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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.
Keywords: Income, Withholding tax rates, Accpac accounting software
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั แลนด์โก้ สปอร์ ต แอนด์ มิวซิ คเคิล จำกัด ก่อตั้งมำนำนกว่ำ 30 ปี บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั
จำหน่ำยที่เชื่อถือได้ และได้รับกำรยอมรับในมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์จำกผูบ้ ริ โภค เกี่ยวกับคุณภำพ
ของสิ นค้ำและบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ ดำเนิ นกำรจัดหำกำรประกอบกำรผลิตและกำรซื้ อขำยสิ นค้ำตั้งแต่
กี ฬ ำ เครื่ องดนตรี รำยกำรตั้งแคมป์ อุ ป กรณ์ ออกก ำลังกำย ให้ ก ับ ลู ก ค้ำทั้งในประเทศไทยและ
ต่ ำ งประเทศ บริ ษ ั ท สำมำรถตี ต ลำดเข้ ำ ถึ ง ผู ้บ ริ โภคตำมเป้ ำหมำยที่ บ ริ ษัท วำงไว้ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ
คณะผูจ้ ดั ท ำได้มำปฏิ บตั ิ งำนในบริ ษ ทั แลนด์โก้ สปอร์ ต แอนด์ มิ วซิ คเคิ ล จำกัด ใน
ตำแหน่งพนักงำนบัญชี ได้รับมอบหมำยงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำบัญชี และคำนวณยอดภำษีเงินได้หกั
ณ ที่จ่ำย ซึ่ งกำรเสี ยภำษีหัก ณ ที่จ่ำยมีหลำยวิธีดว้ ยกัน เช่น เสี ยโดยกำรประเมินตนเอง เสี ยโดยถูก
เจ้ำพนักงำนประเมิน ใช้อำนำจประเมิน และเสี ยโดยกำรถูกหัก ณ ที่จ่ำย โดยกฎหมำยกำหนดให้ผู้
จ่ำยเงินบำงรำยคำนวณหักเงินด้วยตนเอง ซึ่ งจ่ำยให้แก่ผรู ้ ับเงินตำมเกณฑ์และกฎหมำยที่กำหนดไว้
จำกเหตุผลดังกล่ำว คณะผูจ้ ดั ทำเกิดควำมสนใจ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภำษีหัก ณ ที่จ่ำยและ
ขั้นตอนกำรหักภำษี เพรำะในกำรหักภำษี แต่ละรำยกำรนั้นใช้อตั รำภำษี ที่ ไม่ เท่ ำกัน และในกำร
บันทึกบัญชี น้ นั ทำงบริ ษทั ใช้โปรแกรมทำงบัญชี ที่เรี ยกว่ำ Accpac มำบันทึกบัญชี แต่ก็ตอ้ งผ่ำนกำร
คำนวณอัตรำภำษีจำกโปรแกรม Microsoft office Excel ก่อนจึงจะนำมำบันทึกในโปรแกรมบัญชี
Accpac ดัง นั้น คณะผูจ้ ัด ท ำจึ ง ได้จ ัด ท ำรำยงำนเพื่ อ เป็ นแนวทำงในกำรศึ ก ษำและเผยแพร่ ก ำร
ปฏิบตั ิงำนจริ งให้กบั บุคคลที่มีควำมสนใจในเรื่ องของภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อเรี ยนรู้ระบบงำนกำรจัดทำบัญชีและภำษีให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
1.2.2 เพื่อเรี ยนรู้ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรจัดทำภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
1.2.3 เพื่อนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอำชีพในอนำคต
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสื บค้นข้อมูลและกำรจัดทำภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย จนถึ ง
ขั้นตอนกำรนำส่ งได้ถูกต้องตำมแนวประมวลรัษฎำกร
1.3.2 ศึกษำกำรดำเนินงำนของแผนกบัญชี บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จำกัด
ในเรื่ องของภำษีเงินได้หกั ณ จ่ำย
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้รับควำมรู้เรื่ องระบบงำนกำรจัดทำบัญชีและภำษีให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
1.4.2 ทรำบปั ญหำและวิธีแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดทำภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
1.4.3 นำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอำชีพในอนำคต
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย เป็ นวิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กาหนดให้ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงิน
ได้ จะต้องเสี ยภาษีก่อนที่จะถึงกาหนดระยะเวลายืน่ แบบรายการภาษีเงินได้ โดยกาหนดให้ผจู ้ ่ายเงิน
ได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ตามประเภทเงินได้ และอัตราภาษีที่กาหนด ภาษีเงินได้และ
อัตราภาษีที่กาหนด ภาษีเงินได้ที่ผมู้ ีเงินได้ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนั้น กฎหมายโดยการจัดเก็บภาษีของรัฐ
กาหนดให้ภาษีของผูม้ ีเงินได้ถือเป็ นเครดิตภาษี เมื่อถึงระยะกาหนดเวลายืน่ แบบรายการภาษีเงินได้
ก็สามารถเอาภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนั้น ซึ่ งผูม้ ีเงินได้มีสิทธิ นาไปหักออกจากจานวนภาษีที่จะต้อง
เสี ย และเสี ยภาษีเพิ่มเฉพาะส่ วนที่เหลือหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ทั้งนี้หากปรากฏว่าเมื่อคานวณ
ภาษีเงินได้ประจาปี กลับมีภาษี ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มากกว่าภาษีที่จะต้องเสี ย ผูม้ ีเงินได้ก็สามารถยืน่ คา
ร้องขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้เกินได้ การจัดเก็บภาษีของรัฐ นอกจากรัฐจะได้เงินภาษีเข้าคลังแล้วยังเป็ น
ข้อมูลหลักฐานแหล่งรายได้ของผูถ้ ูกหักเงินได้ดว้ ย ในกรณี ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมีดงั นี้
1. ค่านายหน้า ค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งจะเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 3.0
และ10.0 ในอัตราที่แตกต่างกันออกไป
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร หุ ้นกู้ ฯลฯ ซึ่ งจะเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย คือร้ อยละ
1.0 และ 10.0 ในอัตราที่แตกต่างกันออกไป
3. ค่าเช่ าอาคารหรื อบ้านเรื อน ซึ่ งจะเสี ยภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ร้ อยละ 5.0 10.0 ในอัตราที่
แตกต่างกันออกไป
4. ค่าจ้างทาของ ซึ่ งจะเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย ร้อยละ3.0 ในอัตราที่เท่ากัน
5. ค่าโฆษณา ซึ่ งจะเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย ร้อยละ 2.0 ในอัตราที่เท่ากัน
6. ค่าขนส่ ง ซึ่ งจะเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย ร้อยละ1.0 ในอัตราที่เท่ากัน
ในการยื่นจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย ใช้แบบฟอร์ มในการยื่นเสี ยภาษีซ่ ึ งแตกต่างกันออกไป
จึงควรยืน่ ให้ตรงเวลาเพื่อไม่ให้มีผลเสี ยตามมา
สุ นีย ์ ชัยภิญโญ ได้ศึกษาเรื่ อง ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชี กบั บทบัญญัติแห่ ง
ประมวลรั ษ ฎากรในการค านวณก าไรสุ ท ธิ ข องนิ ติบุ ค คล ผลการศึ ก ษาพบว่า มี ค วามแตกต่ า ง
ระหว่างหลักการบัญชี และวิธีปฏิ บตั ิ ทางบัญชี กบั บทบัญญัติแห่ งประมวลรั ษฎากรในหลายเรื่ อง
ด้วยกัน อันอาจมี ผ ลท าให้ง บแสดงฐานะการเงิ นและงบแสดงผลการดาเนิ นงานต่ า งไปอย่า งมี
สาระสาคัญ ถ้านักบัญชี ปฏิ บตั ิตามบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากรแทนการปฏิ บตั ิ ตามหลักการ
บัญชี ที่รับรองทัว่ ไป นักบัญชี ส่วนใหญ่จะเลื อกปฏิ บตั ิ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป โดยให้
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เหตุผลว่าต้องการให้งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการถูกต้องตาม
หลัก การบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไป แต่ ไ ด้พ บว่า ความได้เปรี ย บเสี ย เปรี ย บทางภาษี อากรมี ผ ลในการ
เลือกใช้วิธีปฏิบตั ิ ของนักบัญชี กล่าวคือ เมื่อวิธีตามหลักการบัญชี ทาให้กิจการต้องเสี ยเปรี ยบใน
เรื่ องภาษีอากร ร้อยละ 48 ของนักบัญชีจะเลือกปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร และร้อย
ละ 44 ของนักบัญชี เลือกปฏิบตั ิตามหลักบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป จากผลการศึกษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปั ญหาในหลายๆ ประเด็น ซึ่ งข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่ จะเป็ นไปในแนวที่ให้มีการแก้ไข
ประมวลรัษฎากรให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีมากขึ้น
บุญชัย วรรธนโกมล ได้ศึกษาเรื่ อง ระบบบัญชี ของธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง ผลการศึกษา
พบว่า การแบ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดาเนิ นงานของธุ รกิจ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับหลักการบัญชีที่เสนอ ยังมีขอ้ บกพร่ องในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีและการเงิน ทาให้ระบบบัญชี
ที่ใช้อยู่ยงั ไม่รัดกุมเพียงพอ อันจะเป็ นสาเหตุแห่ งการขาดการควบคุ มภายในที่ดีลกั ษณะของระบบ
บัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและกฎหมายภาษีอากร ซึ่ งจะก่อให้เกิด
การควบคุมภายในที่ดี ควรมีการจัดโครงสร้างองค์กร เสนอผังบัญชี และรหัสบัญชี เพื่อให้ก ารจัด
หมวดหมู่บญั ชี อย่างมีระเบียบและได้รับความสะดวกในการบันทึกรายการทางบัญชี ตลอดจนผัง
ทางเดิ นเอกสารในเรื่ องระบบการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบการเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเงิ นเดื อน
และค่าแรง ระบบการรับชาระหนี้ ระบบเงินสดจ่าย และระบบเงินสดย่อย
สุ เมธ ศิริคุณโชติและคณะ ได้ทาการวิจยั เรื่ อง บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของผูส้ ี ยภาษีอากรในศตวรรษที่ 21 พบว่าปั ญหาอุปสรรคสาคัญในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ย
ภาษีอากรที่ฝ่ายต่างๆ เห็ นตรงกันเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสู ง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็ นโดยผูเ้ สี ยภาษีอากรทาได้ยาก ศาลภาษีอากรยังมีบทบาทในลักษณะ
เชิ งรุ กน้อยเกินไป และยังปั ญหากลไกในการสร้างความเชี่ ยวชาญของผูพ้ ิพากษาศาลภาษีอากร การ
แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคเหล่านี้ จาเป็ นต้องอาศัยมาตรการเชิ งกฎหมายประกอบกันไปกับมาตรการ
เชิ งบริ หารด้วย มาตรการสาคัญประการแรก ได้แก่ ในส่ วนของศาลภาษีอากรจาเป็ นต้องปรับปรุ ง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศาลภาษีอากรในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยภาษีอากร โดยเพิ่มความ
เชี่ ยวชาญของผูพ้ ิพากษาศาลภาษี อากรโดยวิธีต่างๆ เช่ น ปรั บปรุ งวิธีคดั เลื อกผูพ้ ิพากษาศาลภาษี
อากร เพื่ อ ให้ ไ ด้ผู้พิ พ ากษาที่ เ ชี่ ย วชาญด้า นภาษี อ ากร หรื อ ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ระหว่า งดารงตาแหน่ ง และฝึ กฝนสร้ า งความเชี่ ย วชาญอยู่ใ นศาลภาษี อากรอย่า ง
ต่อเนื่ อง เป็ นต้น ประการที่สอง ได้แก่ การลดปั ญหาเรื่ องเขตอานาจศาลภาษีอากร โดยครอบคลุมถึง
คดีปกครอง หรื อคดีประเภทอื่นที่ เกี่ยวข้องกับคดีภาษีอากรด้วย ประการที่สาม ได้แก่ การปรับปรุ ง
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรทั้งหมด ประการที่สี่ ได้แก่ การปรับปรุ ง
ค่า ขึ้ นศาลให้ผูเ้ สี ย ภาษี อากร ได้เข้า ถึ ง กระบวนการยุติธ รรมในชั้นศาลได้ง่ า ยขึ้ น และประการ
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สุ ดท้าย ได้แก่ การเพิ่มอานาจศาลในด้านต่างๆ เพื่อให้ศาลมีบทบาทในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ย
ภาษีอากรได้ดียิ่งขึ้น เช่น อานาจการลดเงินเพิ่ม หรื อการทุเลาการชาระภาษีอากร เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ทาให้บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยภาษีอากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุดในศตวรรษที่ 21
มนัส มนูกุลกิจ ทาการวิจยั เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของ สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิและผูเ้ สี ยภาษี โดยการศึกษาใช้วธิ ี การ
เก็บข้อมูลประมาณการและผลการจัดเก็บภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาของสานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุ งเทพมหานครทั้ง 16 สานักงาน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี วดั ความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานครทั้ง 16 สานักงาน มีค่ามากกว่า 1 ในปี งบประมาณ
2547, 2548 และ 2550
พนิ ตนาถ เย็นทรั พย์ ท าการวิจยั เรื่ อง ภาษีเงิ นได้บุ คคลธรรมดา : ผูม้ ีเงิ นได้ประเภท
เงินเดือน รู ้เพียงใด คิดอย่างไร โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับภาษี
เงิ นได้บุคคลธรรมดา ตลอดจนเปรี ยบเที ยบระดับความรู ้ และทัศนคติ ระหว่างผูม้ ี เงิ นได้ประเภท
เงิ นเดื อน ที่ มี ขอ้ มู ลส่ วนตัวแตกต่ างกัน มี ค วามรู ้ และทัศ นคติ เกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
ต่างกัน และความรู ้ดงั กล่าวสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ผลการวิจยั พบว่า
1) ด้านความรู ้ เมื่อแบ่งความรู ้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก สถานภาพทางรายได้ ถ้าข้อมูลเหล่านี้ต่างกัน ระดับความรู ้จะมีความแตกต่างกันคือ
- ผูท้ ี่ จ บการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข้ ึ น ไปมี ค วามรู ้ ม ากกว่า ผูท้ ี่ จ บการศึ ก ษาต่ า กว่ า
ปริ ญญาตรี
- ผูท้ ี่ รับ ราชการมี ค วามรู ้ ม ากกว่า ผูท้ ี่ เป็ นพนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ พนัก งานบริ ษทั หรื อ
ลูกจ้างกิจการเอกชน
2) ด้านทัศนคติ ได้แก่ ระดับการศึกษา เงินเดือน สถานภาพทางรายได้ ถ้าข้อมูลเหล่านี้
ต่างกัน ทัศนคติจะต่างกันดังนี้
- ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และต่ากว่าจะมีทศั นคติดีกว่าผูท้ ี่จบการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี
- ผูท้ ี่มีเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท มีทศั นคติดีกว่าผูท้ ี่มีเงินเดือนมากกว่า 25,000 บาท
- ผูท้ ี่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีประจาปี ที่เป็ นโสดมีทศั นคติดีกว่าผูท้ ี่สมรสแล้ว
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3) ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู ้ กบั ทัศนคติ พบว่าระดับความรู ้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ระดับทัศนคติ แสดงว่าผูท้ ี่มีระดับความรู ้ มากหรื อน้อยไม่จาเป็ นต้องมี ทศั นคติ ดีหรื อไม่ดีตามไป
ด้วย
2.2 ภาษีอากรทีด่ ี
ภาษีอากรที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. มีความเป็ นธรรม
การเสี ยภาษีอากร ประชาชนมีหน้าที่เสี ยภาษีให้แก่รัฐบาล โดยพิจารณาความสามารถและ
ผลประโยชน์ที่ได้ในการเสี ยภาษีอากรของประชาชนแต่ละราย
2. ความแน่นอนและชัดเจน
เป็ นการป้ องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจในการเสี ยภาษี
3. ความสะดวก
กาหนดเวลาในการเสี ยภาษีตอ้ งดูความสะดวกของผูเ้ สี ยภาษี
4. มีประสิ ทธิภาพ
ประหยัดรายจ่ายทาให้ในการจัดเก็บภาษีได้มากและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยที่สุดของ
ทั้งผูเ้ สี ยภาษีและผูเ้ ก็บภาษี
5. มีความเป็ นกลางทางเศรษฐกิจ
ให้มีผลกระทบในการเก็บภาษีต่อการทางานกลไกของตลาดและมีผลกระทบน้อยที่สุด
6. อานวจรายได้
สามารถเก็บภาษีได้อย่างมากและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อดาเนินการตามหน้าที่
ของรัฐบาล
7. มีความยืดหยุน่
สามารถเพิ่มหรื อลดจานวนภาษีให้เหมาะกับสถานการณ์ได้อย่างสะดวก
2.3 โทษปรับในการเสี ยภาษี
1. เบี้ยปรับเพิ่ม
ในกรณี ไม่ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับแต่วนั
พ้นกาหนด เว้นแต่ได้รับการอนุมตั ิจากอธิ บดีกรมสรรพากร ให้เพิ่มระยะเวลในการชาระภาษี
ในกรณี เจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรี ยก ซึ่ งก่อนหน้านี้ไม่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการไว้
แต่ชาระภาษีต่าหรื อขาดไป ซึ่ งต้องชาระเงินเพิม่ ตามข้อข้างบนแล้ว จะต้องเสี ยเบี้ยปรับอีก 1 – 2
เท่าตัวของภาษีที่ตอ้ งชาระ อาจลดลงหรื องดได้ตามที่อธิ บดีอนุมตั ิ
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2. โทษทางอาญา
ไม่ยนื่ ขอมีเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่ทาบัญชีแสดงรายการรายรับประจาวัน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ยืน่ แบบแสดงรายการเกินระยะเวลาที่กาหนด ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
จงใจแจ้งข้อความเท็จหรื อฉ้อโกง เพื่อเลี่ยงในการเสี ยภาษี จาคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับ 2,000
ถึง 200,000 บาท
เจตนาไม่ยนื่ แบบแสดงแสดงรายการเพื่อเลี่ยงในการเสี ยภาษี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรื อ
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อทั้งจาและปรับ
2.4 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่ งประมาลรั ษฎากร สาหรับบุคคลธรรมดา ห้าง
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั สมาคม
มาตรา 50(1) แห่ งประมาลรัษฎากร สาหรับบุคคลธรรมดา ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั สมาคม
คณะบุคคลเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ(2) ให้ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย
กรอกรายการแสดงการจ่ายเงินได้และการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับนาเงินภาษีส่งไม่วา่ จะได้หกั ภาษีไว้
หรื อไม่ แบบ ภ.ง.ด.1 และใบแนบ ภ.ง.ด.1 สาหรับให้ผมู ้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นรายการจ่ายเงิน
ได้ และจ านวนเงิ น ภาษี ที่ หั ก น าส่ ง เป็ นรายเดื อ น และจะต้อ งน าเงิ น ที่ หั ก ไว้น้ ี ไปน าส่ ง ให้
กรมสรรพากร ตามปฏิทินภาษี ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ส่ วนภ.ง.ด.1ก. คือแบบยืน่ รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) สาหรับผูม้ ีหน้าที่ยื่น
แบบ ภ.ง.ด.1 กรอกรายการสรุ ปจากแบบภ.ง.ด.1เมื่อสิ้ นปี ภาษี แบบภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
ใช้สาหรับยื่นรายการจ่ายเงิ นได้และ จานวนเงิ นภาษีที่ได้นาส่ งไว้ท้ งั ปี กรณี จ่ายเงิ นได้ตามมาตรา
40(1) และ (2) ให้ผมู้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก พร้อมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ให้กรอก
รายการแยกตามเงินได้แต่ละประเภท ดังกล่าวก่อนแล้วจึงนายอดรวมทั้งสิ้ น ของใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
กรอกในช่องสรุ ปรายการ ภาษีที่นาส่ งในแบบ ภ.ง.ด.1ก เพียงฉบับเดียว
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ ่ าย
คือ บุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งเสี ยภาษีหรื อหน่วยงานพิเศษที่เข้าตามเกณฑ์รายได้ที่กฎหมาย
กาหนด ผูม้ ีรายได้ที่มีรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นๆต้องมีหน้าที่นาไปแสดงรายการที่เสี ยภาษีตามแบบแสดง
รายการภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เพื่อบรรเทาภาษีที่ตอ้ งชาระผูจ้ ่ายต้องทาหน้าที่หกั ภาษี ณ
ที่จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้แก่
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บุคคลหรื อคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดา ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่
มิ ใ ช่ นิติ บุ ค คล บริ ษ ทั หรื อห้า งหุ ้นส่ ว นนิ ติบุ ค คล สมาคม หรื อนิ ติ บุ ค คลอื่ นใด ที่ จ่า ยเงิ นได้พึ ง
ประเมินประเภทเงินเดื อน ค่าจ้าง ค่านายหน้า บาเหน็จ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)(2)(3)(5)(6)(8) และ
ต้องนาเงินที่หกั ไปนาส่ งให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปแบบแสดงรายการที่ใช้
ยืน่ ได้แก่ ภ.ง.ด. 3
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่ ่ าย
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ
1.1 ผูจ้ ่ายเงินได้ให้กบั บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่
จ่าย ได้แก่ รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
อื่นตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทยหรื อต่างประเทศ ตามเงินได้พ่ งึ ประเมินมาตรา 40 ต้องถูกหักภาษีใน
อัตราร้อยละ 1 ซึ่ งมีจานวนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
1.2 เงินได้ที่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ งประมวล
รัษฎากรทุกประเภท
บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลเป็ นผูม้ ีเงินได้ ย่อมไม่มีตวั ตนที่จะรับจ้างแรงงาน เช่น
บุคคลธรรมดา จึงอาจกล่าวได้ว่าบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลไม่อาจมีเงินได้ประเภทที่ 1 เงิ น
ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
1.3 ผูม้ ีเงิ นได้ตอ้ งประกอบกิ จการในประเทศไทย เพราะหากตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่ า งประเทศมิ ไ ด้ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทยแต่ ไ ด้รั บ เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40
(2)(3)(4)(5)(6) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70
1.4 อัต ราภาษี หัก ณ ที่ จ่ า ย ร้ อยละ1 ของเงิ น ได้ เพื่ อ ให้เ จ้า หน้า ที่ ถื อ ปฏิ บ ัติใ ห้เ ป็ น
แนวทางเดี ยวกันเกี่ ยวกับการคานวณหักภาษีเงิ นได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ สาหรับเงิ นค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่ผรู ้ ับจ้างได้จากผูว้ า่ จ้าง
1.5 ส่ วนราชการผูจ้ ่ายเงินได้อาจคานวณหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและจดไว้ในฎีกาเบิกเงิน ซึ่ ง
เป็ นการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนจ่าย แต่ตอ้ งออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1.6 ภาษี หัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ ให้ถือเป็ นเครดิ ตในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด. 50 และ51 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนั้น
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2. ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี
ได้แก่ บุ คคลใดๆ บุ คคลธรรมดา บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่ น
รวมทั้งองค์การของรัฐบาล ห้างหุ ้นส่ วนหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ถือเป็ นเครดิตในการยื่น
แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 และ51 ซึ่ งหัก เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่เป็ นเงินได้
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ต้องถูกหักภาษีร้อยละ 1.0 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนาส่ งเจ้าพนักงาน
ผูร้ ับจดทะเบียนสิ ทธิ หรื อนิติกรรม ไม่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.53 และนาส่ งภาษีหกั ณ ที่
จ่าย
2.5 แบบแสดงรายการเกีย่ วกับภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
หนังสื อรับรองหัก ณ ทีจ่ ่ าย

รู ปที่ 2.1 หนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่าย
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.1 ที่ตอ้ งนาส่ งกรมสรรพากร

รู ปที่ 2.2 แบบยืน่ ภ.ง.ด. 1
เอกสารใบแนบภ.ง.ด.1

รู ปที่ 2.3 ใบแนบภ.ง.ด.1
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.1ก ที่ตอ้ งนาส่ งกรมสรรพากร

รู ปที่ 2.4 แบบยืน่ ภ.ง.ด.1ก
เอกสารใบแนบภ.ง.ด.1ก

รู ปที่ 2.5 ใบแนบภ.ง.ด.1ก
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.3 ที่ตอ้ งนาส่ งกรมสรรพากร

รู ปที่ 2.6 แบบยืน่ ภ.ง.ด.3
เอกสารใบแนบภ.ง.ด.3

รู ปที่ 2.7 ใบแนบภ.ง.ด.3
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แบบยืน่ ภ.ง.ด.53 ที่ตอ้ งนาส่ งกรมสรรพากร

รู ปที่ 2.8 แบบยืน่ ภ.ง.ด.53
เอกสารใบแนบภ.ง.ด.53

รู ปที่ 2.9 ใบแนบภ.ง.ด.53
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จำกัด
ที่ต้ งั : 5/1, 5/2, 5/3 ซอยกำญจนำภิเษก 002 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์: 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

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จำกัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เป็ นรู ปแบบกำรผลิ ต นำเข้ำและส่ งออกสิ นค้ำประเภทอุปกรณ์ กีฬำต่ำงๆและ
เครื่ องดนตรี ไทยและเครื่ องดนตรี สำกล รวมถึงอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่ำงๆ อีกมำกมำย อีกทั้งยังมีสินค้ำ
ที่นำไปขำยตำมห้ำงสรรพสิ นค้ำต่ำงๆ ฐำนลูกค้ำส่ วนใหญ่มำจำกประเทศที่อยูท่ วีปเอเชี ย ขนส่ งทำง
เรื อและรถบรรทุกเป็ นหลัก
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบโครงสร้ำงของบริ ษทั แลนโก้ สปอร์ ตแอนด์ มิวซิ เคิล
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
 นำงสำวธนิดำ แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง: พนักงำนบัญชี
งำนที่ได้รับมอบหมำย:
- บัน ทึ ก บัญ ชี ล งในโปรแกรม Microsoft excel ในส่ ว นของค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยค้ำ งจ่ ำ ยและ
ใบสำคัญจ่ำย
- คำนวณยอดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหัก ณ ที่จ่ำยพร้อมกรอกแบบยืน่
และใบแนบภ.ง.ด. 3
- คียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม Accpac
- ตรวจควำมถูกต้องของใบกำกับภำษี
- จัดทำรำยงำนภำษีซ้ื อและรำยงำนภำษีขำย
 นำงสำวอิสรำพร บุญสันสี
ตำแหน่ง: พนักงำนบัญชี
งำนที่ได้รับมอบหมำย:
- บัน ทึ ก บัญ ชี ล งในโปรแกรม Microsoft excel ในส่ ว นของค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยค้ำ งจ่ ำ ยและ
ใบสำคัญจ่ำย
- คำนวณยอดภำษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ำยพร้อมกรอกแบบยืน่
และใบแนบ ภ.ง.ด. 53
- คียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม Accpac
- ตรวจควำมถูกต้องของใบกำกับภำษี
- จัดทำรำยงำนภำษีซ้ื อและรำยงำนภำษีขำย
 นำงสำวศศิกำญน์ วิบุญกุล
ตำแหน่ง: พนักงำนบัญชี
งำนที่ได้รับมอบหมำย:
- ดูควำมถูกต้องของเอกสำรยอดขำยจำกฝ่ ำยขำย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรคำนวณหำ
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
- คียข์ อ้ มูลยอดขำยสิ นค้ำของพนักงำนขำยแต่ละคน ลงใน Microsoft Excel เพื่อ
คำนวณหำรำยได้ค่ำนำยหน้ำของพนักงำนขำยแต่ละคน
- บันทึกรำยกำรบัญชี ภงด.1 ลงในโปรแกรม Accpac
- เข้ำเว็บไซต์กรมสรรพำกร www.rd.go.th เพื่อยืน่ รำยกำรเสี ยภำษี
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณพิชำมญชุ์ จำปำใด
ตำแหน่ง รองผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำนตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2559
เป็ นระยะเวลำ 14 สัปดำห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งกำร โดยกำรจัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องในเรื่ องภำษี ตั้งแต่
ขั้นตอนกำรได้รับใบกำกับภำษี จนถึ งแบบฟอร์ มของกำรยื่นภำษี ซึ่ งเอกสำรทั้งหมดได้จำกกำร
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกพนักงำนที่ปรึ กษำ รวมถึงกำรศึกษำค้นคว้ำและทำควำมเข้ำใจด้วยตนเอง
จำกกระบวนกำรทำงำนของพนักงำนในแผนกบัญชี
3.7.2 วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็ นกำรวำงแผนขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำนล่วงหน้ำ เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปอย่ำงมี
ระบบ แบบแผน ตรงตำมเวลำที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ งทำให้งำนดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
3.7.3 การวิเคราะห์ หัวข้ อรายงาน
วิเครำะห์ขอ้ มูลในเอกสำรแต่ละชนิดที่ได้รวบรวมและศึกษำค้นคว้ำมำในแต่ละวัน เพื่อ
ทำควำมเข้ำใจและนำไปประกอบใช้ในกำรทำรำยงำน
3.7.4 การจัดทารายงาน
ดำเนิ นกำรจัดทำรำยงำน โดยกำรเรี ยงเนื้ อหำตำมลำดับควำมสำคัญ จำกเอกสำรและ
ข้อมูลที่รวบรวมมำจำกกำรปฏิบตั ิสหกิจ เรี ยบเรี ยงลำดับตำมรู ปแบบรำยงำนตำมที่โครงกำรสหกิ จ
กำหนด
3.7.5 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1.ศึกษำและรวบรวมข้อมูล
2.วำงแผนขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
3.กำรวิเครำะห์หวั ข้อรำยงำน
4.กำรจัดทำรำยงำน

พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในกำรทำรำยงำนแบ่งเป็ น 2 ด้ำนคือ
ฮำร์ดแวร์ 1) เครื่ องคอมพิวเตอร์
2) เครื่ อง Printer
ซอฟต์แวร์ 1) โปรแกรม Microsoft Office Word
2) โปรแกรม Microsoft Powerpoint
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บทที่ 4
ผลการปฏิบิตงานตามโครงการ
ลักษณะของงานที่ปฏิ บตั ิใน บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด ขั้นตอน
การทาภาษีหกั ณ ที่จ่าย โดยมีการคานวณในExcel ซึ่ งมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการจัดทารายงาน
1. ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ต้นฉบับ 1 และ สาเนา 3 ใบ
ต้ นฉบับ ให้ผถู ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบกับแบบแสดงรายการภาษี (ให้ผรู ้ ับเงิน)
ฉบับที่ 2 ให้ผถู ้ ูกหักภาษีหกั ณ ที่จ่ายเก็บไว้เพื่อเป็ นหลักฐาน (ให้ผรู ้ ับเงิน)
ฉบบที่ 3 ให้ผจู ้ ่ายเงินเก็บไว้เป็ นหลักฐานแนบไว้กบั รายงานยืน่ แบบและสาเนาแบบ
ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
ฉบับที่ 4 ให้ผจู ้ ่ายเงินแนบกับใบสาคัญจ่าย
 ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.1) และ(ภ.ง.ด.1ก)
1. ดูความถูกต้องของเอกสารยอดขายจากฝ่ ายขาย เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการคานวณหารายได้ค่า
นายหน้า

รู ปที่ 4.1 การคานวณภาษีใน Excel
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2. คียข์ อ้ มูลและยอดขายสิ นค้าของพนักงานขายแต่ละคน ลงใน Microsoft Excel คือ เงินที่ได้จาก
การขาย x 5% เพื่อคานวณหารายได้ค่านายหน้าของพนักงานขายแต่ละคน และทาการตรวจทาน
ข้อมูลอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

รู ปที่ 4.2 คียข์ อ้ มูลและยอดขายของพนักงานขายแต่ละคนลงใน Excel
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3. นาข้อมูลที่อยู่ใน Microsoft Excel ลิ งค์มายังแบบฟอร์ มแบบยื่นรายการภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย
แล้วจึงคียจ์ านวนเงินที่ตอ้ งนาส่ ง
ยืน่ แบบรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายและนาส่ งภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่จ่ายเงิน

รู ปที่ 4.3 กรอกรายการในแบบนาส่ งภาษี ภ.ง.ด.1
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4. คี ยเ์ ลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี แล้วรายละเอี ยดการจ่ายเงิ นจะลิ งค์มาอัตโนมัติและบันทึกบัญชี ใ น
ระบบ ACCPAC โดย
เดบิต ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภงด.1 – ค้างจ่าย
695.38
เครดิต เงินสด / เช็คจ่ายล่วงหน้า
695.38

รู ปที่ 4.4 ใบแนบ ภ.ง.ด.1
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รู ปที่ 4.5 หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่ งใช้ประกอบใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
ภ.ง.ด.1ก จัดทาขึ้นเพื่อเก็บรวมไว้เพื่อให้ทราบผลภาษีของทั้งปี ยืน่ แบบภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์
เมื่อยื่นรายการเสี ยภาษี เข้าไปเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และสั่งพิมพ์ออกมา
เป็ นแบบ ภ.ง.ด. ที่เห็นไปในขั้นต้น
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 ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.3)
1. ตรวจความถู กต้องของใบเสร็ จรั บเงิ น ว่ามี รายละเอี ยดครบถ้วนหรื อไม่ เมื่ อครบถ้วนแล้วให้
ค้นหาข้อมูลของผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในไฟล์ที่บริ ษทั ได้คียข์ อ้ มูลไว้ใน Microsoft Excel

รู ปที่ 4.6 ค้นหาข้อมูลของผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน Excel
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2. กดเครื่ องหมาย + ช่ องที่เราต้องการดึ งข้อมูลมาแสดงไว้ในหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จากนั้นนาจานวนเงิ นจากใบเสร็ จรับเงินมาใส่ พร้ อมทั้งคานวณภาษีเพื่อนามากรอกในแบบฟอร์ ม
และออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผถู้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ฉบับโดยมีขอ้ ความตรงกัน
กด + เพือ่ ดึงข้ อมูลจาก
ไฟล์ Excel มาแสดง

นาจานวนเงินมาใส่ พร้ อม
คานวณภาษีตามอัตรา

รู ปที่ 4.7 การออกหนังสื อรับรองหัก ณ ที่ จ่าย ภ.ง.ด.3
วิธีคานวณภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารจ่ า ยเงิ นที่ เ กี่ ย วกับ ค่ า โฆษณา ค่ า เช่ า ให้ค านวณจากฐานเงิ นได้แต่ ล ะ
ประเภท (ก่อนVAT) คูณกับอัตราภาษี ก็จะได้ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
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3. กรอกข้อมูลของบริ ษทั ตรงชื่ อผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ในแบบยื่นรายการแสดงภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ใส่ เครื่ องหมายหน้าช่ องเดื อนที่ จ่ายเงิ นได้พึงประเมิน จากนั้นใส่ จานวนรายของผูถ้ ูกหัก
ภาษีท้ งั หมดในเดื อนนั้น และจานวนใบแนบที่แนบคู่กบั แบบยื่น กรอกจานวนเงินตรงช่ องยอดเงิ น
ได้ท้ งั สิ้ น และช่องรวมยอดเงินภาษีที่นาส่ ง ซึ่ งนาจานวนเงินมาจากใบแนบ กรณี มีเงินเพิ่ม ให้นามา
ใส่ และบวกกับยอดภาษีที่นาส่ งจะได้ยอดรวมภาษีที่ตอ้ งนาส่ งทั้งสิ้ นในเดือนนั้น
กรอกชื่อและทีอ่ ยู่ของบริษัท
ซึ่งมีหน้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย

ใส่ จานวนของผู้ถูกหักภาษี
ทั้งหมด และจานวนใบแนบ

กรอกยอดเงินได้ ท้งั สิ้น
และยอดภาษีทนี่ าส่ ง

ยอดภาษีทตี่ ้ องนาส่ งทั้งสิ้น

รู ปที่ 4.8 กรอกรายการในแบบยืน่ ภ.ง.ด.3
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4. เปิ ดไฟล์ Microsoft Excel ที่ บริ ษทั คี ยข์ อ้ มูลผูถ้ ูกหักภาษี ไว้ เพื่อนามาใส่ ในใบแนบโดยการกด
เครื่ องหมาย + และเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการดึงและกด Enter กรอกวันเดือนปี ประเภทเงินได้ที่จ่าย และ
อัตราภาษี จากนั้นใส่ จานวนเงินที่จ่าย และจานวนเงินภาษีที่หกั โดยการใส่ สูตร เช่น ค่าโฆษณา หัก
2% ให้ใส่ สูตรตรงช่องจานวนเงินว่า “=10000*2/100” เพื่อใส่ ครบแล้ว ให้รวมยอดเงินได้และภาษีที่
นาส่ ง
กด + เพือ่ ดึงข้ อมูลจากไฟล์ Excel

กรอกวันเดือนปี ทีจ่ ่ าย ประเภทเงินได้ และอัตราภาษี

ใส่ จานวนเงินทีจ่ ่ าย และจานวนเงินภาษีทหี่ ัก

รู ปที่ 4.9 ใบแนบ ภ.ง.ด.3
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รู ปที่ 4.10 ใบแนบ ภ.ง.ด.3(ต่อ)
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 ภาษีเงินได้ นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
1. ตรวจความถู กต้องของใบเสร็ จรั บเงิ น ว่ามี รายละเอี ยดครบถ้วนหรื อไม่ เมื่ อครบถ้วนแล้วให้
ค้นหาข้อมูลของผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในไฟล์ที่บริ ษทั ได้คียข์ อ้ มูลไว้ใน Microsoft Excel

รู ปที่ 4.11 ค้นหาข้อมูลของผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน Excel
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2. กดเครื่ องหมาย + ช่ องที่เราต้องการดึ งข้อมูลมาแสดงไว้ในหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จากนั้นนาจานวนเงิ นจากใบเสร็ จรับเงินมาใส่ พร้ อมทั้งคานวณภาษีเพื่อนามากรอกในแบบฟอร์ ม
และออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผถู้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ฉบับโดยมีขอ้ ความตรงกัน
กด + เพือ่ ดึงข้ อมูลจาก
ไฟล์ Excel มาแสดง

นาจานวนเงินมาใส่ พร้ อม
คานวณภาษีตามอัตรา

รู ปที่ 4.12 การออกหนังสื อรับรองหัก ณ ที่ จ่าย (ภ.ง.ด.53)
วิธีคานวณภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารจ่ า ยเงิ นที่ เ กี่ ย วกับ ค่ า โฆษณา ค่ า เช่ า ให้ค านวณจากฐานเงิ นได้แต่ ล ะ
ประเภท (ก่อนVAT) คูณกับอัตราภาษี ก็จะได้ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
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3. กรอกข้อมูลของบริ ษทั ตรงชื่ อผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ในแบบยื่นรายการแสดงภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ใส่ เครื่ องหมายหน้าช่ องเดื อนที่ จ่ายเงิ นได้พึงประเมิน จากนั้นใส่ จานวนรายของผูถ้ ูกหัก
ภาษีท้ งั หมดในเดื อนนั้น และจานวนใบแนบที่แนบคู่กบั แบบยื่น กรอกจานวนเงินตรงช่ องยอดเงิ น
ได้ท้ งั สิ้ น และช่องรวมยอดเงินภาษีที่นาส่ ง ซึ่ งนาจานวนเงินมาจากใบแนบ กรณี มีเงินเพิ่ม ให้นามา
ใส่ และบวกกับยอดภาษีที่นาส่ งจะได้ยอดรวมภาษีที่ตอ้ งนาส่ งทั้งสิ้ นในเดือนนั้น
กรอกชื่อและทีอ่ ยู่ของบริษัท
ซึ่งมีหน้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย

ใส่ จานวนของผู้ถูกหักภาษี
ทั้งหมด และจานวนใบแนบ

กรอกยอดเงินได้ ท้งั สิ้น
และยอดภาษีทนี่ าส่ ง

ยอดภาษีทตี่ ้ องนาส่ งทั้งสิ้น

รู ปที่ 4.13 กรอกรายการในแบบนาส่ งภาษี ภ.ง.ด.53
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4. เปิ ดไฟล์ Microsoft Excel ที่ บริ ษทั คี ยข์ อ้ มูลผูถ้ ูกหักภาษี ไว้ เพื่อนามาใส่ ในใบแนบโดยการกด
เครื่ องหมาย + และเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการดึงและกด Enter กรอกวันเดือนปี ประเภทเงินได้ที่จ่าย และ
อัตราภาษี จากนั้นใส่ จานวนเงินที่จ่าย และจานวนเงินภาษีที่หกั โดยการใส่ สูตร เช่น ค่าขนส่ ง หัก
1% ให้ใส่ สูตรตรงช่องจานวนเงินว่า “=10000*1/100” เพื่อใส่ ครบแล้ว ให้รวมยอดเงินได้และภาษีที่
นาส่ ง
กด + เพือ่ ดึงข้ อมูลจากไฟล์ Excel

กรอกวันเดือนปี ทีจ่ ่ าย ประเภทเงินได้ และอัตราภาษี

ใส่ จานวนเงินทีจ่ ่ าย และจานวนเงินภาษีทหี่ ัก

รู ปที่ 4.14 ใบแนบ ภ.ง.ด.53
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รู ปที่ 4.15 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 (ต่อ)

รู ปที่ 4.16 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 (ต่อ)

รู ปที่ 4.17 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 (ต่อ)
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล
จากัด ในตาแหน่งพนักงานบัญชี ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
จากที่ คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึ ง
วันที่ 31 สิ งหาคม 2559 ทางด้านภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่ จ่าย และนิ ติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
(ภ.ง.ด. 1. ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด. 53)โดยได้เข้าไปศึกษา เพื่อเรี ยนรู้ระบบงานการจัดทาบัญชีและภาษี
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทาภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
การน าความรู้ ที่ ไ ด้ไ ปใช้ป ระกอบอาชี พ ในอนาคตและเพื่ อพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพความรั บ ผิด ชอบ
ระเบียบวินยั และการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ยังได้ศึกษาการดาเนิ นงาน
ของแผนกบัญชีในบริ ษทั
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ช่ วยให้ส ถานประกอบการสมารถพิ จารณาคัดเลื อกนักศึ ก ษาที่ มี ความสามารถเข้า
ทางานในสถานประกอบการได้
2. ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยของบริ ษ ัท โดยการรั บ นัก ศึ ก ษาฝึ กงานเข้าท างานแทนการจ้า ง
พนักงานประจา
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. มีขอบเขตในการใช้อตั ราภาษีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. โปรแกรม ACCPAC ที่ใช้ในการทางานสาหรับแผนกบัญชี สามารถใช้งานได้แค่
ภายในบริ ษทั เท่านั้น
5.1.3 ข้ อเสนอแนะนักศึ กษามีข้อเสนอแนะอย่ างไรเพื่อเป็ นแนวทางให้ กับผู้อื่นในการ
ดาเนินการแก้ไขต่ อไป
1. การนาข้อมู ลทางด้านอัตราภาษี ไปประยุกต์ใช้ควรศึ กษาตรวจสอบอี กครั้ ง เพราะ
ข้อมูลที่นาไปใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรม ACCPAC ให้ได้มาตราฐาน
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับประสบการณ์วชิ าชี พตามสาขาวิชาที่เรี ยนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรี ยนใน
ห้องเรี ยน
2. ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสานักงาน
3. เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับผิดชอบ และมัน่ ใจในตนเองมาก
ขึ้น
4. ได้เรี ยนรู้ระบบการทางานรู ปแบบขององค์กร
5. มี โ อกาสได้ รั บ การเสนองานก่ อ นส าเร็ จการศึ ก ษามากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการไม่มีการแบ่งงานการรับผิดชอบที่ชดั เจน
2. การส่ งต่อเอกสารของแผนกมีความล่ าช้า ทาให้การส่ งต่องานไปแผนกอื่นช้ากว่าที่
กาหนด
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ม่พอใช้ในการทางาน
4. สถานที่หอ้ งแผนกบัญชีคบั แคบเกินไปทาให้ยงุ่ ยากในการหาเอกสาร
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดั เจน
2. ควรมีการวางผังทางเดินเอกสารให้ชดั เจนเพื่อให้การส่ งมอบเอกสารไปแผนกอื่นได้
ทันเวลา
3. ควรจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับพนักงานในแผนก
4. ควรเพิ่มเนื้อที่หอ้ งบัญชีให้กว้าง เพื่อสะดวกในการทางาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก – ก ตารางการหักภาษีเงินได้
บัญชีรายละเอียดเกีย่ วกับภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
ตามมาตรา 3 เตรส แห่ งประมวลรัษฎากร
เงินได้ พงึ ประเมิน
มาตรา 40(1)
- เงินเดือน ค่าจ้างฯลฯ

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
(ผู้จ่าย)
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผู้ถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ ่ าย
บุคคลธรรมดา

อัตรา

กรณีทั่วไป (การคานวณ)
-นาเงินได้พึงประเมินที่คาดว่าได้รับทั้งปี หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็ นเงินได้สุทธิ แล้วนาไปคานวณภาษี
ตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้ภาษีที่ตอ้ งชาระทั้งปี แล้วหาร ด้วยจานวนครั้งที่จ่าย จะได้จานวนภาษีที่ตอ้ งหักแต่ละ
ครั้ง *เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี
กรณีเงินได้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน
-นาเงินได้เพราะเหตุออกจากงานหักออกด้วยค่าใช้จ่าย เท่ากับ 7,000 บาท คูณจานวนปี ที่ทางาน เหลือเท่าใดหักค่าใช้จ่ายได้อีก 50%
แล้วนาเงินที่เหลือไปคานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ที่ได้รับการยกเว้นภาษีไม่ให้นามาใช้ในกรณี น้ ี
*เงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรก คงเสี ยภาษีอตั รา ร้อยละ 5 ตามปกติ
สาหรับผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามิได้ อยู่ในประเทศไทย
กรณีทั่วไป
-นาเงินได้พึงประเมินที่คาดว่าได้รับทั้งปี หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็ นเงินได้สุทธิ แล้วนาไปคานวณภาษีตาม
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วหารด้วยจานวนครั้งที่จ่าย จะได้จานวนภาษีที่ตอ้ งหักแต่ละครั้ง
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี
กรณีเงินได้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน
-นาเงินได้เพราะเหตุออกจากงานหักค่าใช้จ่ายเท่ากับ 7,000 บาท คูณจานวนปี ที่ทางาน เหลื อเท่าใดหัก ค่าใช้จ่ายได้อีก 50% แล้วนา
เงินที่เหลือไปคานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกที่ได้รับการยกเว้นภาษีมิให้นามาใช้ *เงินได้ 100,000 บาทแรก คงเสี ยภาษีร้อยละ 5 ตามปกติ

มาตรา 40(2)
- การรับทางานให้ ค่านายหน้า ฯลฯ

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

-นาเงินได้พึงประเมินที่ได้รับหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็ นเงินได้สุทธิ แล้วนาไปคานวณภาษีตามบัญชี อตั รา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้จานวนภาษีที่ตอ้ งหักและนาส่ ง *เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี

กรณีผ้มู หี น้ าทีเ่ สียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามิได้ อยู่ในประเทศไทย

15%
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บัญชี รายละเอียดเกีย่ วกับการหักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่ ่ าย
ตามมาตรา 3 เตรส แห่ งประมวลรัษฎากร
เงินได้ พงึ ประเมิน
1. การชิงโชค หรื อการ
อื่นใดอันมีลกั ษณะทานอง
เดียวกัน
2. เงินค่าแสดงต่าง ๆ ที่จ่าย
ให้แก่นกั แสดงสาธารณะ

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
(ผู้จ่าย)
บุคคล บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วน
นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ห้ า ง
หุ ้นส่ ว นสามัญหรื อคณะบุ คคลที่
มิใช่นิติบุคคลผูจ้ ่ายเงิน
บุคคล บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วน
นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ห้ า ง
หุ ้นส่ ว นสามัญหรื อคณะบุ คคลที่
มิใช่นิติบุคคลผูจ้ ่ายเงิน

ผู้ถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ ่ าย
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

อัตรา

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่มี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ

อัตราภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา
5%

5%

3. เงินค่าเช่าหรื อประโยชน์
อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการ
ให้เช่าทรัพย์สิน(แต่ไม่รวม
ค่า
เงินได้ พงึ ประเมิน
แห่งอาคารหรื อโรงเรี ยนที่
ได้รับกรรมสิ ทธิ์)
- เงินค่าเช่าเรื อตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริ มการ
พาณิ ชย์นาวีที่ใช้การขนส่ง
สิ นค้าระหว่างประเทศ
4. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ

บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นผูจ้ ่ายเงิน

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่มี
ภูมิลา เนาอยูใ่ นประเทศ
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
(ผู้จ่าย)

ผู้ถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ ่ าย

อัตรา

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

5%

บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นผูจ้ ่ายเงิน

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลา
เนาอยูใ่ นประเทศ

3%

5. เงินค่าจ้างทาของตาม
มาตรา40(7)(8)
6. เงินได้ค่าโฆษณา

บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นผูจ้ ่ายเงิน
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นผูจ้ ่ายเงิน
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นผูจ้ ่ายเงิน

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3%

7. ค่าบริ การทัว่ ไป (แต่ไม่
รวมถึง)

5%

2%
3%
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- การจ่ายค่าขนส่งสาธารณะ
- การจ่ายเงินตามข้อ
1,2,5,6,9
- การจ่ายบริ การโรงแรมและ
ภัตตาคาร
- การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวติ
8. รางวัลส่วนลดหรื อ
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ประโยชน์ใดเนื่องจาก
หรื อนิติบุคคลอื่นผูจ้ ่ายเงิน
การส่งเสริ มการขาย

9.ค่าขนส่ง(ไม่รวมถึง
ค่าโดยสารสาหรับการ
ขนส่งสาธารณะ)

บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นผูจ้ ่ายเงิน

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา(ไม่รวมผู ้
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่
เป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูป้ ระกอบการโดยตรง)
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3%

1%
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บัญชี รายละเอียดเกีย่ วกับการหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล ณ ทีจ่ ่ าย
ตามมาตรา 3 เตรส แห่ งประมวลรัษฎากร
เงินได้ พงึ ประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
(ผู้จ่าย)
มาตรา40(2) - (8)
- หน่วยงานรัฐ / องค์การรัฐ /
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มาตรา40(2)
- บริ ษทั
- การรับทางานให้
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- ค่านายหน้า ฯลฯ
- นิติบุคคลอื่น
มาตรา40(3)
- บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
- ค่ากู๊ดวิลล์ ลิขสิ ทธิ์/สิ ทธิอย่างอื่น - นิติบุคคล
ฯลฯ
- นิติบุคคลอื่น
มาตรา40(4)(ก)
ธนาคาร/
- ดอกเบี้ยเงินฝาก
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์/
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
- ดอกเบี้ยหุน้ กู้
- ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน
- ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
- ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับ
ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือ
หลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ผลประโยชน์จากการให้กยู้ มื
หรื อ สิ ทธิเรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิด
- บริ ษทั - ห้างหุน้ ส่ วนนิติ
มาตรา40(4)(ก)(เฉพาะ)
บุคคล (ไม่รวมธนาคาร/ บริ ษทั
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
เงินทุน/ บริ ษทั หลักทรัพย์/
- ดอกเบี้ยหุน้ กู้
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ )

มาตรา40(4)(ข)
- เงินปั นผล
- ส่วนแบ่งกาไร
มาตรา40(5)(ก)

- บริ ษทั
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- กองทุนรวม
- บริ ษทั

ผู้ถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ ่ าย
บริ ษทั / ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล
- บริ ษทั
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม
- บริ ษทั
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม
- บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล(ไม่รวม
ธนาคาร/บริ ษทั เงินทุน/
บริ ษทั หลักทรัพย์/
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์)
- มูลนิธิ/สมาคม

- ธนาคาร
- บริ ษทั เงินทุน
- บริ ษทั หลักทรัพย์
- บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์
- บริ ษทั
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- บริ ษทั

อัตรา
1%
500บาทขึ้นไป
3%
10%
3%
10%
1%

10%

1%

10%

5%
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การให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

มาตรา40(6)
วิชาชีพอิสระตาม
มาตรา40(7)(8)
- การรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาจัดหา
สัมภาระ
- ค่าจ้างทาของ

มาตรา40(8)
- ค่าโฆษณา
- ค่าบริ การ(ไม่รวมค่าบริ การ
โรงแรมและภัตตาคาร, ค่าเบี้ย
ประกันชีวติ )
- รางวัลส่วนลดหรื อประโยชน์
ใด ๆ จากการส่งเสริ มการขาย
- เบี้ยประกันวินาศภัย
- ค่าขนส่งที่มิใช่ค่าขนส่ง
สาธารณะ
- ค่าซื้อสิ นค้าพืชไร่ 8 ชนิด ได้แก่
ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่น
มันสาปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย
เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน้ ามัน ข้าว
- รางวัลในการแข่งขัน ชิงโชค
มาตรา40(7)(8)

- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น

- บริ ษทั
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- บริ ษทั
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

- บริ ษทั
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น

- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม
- ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
เฉพาะที่ได้รับค่าเช่าเรื อ
- ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี เงิน
ได้นิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม
- บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล
- บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลมิได้มี
สานักงานสาขาตั้งอยู่
ถาวรในไทย
- ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงิน
ได้ นิติบุคคล

10%
1%
3%
10%
3%
5%

2%
3%

1%
- บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล(ไม่รวมกลุ่ม
เกษตรกรตามกฎหมาย
)
- ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

- หน่วยงานรัฐ/องค์การของ
รัฐ/องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0.75%

5%
- ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงิน
ได้ นิติบุคคล
- บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลตามกฎหมาย
ต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการในไทย

1%
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ภาคผนวก - ข รู ปภาพการปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 1 พี่พนักงานกาลังสอนงาน

รู ปที่ 2 รู ปขณะกาลังปฏิบตั ิงาน ( คียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม ACCPAC ของบริ ษทั )

44

รู ปที่ 3 คียใ์ บแนบ ภ.ง.ด. 3 ในส่ วนของผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

รู ปที่ 4 พี่ในแผนกสอนงานเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มภ.ง.ด. 3 พร้อมการคียข์ อ้ มูลลงใน
โปรแกรม Microsoft office Excel
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รู ปที่ 5 แยกวันที่ก่อนที่จะนามาคียใ์ นโปรแกรม Excel เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว

รู ปที่ 6 ตรวจตวามถูกต้องของจานวนเงินที่หกั และคียใ์ บแนบ ภ.ง.ด. 53 ในส่ วนของ
ผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
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ประวัติคณะผู้จัดทำ
5701300010

รหัสนักศึกษำ

:

ชื่อ – นำมสกุล

: นางสาวธนิดา แซ่เอี้ยว

คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สำขำวิชำ

: การบัญชี

ทีอ่ ยู่

: 410/2 ถนน ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์ บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140

Tel.

: 084-3612771

รหัสนักศึกษำ

: 5701300014

ชื่อ – นำมสกุล

: นางสาวศศิกาญน์ วิบุญกุล

คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สำขำวิชำ

: การบัญชี

ทีอ่ ยู่

: 359/363 ม.3 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290

Tel.

: 086-8987532

รหัสนักศึกษำ

: 5701300030

ชื่อ – นำมสกุล

: นางสาวอิสราพร บุญสันสี

คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สำขำวิชำ

: การบัญชี

ทีอ่ ยู่

: 69/579 หมู่บา้ นวีเคโฮม ถนนพระราม2
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150

Tel.

: 099-5137736

แขวง

