิน และช่องรวมยอดเงินภาษีท่ีน าส่ง ซ่ึงน าจ านวนเงินมาจากใบแนบ กรณีมีเงินเพิ่ม ใหน้ ามา
ใส่และบวกกบัยอดภาษีท่ีน าส่งจะไดย้อดรวมภาษีท่ีตอ้งน าส่งทั้งส้ินในเดือนนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
รูปท่ี 4.8 กรอกรายการในแบบยืน่ ภ.ง.ด.3 

 
 
 
 

กรอกช่ือและทีอ่ยู่ของบริษัท

ซ่ึงมหีน้าทีห่ักภาษี ณ ทีจ่่าย 

ใส่จ านวนของผู้ถูกหักภาษี

ทั้งหมด และจ านวนใบแนบ 

กรอกยอดเงนิได้ทั้งส้ิน 

และยอดภาษีทีน่ าส่ง  

ยอดภาษีทีต้่องน าส่งทั้งส้ิน 
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4. เปิดไฟล์ Microsoft Excel ท่ีบริษทัคียข์อ้มูลผูถู้กหักภาษีไว ้เพื่อน ามาใส่ในใบแนบโดยการกด
เคร่ืองหมาย + และเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดึงและกด Enter กรอกวนัเดือนปี ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย และ
อตัราภาษี จากนั้นใส่จ านวนเงินท่ีจ่าย และจ านวนเงินภาษีท่ีหกั โดยการใส่สูตร เช่น ค่าโฆษณา  หกั 
2% ใหใ้ส่สูตรตรงช่องจ านวนเงินวา่ “=10000*2/100” เพื่อใส่ครบแลว้ ให้รวมยอดเงินไดแ้ละภาษีท่ี
น าส่ง 
 
 

รูปท่ี 4.9 ใบแนบ ภ.ง.ด.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

กด + เพือ่ดงึข้อมูลจากไฟล์ Excel กรอกวนัเดอืนปีทีจ่่าย ประเภทเงนิได้ และอตัราภาษี 

ใส่จ านวนเงนิทีจ่่าย และจ านวนเงนิภาษีทีห่ัก 
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รูปท่ี 4.10 ใบแนบ ภ.ง.ด.3(ต่อ) 
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 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) 

1. ตรวจความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ เม่ือครบถ้วนแล้วให้
คน้หาขอ้มูลของผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในไฟลท่ี์บริษทัไดคี้ยข์อ้มูลไวใ้น Microsoft Excel  

 

รูปท่ี 4.11 คน้หาขอ้มูลของผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใน Excel 
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2. กดเคร่ืองหมาย + ช่องท่ีเราตอ้งการดึงขอ้มูลมาแสดงไวใ้นหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
จากนั้นน าจ านวนเงินจากใบเสร็จรับเงินมาใส่ พร้อมทั้งค  านวณภาษีเพื่อน ามากรอกในแบบฟอร์ม 
และออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใหผู้ถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 2 ฉบบัโดยมีขอ้ความตรงกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 การออกหนงัสือรับรองหกั ณ ท่่ีจ่าย (ภ.ง.ด.53) 

วธีิค านวณภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  
 ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินท่ีเก่ียวกับค่าโฆษณา ค่าเช่า ให้ค  านวณจากฐานเงินได้แต่ละ
ประเภท (ก่อนVAT) คูณกบัอตัราภาษี ก็จะไดภ้าษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

น าจ านวนเงนิมาใส่ พร้อม

ค านวณภาษตีามอตัรา 

กด + เพือ่ดงึข้อมูลจาก

ไฟล์ Excel มาแสดง 
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3. กรอกขอ้มูลของบริษทัตรงช่ือผูมี้หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในแบบยื่นรายการแสดงภาษีเงินไดห้ัก 
ณ ท่ีจ่าย ใส่เคร่ืองหมายหน้าช่องเดือนท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน จากนั้นใส่จ านวนรายของผูถู้กหัก
ภาษีทั้งหมดในเดือนนั้น และจ านวนใบแนบท่ีแนบคู่กบัแบบยื่น กรอกจ านวนเงินตรงช่องยอดเงิน
ไดท้ั้งส้ิน และช่องรวมยอดเงินภาษีท่ีน าส่ง ซ่ึงน าจ านวนเงินมาจากใบแนบ กรณีมีเงินเพิ่ม ใหน้ ามา
ใส่และบวกกบัยอดภาษีท่ีน าส่งจะไดย้อดรวมภาษีท่ีตอ้งน าส่งทั้งส้ินในเดือนนั้น 

รูปท่ี 4.13 กรอกรายการในแบบน าส่งภาษี ภ.ง.ด.53 
 
 

กรอกช่ือและทีอ่ยู่ของบริษัท

ซ่ึงมหีน้าทีห่ักภาษี ณ ทีจ่่าย 

ใส่จ านวนของผู้ถูกหักภาษี

ทั้งหมด และจ านวนใบแนบ 

กรอกยอดเงนิได้ทั้งส้ิน 

และยอดภาษีทีน่ าส่ง  

ยอดภาษีทีต้่องน าส่งทั้งส้ิน 
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4. เปิดไฟล์ Microsoft Excel ท่ีบริษทัคียข์อ้มูลผูถู้กหักภาษีไว ้เพื่อน ามาใส่ในใบแนบโดยการกด
เคร่ืองหมาย + และเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการดึงและกด Enter กรอกวนัเดือนปี ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย และ
อตัราภาษี จากนั้นใส่จ านวนเงินท่ีจ่าย และจ านวนเงินภาษีท่ีหกั โดยการใส่สูตร เช่น ค่าขนส่ง  หัก 
1% ใหใ้ส่สูตรตรงช่องจ านวนเงินวา่ “=10000*1/100” เพื่อใส่ครบแลว้ ให้รวมยอดเงินไดแ้ละภาษีท่ี
น าส่ง 
   

รูปท่ี 4.14 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 

 

 

 

กด + เพือ่ดงึข้อมูลจากไฟล์ Excel กรอกวนัเดอืนปีทีจ่่าย ประเภทเงนิได้ และอตัราภาษี 

ใส่จ านวนเงนิทีจ่่าย และจ านวนเงนิภาษีทีห่ัก 
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รูปท่ี 4.15 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 (ต่อ) 

รูปท่ี 4.16 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 (ต่อ)                                     รูปท่ี 4.17 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 (ต่อ) 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานใน บริษทั แลนด์โกส้ปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล
จ ากดั ในต าแหน่งพนกังานบญัชี ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆดา้นดงัต่อไปน้ี 

 5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 ทางดา้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย และนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย 
(ภ.ง.ด. 1. ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด. 53)โดยไดเ้ขา้ไปศึกษา เพื่อเรียนรู้ระบบงานการจดัท าบญัชีและภาษี
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
การน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความรับผิดชอบ 
ระเบียบวินยั และการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ยงัไดศึ้กษาการด าเนินงาน
ของแผนกบญัชีในบริษทั 

 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
 1. ช่วยให้สถานประกอบการสมารถพิจารณาคดัเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถเข้า
ท างานในสถานประกอบการได ้
 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยการรับนักศึกษาฝึกงานเข้าท างานแทนการจ้าง
พนกังานประจ า 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 1. มีขอบเขตในการใชอ้ตัราภาษีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
 2. โปรแกรม ACCPAC ท่ีใชใ้นการท างานส าหรับแผนกบญัชี สามารถใชง้านไดแ้ค่
ภายในบริษทัเท่านั้น 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะนักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นในการ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 1. การน าข้อมูลทางด้านอตัราภาษีไปประยุกต์ใช้ควรศึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง เพราะ
ขอ้มูลท่ีน าไปใชอ้าจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 2. ควรมีการพฒันาโปรแกรม ACCPAC ใหไ้ดม้าตราฐาน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ไดรั้บประสบการณ์วชิาชีพตามสาขาวชิาท่ีเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนใน
หอ้งเรียน 
 2. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโปรแกรมบญัชี และการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ภายในส านกังาน 
 3.  เรียนรู้และพฒันาตนเอง ท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับผดิชอบ และมัน่ใจในตนเองมาก
ข้ึน  
 4. ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานรูปแบบขององคก์ร 
 5. มี โอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษามากกว่านัก ศึกษาท่ีไม่ มี
ประสบการณ์ในการท างาน 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. การปฏิบติังานในสถานประกอบการไม่มีการแบ่งงานการรับผิดชอบท่ีชดัเจน 
 2. การส่งต่อเอกสารของแผนกมีความล่าช้า ท าให้การส่งต่องานไปแผนกอ่ืนช้ากว่าท่ี
ก าหนด 
 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ม่พอใชใ้นการท างาน 
 4. สถานท่ีหอ้งแผนกบญัชีคบัแคบเกินไปท าใหยุ้ง่ยากในการหาเอกสาร 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหช้ดัเจน 
 2. ควรมีการวางผงัทางเดินเอกสารใหช้ดัเจนเพื่อใหก้ารส่งมอบเอกสารไปแผนกอ่ืนได้
ทนัเวลา 
 3. ควรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกบัพนกังานในแผนก 
 4. ควรเพิ่มเน้ือท่ีหอ้งบญัชีให้กวา้ง เพื่อสะดวกในการท างาน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก – ก ตารางการหกัภาษีเงินได ้

บัญชีรายละเอียดเกีย่วกบัภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 
ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 

เงนิได้พงึประเมนิ ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่าย 
(ผู้จ่าย) 

ผู้ถูกหักภาษ ี
ณ ทีจ่่าย 

อตัรา 

มาตรา 40(1) 
- เงินเดือน ค่าจา้งฯลฯ 

 

ผูจ่้ายเงินทุกราย บุคคลธรรมดา  
 

     

 
 
 

   

    

    

 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดามไิด้อยู่ในประเทศไทย 15% 

 

 

 

มาตรา 40(2) 
- การรับท างานให ้ค่านายหนา้ ฯลฯ  
 

ผูจ่้ายเงินทุกราย  
 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  
 

 

กรณทีั่วไป  (การค านวณ) 
-น าเงินไดพึ้งประเมินท่ีคาดวา่ไดรั้บทั้งปีหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นเหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิ แลว้น าไปค านวณภาษี
ตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จะไดภ้าษีท่ีตอ้งช าระทั้งปีแลว้หาร ดว้ยจ านวนคร้ังท่ีจ่าย จะไดจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งหกัแต่ละ
คร้ัง *เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

กรณเีงนิได้คร้ังเดยีว เพราะเหตุออกจากงาน  
-น าเงินไดเ้พราะเหตุออกจากงานหกัออกดว้ยค่าใชจ่้าย เท่ากบั 7,000 บาท คูณจ านวนปีท่ีท างาน เหลือเท่าใดหกัค่าใชจ่้ายไดอี้ก 50% 
แลว้น าเงินท่ีเหลือไปค านวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   
*เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีไม่ให้น ามาใชใ้นกรณีน้ี           
*เงินไดสุ้ทธิ 100,000 บาทแรก คงเสียภาษีอตัรา ร้อยละ 5 ตามปกติ  

ส าหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดามิได้อยู่ในประเทศไทย 
กรณทีั่วไป  
-น าเงินไดพึ้งประเมินท่ีคาดวา่ไดรั้บทั้งปีหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นเหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิแลว้น าไปค านวณภาษีตาม
บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แลว้หารดว้ยจ านวนคร้ังท่ีจ่าย จะไดจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งหกัแต่ละคร้ัง  
*เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้ภาษี  
กรณเีงนิได้คร้ังเดยีว เพราะเหตุออกจากงาน  
-น าเงินไดเ้พราะเหตุออกจากงานหกัค่าใช้จ่ายเท่ากบั 7,000 บาท คูณจ านวนปีท่ีท างาน เหลือเท่าใดหัก ค่าใช้จ่ายไดอี้ก 50% แลว้น า
เงินท่ีเหลือไปค านวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
*เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรกท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีมิให้น ามาใช้   *เงินได ้100,000 บาทแรก คงเสียภาษีร้อยละ 5 ตามปกติ  

-น าเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บหกัออกดว้ยค่าใช้จ่ายและค่าลดหยอ่นเหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิแลว้น าไปค านวณภาษีตามบญัชีอตัรา
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะไดจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งหกัและน าส่ง   *เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้ภาษี  
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บัญชีรายละเอียดเกีย่วกบัการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่่าย 

ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 

เงนิได้พงึประเมนิ ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่าย 
(ผู้จ่าย) 

ผู้ถูกหักภาษ ี
ณ ทีจ่่าย 

อตัรา 

1. การชิงโชค หรือการ 
อ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านอง
เดียวกนั 
 

บุคคล บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนห้าง
หุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลผูจ่้ายเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 
 

5 % 

2. เงินค่าแสดงต่าง ๆ ท่ีจ่าย
ใหแ้ก่นกัแสดงสาธารณะ 
 
 

บุคคล บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนห้าง
หุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลผูจ่้ายเงิน 
 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดาท่ีมี
ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดาท่ีมี 
ภูมิลา เนาอยูใ่นประเทศ 

อตัราภาษี
เงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

 
5% 

3. เงินค่าเช่าหรือประโยชน์
อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจากการ
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น(แต่ไม่รวม
ค่า 

เงนิได้พงึประเมนิ 

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนผูจ่้ายเงิน 
 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่าย 
(ผู้จ่าย) 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 
 

ผู้ถูกหักภาษ ี
ณ ทีจ่่าย 

5% 
 
 

  อตัรา 

แห่งอาคารหรือโรงเรียนท่ี
ไดรั้บกรรมสิทธ์ิ) 
- เงินค่าเช่าเรือตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยน์าวท่ีีใชก้ารขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

  
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

 
5% 

4. เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนผูจ่้ายเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาท่ีมีภูมิล า 
เนาอยูใ่นประเทศ 

3% 
 

5. เงินค่าจา้งท าของตาม
มาตรา40(7)(8) 

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนผูจ่้ายเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

3% 

6. เงินไดค้่าโฆษณา บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนผูจ่้ายเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

2% 

7. ค่าบริการทัว่ไป (แต่ไม่
รวมถึง) 

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนผูจ่้ายเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

3% 
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- การจ่ายค่าขนส่งสาธารณะ 
- การจ่ายเงินตามขอ้
1,2,5,6,9 
- การจ่ายบริการโรงแรมและ
ภตัตาคาร 
- การจ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวติ 
8. รางวลัส่วนลดหรือ 
ประโยชน์ใดเน่ืองจาก 
การส่งเสริมการขาย 

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนผูจ่้ายเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา(ไม่รวมผู ้
ซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
เป็นผูบ้ริโภคหรือ
ผูป้ระกอบการโดยตรง) 

3% 

9.ค่าขนส่ง(ไม่รวมถึง 
ค่าโดยสารสาหรับการ 
ขนส่งสาธารณะ) 

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนผูจ่้ายเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

1% 
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บัญชีรายละเอียดเกีย่วกบัการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ทีจ่่าย 

ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 

เงนิได้พงึประเมนิ ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่าย 
(ผู้จ่าย) 

ผู้ถูกหักภาษ ี
ณ ทีจ่่าย 

อตัรา 

มาตรา40(2) - (8) - หน่วยงานรัฐ / องคก์ารรัฐ / 
องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

บริษทั / หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล 

1% 
500บาทข้ึนไป 

มาตรา40(2) 
- การรับท างานให ้
- ค่านายหนา้ ฯลฯ 

- บริษทั 
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอ่ืน 

- บริษทั 
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
- มูลนิธิ/สมาคม 

3% 
 

10% 
มาตรา40(3) 

- ค่ากู๊ดวลิล ์ลิขสิทธ์ิ/สิทธิอยา่งอ่ืน 
ฯลฯ 

- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน 
- นิติบุคคล 
- นิติบุคคลอ่ืน 

- บริษทั 
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
- มูลนิธิ/สมาคม 

3% 
 

10% 
มาตรา40(4)(ก) 

- ดอกเบ้ียเงินฝาก 
- ดอกเบ้ียพนัธบตัร 
- ดอกเบ้ียหุน้กู ้
- ดอกเบ้ียตัว๋เงิน 
- ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
- ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบั
ตอ้งถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนท่ีเหลือ
หลงัจากถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
- ผลประโยชนจ์ากการใหกู้ย้มื
หรือ สิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด  

ธนาคาร/ 
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย/์ 
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์  

- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน  
นิติบุคคล(ไม่รวม
ธนาคาร/บริษทัเงินทุน/
บริษทัหลกัทรัพย/์
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์)  
- มูลนิธิ/สมาคม  

1% 
 
 
 
 

10% 

มาตรา40(4)(ก)(เฉพาะ) 
- ดอกเบ้ียพนัธบตัร  
- ดอกเบ้ียหุน้กู ้

 

- บริษทั - หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล (ไม่รวมธนาคาร/ บริษทั
เงินทุน/ บริษทัหลกัทรัพย/์ 
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์) 

- ธนาคาร  
- บริษทัเงินทุน  
- บริษทัหลกัทรัพย ์ 
- บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ 

1% 
 
 
 

มาตรา40(4)(ข) 
- เงินปันผล  
- ส่วนแบ่งก าไร 

- บริษทั  
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
- กองทุนรวม  

- บริษทั  
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

10% 

มาตรา40(5)(ก) - บริษทั  - บริษทั  5% 
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การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ  
 

- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลอ่ืน  

- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
- มูลนิธิ/สมาคม  

10% 

  - หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
เฉพาะท่ีไดรั้บค่าเช่าเรือ 

1% 

มาตรา40(6) 
วชิาชีพอิสระตาม  

 

- บริษทั  
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลอ่ืน  

- ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี เงิน
ไดนิ้ติบุคคล  
- มูลนิธิ/สมาคม  

3% 
 

10% 
มาตรา40(7)(8) 

- การรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาจดัหา
สมัภาระ  
- ค่าจา้งท าของ  

- บริษทั  
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลอ่ืน  
- ผูจ่้ายเงินทุกราย  

- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล  
- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคลมิไดมี้
ส านกังานสาขาตั้งอยู่
ถาวรในไทย  

3% 
 

5% 

 
 

มาตรา40(8) 
- ค่าโฆษณา  
- ค่าบริการ(ไม่รวมค่าบริการ
โรงแรมและภตัตาคาร, ค่าเบ้ีย
ประกนัชีวติ) 
- รางวลัส่วนลดหรือประโยชน ์ 
ใด ๆ จากการส่งเสริมการขาย  
- เบ้ียประกนัวนิาศภยั  
- ค่าขนส่งท่ีมิใช่ค่าขนส่ง
สาธารณะ  
- ค่าซ้ือสินคา้พืชไร่ 8 ชนิด ไดแ้ก่  
ยางแผน่ หรือยางชนิดอ่ืน  
มนัส าปะหลงั ปอ ขา้วโพด ออ้ย  
เมลด็กาแฟ ผลปาลม์น ้ ามนั ขา้ว  
- รางวลัในการแข่งขนั ชิงโชค  
 

- บริษทั  
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูจ่้ายเงินทุกราย  
 

- ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน
ได ้นิติบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน  
นิติบุคคล(ไม่รวมกลุ่ม  
เกษตรกรตามกฎหมาย 
)  
 
- ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน
ได ้นิติบุคคล  

2% 
 

3% 
 
 
 
 

1% 
 

0.75% 
 
 
 

5% 
 

มาตรา40(7)(8) 
 

- หน่วยงานรัฐ/องคก์ารของ
รัฐ/องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคลตามกฎหมาย
ต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการในไทย 

1% 
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ภาคผนวก - ข รูปภาพการปฏิบติังาน 

 

รูปท่ี 1 พี่พนกังานก าลงัสอนงาน 

 

 

รูปท่ี 2 รูปขณะก าลงัปฏิบติังาน ( คียข์อ้มูลลงในโปรแกรม ACCPAC ของบริษทั ) 
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รูปท่ี 3 คียใ์บแนบ ภ.ง.ด. 3 ในส่วนของผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 

 

รูปท่ี 4 พี่ในแผนกสอนงานเก่ียวกบัการกรอกแบบฟอร์มภ.ง.ด. 3 พร้อมการคียข์อ้มูลลงใน

โปรแกรม Microsoft office Excel 
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รูปท่ี 5 แยกวนัท่ีก่อนท่ีจะน ามาคียใ์นโปรแกรม Excel เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  

 

  

รูปท่ี 6 ตรวจตวามถูกตอ้งของจ านวนเงินท่ีหกั และคียใ์บแนบ ภ.ง.ด. 53 ในส่วนของ 

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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