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บทคัดยอ  

 
บริษัท  อมรินทร  เทเลวิช่ัน จํากัด  เปนสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลภาพความคมชัดสูง 

(เอชดีทีวี)  และไดรับใบอนุญาตการออกอากาศชองโทรทัศนจาก กสทช. เปนเวลา  15 ป  เสนอ
รายการวาไรตี้และขาวสารและผูผลิตมืออาชีพ  โดดเดนดวยรายการไลฟสไตลการใชชีวิต เชน การ
แตงบาน ซอมแซมบาน จัดสวน ทําอาหาร รายการสําหรับแมและเด็ก   ขณะที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่
แผนกบัญชีการเงิน คณะผูจัดทําไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อกับใบกํากํากับสินคา  
จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายและบันทึกเจาหนี้การคาดวยโปรแกรม Microsoft 
Dyanamics AX   จัดทําแบบภาษีหัก ณ ที่จาย  เชน ภ.ง.ด. 3  ภ.ง.ด. 53 และยื่นชําระภาษี   

 
โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชีสําหรับการจัดซื้อ

และการยื่นภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53  โดยทําการศึกษาวิธีการจัดซื้อและระบบบัญชีเจาหนี้  วิธีการใช
โปรแกรม Microsoft Dynamics AX  ประเภทของเงินได  อัตราภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  ผลลัพธที่
ไดจากการศึกษา คือ ทําใหคณะผูจัดทําไดรับความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อ ภาษีเงิน
ไดหัก ณ ที่จาย และสามารถเพิ่มทกัษะการทํางานดานบัญชี  ซ่ึงจะนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพในอนาคตตอไป 
 
คําสําคัญ:  การจัดซื้อ  เงินได  อัตราภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
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Abstract  
 

Amarin Television Company Limited is a digital television high definition picture  
station, and has received a television broadcasting license from the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission for 15 years. They offer a variety of programs, news, 
professional manufacturers, they are outstanding with lifestyle programs, such as home 
decoration, home repairs, gardening, cooking, programs for mothers and children. While 
attending the internship under cooperative program at the financial accounting department of 
Amarin Television Co. Ltd., the team was assigned to review purchase orders with invoices, 
prepare withholding tax certificate and recognize accounts payable with Microsoft Dynamics AX, 
prepare withholding tax forms, such as P.N.D 3, as P.N.D 53, and filing tax payment. 

 
This project was created to increase knowledge, understanding of accounting systems 

for procurement and filing withholding tax forms; P.N.D. 3, P.N.D. 53, through studying the 
procurement methods and accounts payable systems, how to use Microsoft Dynamics AX, types 
of income, withholding tax rate.  The results of the study were to enable  the team to gain 
knowledge, understand the purchasing process, withholding tax and could increase  performance 
skills in accounting, which will be applied in future careers.   
 
Keywords: Purchasing systems, Income, Withholding tax rate.  
 



ข 

 

กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

 การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ท่ี บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ  ากดั 

ตั้งแต่วนัท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2559 ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยดีจากความ

ร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณ ปุณยวร์ี วรช ารงคสิ์ทธ์         Accounting and Financial Director 

2. คุณ พลกฤษณ์   อินทรพมิาย             Accounting Section Manager (พี่เล้ียงฝึกงาน) 

3. คุณ อุไรวรรณ            อ านวย                     Senior Financial Officer 

4. คุณ ภทัรานิษฐ์           ภทัรวตัธนไพศาล    Senior Financial Officer 

5. คุณทศพล                  ไชยเสนา                  Costing Supervisor 

6. คุณ ราตรี                   จนัทร์ศรี                  Senior Accounting Officer 

7. คุณ ชลลดัดา              ชยัคตร์                    Accounting Officer 

8. คุณ มลพรรณ            เผอืกทอง                 Accounting Officer 

9. อาจารย ์กิตติศกัด์ิ      สรแพทย ์                 อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบัชีวิตของ 

การท างานจริงซ่ึง คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

                       คณะผูจ้ดัท า 

                                                                                                             นางสาวณฐัพิชญ ์    นภสิทธ์ิจินดา 
                                                                                                             นางสาววนสันนัท ์  ปานกลัน่ 
                                                                                                                           2 กนัยายน 2559 



สารบัญ 

หนา้ 

จดหมายน าส่งรายงาน                    ก 

กติติกรรมประกาศ                   ข 

บทคัดย่อ                    ค 

Abstract                     ง 

บทที ่1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา               1 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน                 1 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน                 2 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ                 2 

บทที ่2 ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 การจดัซ้ือ                   3 

2.2 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย ( ภ.ง.ด.3 )              3 

  2.3 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ( ภ.ง.ด.53 )               3 

 2.4 มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร                 4 

 2.5 โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี                 5 

 2.6 ใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี                 6 

2.7 ใบก ากบัภาษี                   6 

2.8 วจิยัท่ีเก่ียวขอ้                  8 

 



สารบัญ (ต่อ) 

หนา้ 

บทที่ 3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ               10 

3.2 ลกัษณะการใหบ้ริการหลกัขององคก์ร               11 

3.3 ผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานขององคก์าร              12 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย              18 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา              18 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน                18 

 3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน                19 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้                19 

บทที ่4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 4.1 หน่วยงานขอซ้ือ               21 

 4.2 ฝ่ายจดัซ้ือ                  24 

 4.3 ผูข้าย                  29 

 4.4 ฝ่ายบญัชี                  32 
บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน                 67 

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา               67 

 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

บรรณานุกรม               70 

ภาคผนวก                   71 

ประวตัิคณะผู้จัดท า                  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน               19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 

หนา้ 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งบริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จ  ากดั              10 

รูปท่ี 3.2 คณะผูบ้ริหาร                  12 

รูปท่ี 3.3 คณะผูบ้ริหารสายงานนิตยสาร                13 

รูปท่ี 3.4 คณะผูบ้ริหารงานโฆษณา                14 

รูปท่ี 3.5 คณะผูบ้ริหารสายงายธุรกิจโรงพิมพ ์               15 

รูปท่ี 3.6 คณะผูบ้ริหาร CONTENT AND SERVICES              16 

รูปท่ี 3.7 คณะผูบ้ริหารสายงานสนบัสนุน                 17 

รูปท่ี 4.1  ขั้นตอนกระบวนการจดัซ้ือและน าส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53            20 

รูปท่ี 4.2 เอกสารบนัทึกภายใน ภ.ง.ด.3               22 

รูปท่ี 4.3 เอกสารบนัทึกภายใน ภ.ง.ด.53                23 

รูปท่ี 4.4 เอกสารใบขอซ้ือ (PR) ภ.ง.ด.53                25 

รูปท่ี 4.5 ใบเสนอราคา ภ.ง.ด.53                26 

รูปท่ี 4.6 เอกสารใบสั่งซ้ือ (PO) ภ.ง.ด.3                27 

รูปท่ี 4.7 เอกสารใบสั่งซ้ือ (PO) ภ.ง.ด.53                28 

รูปท่ี 4.8 ใบวางบิล ภ.ง.ด.53                     30 

รูปท่ี 4.9 ใบแจง้หน้ี ภ.ง.ด.53                    31 

รูปท่ี 4.10 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ                 32 

รูปท่ี 4.11 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ                 33 



สารบัญรูปภาพ ( ต่อ ) 

หนา้ 

รูปท่ี 4.12 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ                  34 

รูปท่ี 4.13 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ                 35 

รูปท่ี 4.14 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ                  36 

รูปท่ี 4.15 INV Report ในระบบท่ีพิมพอ์อกมาแลว้               36 

รูปท่ี 4.16 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ                 37 

รูปท่ี 4.17 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย                38 

รูปท่ี 4.18 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย                39 

รูปท่ี 4.19 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย                40 

รูปท่ี 4.20 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย                40 

รูปท่ี 4.21 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย                41 

รูปท่ี 4.22 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย                42 

รูปท่ี 4.23 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                43 

รูปท่ี 4.24 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                43 

รูปท่ี 4.25 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                44 

รูปท่ี 4.26 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                44 

รูปท่ี 4.27 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                45 

รูปท่ี 4.28 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                46 

 



สารบัญรูปภาพ ( ต่อ ) 

หนา้ 

รูปท่ี 4.29 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                 47 

รูปท่ี 4.30 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                47 

รูปท่ี 4.31 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                48 

รูปท่ี 4.32 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                48 

รูปท่ี 4.33 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                49 

รูปท่ี 4.34 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                49 

รูปท่ี 4.35 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                50 

รูปท่ี 4.36 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722)                50 

รูปท่ี 4.37 การท าเช็คจ่าย                  51 

รูปท่ี 4.38 การท าเช็คจ่าย                  52 

รูปท่ี 4.39 การท าเช็คจ่าย                  52 

รูปท่ี 4.40 การท าเช็คจ่าย                  53 

รูปท่ี 4.41 การท าเช็คจ่าย                  53 

รูปท่ี 4.42 การท าเช็คจ่าย                  54 

รูปท่ี 4.43 การท าเช็คจ่าย                  55 

รูปท่ี 4.44 การท าเช็คจ่าย                  55 

รูปท่ี 4.45 การท าเช็คจ่าย                  56 

รูปท่ี 4.46 การท าเช็คจ่าย                  56 



สารบัญรูปภาพ ( ต่อ ) 

หนา้ 

รูปท่ี 4.47 การท าเช็คจ่าย                  57 

รูปท่ี 4.48 การท าเช็คจ่าย                  57 

รูปท่ี 4.49 การท าเช็คจ่าย                  58 

รูปท่ี 4.50 รูปแบบเช็คท่ีจะพิมพอ์อกมา                58 

รูปท่ี 4.51 แบบฟอร์ม แบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 แบบยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต          60 

รูปท่ี 4.52 แบบฟอร์ม แบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 แบบยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต        60 

รูปท่ี 4.53 แบบฟอร์มของกรมสรรพากร ภ.ง.ด.3 แบบไปยืน่เอง             63 

รูปท่ี 4.54 แบบฟอร์มของกรมสรรพากรภ.ง.ด.53 แบบไปยืน่เอง             64 

รูปท่ี 4.55 ใบเสร็จ ภ.ง.ด.3 ของกรมสรรพากร               65 

รูปท่ี 4.56 ใบเสร็จ ภ.ง.ด.53 ของกรมสรรพากร               66 

 



บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากบญัชีมีความส าคญัในทุกสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ

ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตาม ปัจจุบนัระบบบญัชีมีความส าคญัในทุกสถานประกอบการ อาทิเช่น 

องค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ และรวมถึงบริษทัเอกชนต่างๆ ก็จ  าเป็นตอ้งใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน

การท าบญัชี มีระบบการด าเนินบญัชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อความสะดวกและถูกตอ้งในการท าขอ้มูล 

เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นระบบท าให้การด าเนินงานต่างๆง่ายและรวดเร็วข้ึน ทั้งน้ีบริษทัก็ไดใ้ช้

โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Dynamics AX ในการบนัทึกขอ้มูลและท าบญัชีต่างๆ 

คณะผูจ้ดัท าจึงไดแ้นวคิดการลงบญัชีโดยการท าระบบกระบวนการจดัซ้ือและจดัส่ง ภ.ง.ด.

3และ ภ.ง.ด.53 ควบคู่กบัการลงบนัทึกบญัชีในระบบ Microsoft Dynamics AX เพื่อป้องกนัความ

ผดิพลาดและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการทางการบญัชีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ  

1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการทางการบญัชีเก่ียวกบั ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนการยืน่แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ใชต้รวจสอบเอกสารการขอเบิกงบการจดัซ้ือกบัรายงานสรุปการขอเบิกงบการจดัซ้ือ 

1.3.2 ใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการเบิกงบการเงิน และการน าส่ง ภ.ง.ด.3 และ   

ภ.ง.ด.53 

1.3.3 ใชเ้ป็นหลกัฐานเพื่อตรวจสอบการจดัซ้ือทุกรายการ 

1.3.4 ใชเ้ป็นรายงานสถานการณ์การใชจ่้ายและงบประมาณการจดัซ้ือของบริษทั 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.2.1 เพื่อทราบถึงกระบวนการทางการบญัชีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 

1.2.2 เพื่อทราบถึงกระบวนการทางการบญัชีเก่ียวกบั ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

1.2.3 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการยืน่แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการจัดทาํโครงงานระบบบัญชีสําหรับกระบวนการจดัซ้ือและกระบวนการนําส่ง 
ภ.ง.ด.3และ ภ.ง.ด.53 กรณีศึกษา บริษทั อมรินทร์เทเลวิชัน่ จาํจดัในคร้ังน้ี ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีขั้นตอนการปฏิบติังานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษาดงัน้ี 
2.1 การจัดซ้ือ 

การจดัซ้ือ ( Purchasing )  หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ 
วตัถุดิบ ตลอดจนเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  เพื่อตอ้งการให้บรรลุวตัถุประสงค์ของธุรกิจ โดยทัว่ไป
ในทางธุรกิจ แบ่งการจดัซ้ือออกเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆไดแ้ก่ 

- การซ้ือเพื่อจาํหน่าย 
- การซ้ือเพื่อใชห้รือเปล่ียนสภาพ 

  กระบวนการจดัซ้ือของหน่วยงาน  ประกอบดว้ย 
การประเมินสถานะผูข้าย 
การตรวจสอบวสัดุ 
การตรวจสอบการรวมกลุ่มจดัซ้ือวตัถุดิบ 
การตรวจสอบผูข้ายรายอ่ืนท่ีมีขอ้เสนอดีกวา่ 

2.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่่าย ( ภ.ง.ด.3 ) 

ภ.ง.ด.3 ใช้สําหรับนาํส่งภาษีเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทค่าเช่า
ทรัพยสิ์น ค่าวิชาชีพอิสระ การรับเหมา การรับจา้งทาํของ หรือเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจการ
พาณิชย ์ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร 

2.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย ( ภ.ง.ด.53 ) 

   ภ.ง.ด.53 ใชส้าํหรับนาํส่งภาษีกรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากร ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไปใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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2.4 มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 

 เงินไดพ้ึงประเมิน หมายความวา่ เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีในหมวดน้ี เงินไดท่ี้กล่าว
น้ีใหห้มายความรวมตลอดถึงทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงิน 
เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 และ
เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทว ิดว้ย 
              มาตรา 40 เงินไดพ้ึงประเมินนั้น คือเงินไดป้ระเภทต่อไปน้ี รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรท่ี
ผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ดงักล่าว  

 40(1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ีย
หวดั บาํเหน็จ บาํนาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งใหอ้ยู่
โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์ใดๆบรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 
            40(2) เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงานให้ ไม่วา่จะเป็นค่า 
ธรรมเนียมนายหนา้  ค่าส่วนลด  เงินอุดหนุนในงานท่ีทาํ เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น 
เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า  เงินท่ีผูจ่้ายเงินได้
จ่ายชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้
เน่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ  หรือจากการรับทาํงานใหน้ั้นไม่วา่หนา้ท่ี  หรือตาํแหน่งงาน 
หรืองานท่ีรับทาํให้นั้นจะเป็นการประจาํหรือชัว่คราว 
            40(3) ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน  เงินปี  หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงิน
รายปีอนัไดม้าจากพินยักรรมนิติกรรมอยา่งอ่ืนหรือคาํพิพากษาของศาล 
            40(4)เงินไดท่ี้เป็น 
            40(4)(ก) ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้มื
ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย
ดงักล่าว หรือผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ี
บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและจาํหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวา่
ราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะทาํนองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน
อ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มื หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม 
            40(4)(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกาํไรหรือ ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จดัตั้ง
ข้ึนสาํหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงิน
ส่วนแบ่งของกาํไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินได้
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ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าวเพื่อประโยชน์ในการ
คาํนวณเงินไดต้ามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีบุตรชอบดว้ยกฎหมายท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผูมี้เงินได ้
และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็น
เงินไดข้องบิดา แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหถื้อวา่เงินได้
ของบุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดาหรือมารดาผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดา
มารดาใชอ้าํนาจปกครองร่วมกนั ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบักบับุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะซ่ึงเป็นผูมี้เงินไดด้ว้ยโดยอนุโลม 
              40(4)(ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล  
              40(4)(ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกวา่กาํไร
และเงินท่ีกนัไวร้วมกนั  
              40(4)(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากกาํไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ี
กนัไวร้วมกนั  
             40(4)(ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับ
ช่วงกนัหรือเลิกกนัซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน  
              40(4)(ช) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วน โอนหุน้ หุ้นกู ้พนัธบตัร หรือตัว๋
เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก 
ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน 

2.5 โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 

 โปรแกรมทางการบญัชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใชก้บังาน
ดา้นบญัชีโดยเฉพาะ มีหนา้ท่ีบนัทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเก่ียวกบัรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน โดย
เร่ิมตั้งแต่การลงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท และสรุปผล
รายการคา้ออกมาในรูปของงบการเงิน ตวัอยา่งเช่น โปรแกรม Microsoft Dynamics AX เป็นตน้ 

ประโยชนข์องโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
- เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย โดยลกัษณะการใช้งานโปรแกรม จะเป็นการอาํนวยความ

สะดวกในการจดัทาํแบบภาษีท่ีตอ้งทาํ และท่ีตอ้งยื่นอยู่ประจาํทุกเดือน ให้กลายเป็นเร่ือง

สะดวกสบาย และง่ายดาย  

- ในกรณีท่ีลูกคา้บญัชีของสาํนกังานบญัชีโทรมาถามวา่เดือนท่ีแลว้มียอดเครดิตภาษีเหลืออยู่

หรือไม่ ก็สามารถตอบลูกคา้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งวิ่งไปเปิดแฟ้มลูกคา้คน้หาขอ้มูล เพราะ
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ขอ้มูลประวติัการยื่นภาษีต่างๆของลูกคา้ทุกรายอยู่ในฐานขอ้มูลของโปรแกรมเรียบร้อย

แลว้ 

- ลดความยุง่ยากและซํ้ าซ้อนในการจดัเก็บสําเนาแบบภาษีท่ียื่นไปแลว้ในแต่ละเดือนให้อยู่

ในรูปของฐานขอ้มูล ท่ีคุณพร้อมจะนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัที 

ขอ้ดี – สามารถใชง้านไดท้นัทีเม่ือทาํการติดตั้งสาํเร็จและราคาถูกกวา่พฒันาโปรแกรมใชเ้องมาก 

ขอ้เสีย – ไม่มีความยดืหยุน่และไม่รับ Modify ใหก้บัลูกคา้ 

2.6 ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ 

 ใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี เป็นเอกสารท่ีผูป้ระกอบการออกเพื่อใหลู้กคา้ทราบถึงจาํนวนเงินท่ี

ตอ้งชาํระ และใชเ้ป็นเอกสารสาํหรับการชาํระเงิน ส่วนใหญ่มกัใชก้บับริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ หรือ

ธุรกิจท่ีมีการใชเ้ครดิตในการชาํระเงิน โดยในแต่ละบริษทัจะมีวนัสาํหรับการวางบิลท่ีแตกต่างกนั 

ซ่ึงสามารถสอบถามวนัจากฝ่ายบญัชีของลูกคา้ไดโ้ดยตรง 

ปัญหาท่ีมกัพบบ่อยในการทาํเอกสารใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี คือ ความผิดพลาดของการออก
เอกสาร เช่น การกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ครบถว้น, ไม่ตรงตามใบเสนอราคา รวมไปถึงปัญหา
การลืมส่งเอกสาร ทาํใหผู้ป้ระกอบไดรั้บเงินชา้กวา่กาํหนดครับ 

2.7 ใบก ากบัภาษี   

 ใบกํากับภาษี (Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสําคัญ ซ่ึงผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจดัทาํและออกให้กับผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคา้หรือ
บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้หรือบริการและจาํนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน
เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการในแต่ละคร้ัง 

ความสาํคญัของใบกาํกบัภาษี 

หน้าท่ีของผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้ น ต้องมีหน้าท่ีในการนําส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยนําภาษีขาย ไปหักด้วย ภาษีซ้ือ และในเดือนไหนท่ีภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือ 
ผูป้ระกอบการก็ตอ้งนาํส่งภาษีส่วนเกินให้แก่กรมสรรพากร แต่ถา้หากเดือนไหนภาษีซ้ือมากกว่า
ภาษีขาย ผูป้ระกอบการก็มีสิทธิขอคืนภาษีจาํนวนดงักล่าวไดเ้ช่นเดียวกนั   

ภาษีทีต้่องน าส่ง (ขอคืน) = ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ซ่ึงการออกใบกาํกบัภาษีน้ีเอง ถือเป็นหลกัฐานสําคญัในการคาํนวณภาษีขายสําหรับงวด
ของผูป้ระกอบการ โดยตอ้งเก็บหลกัฐานให้ครบถว้น ทั้งในส่วนของภาษีซ้ือท่ีไดรั้บจากผูข้าย และ
ภาษีขายท่ีทางกิจการเป็นผูอ้อกให้แก่ผูซ้ื้อ รวมถึงผูป้ระกอบการยงัมีหน้าท่ีจดัทาํรายงานภาษีซ้ือ 
ภาษีขาย ในแต่ละเดือนใหถู้กตอ้งอีกดว้ย 

 

2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

โสภิต ถมมา (2548) ทาํเร่ืองการศึกษาความรู้และเจตคติของเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่าย ต่อการหกัและนาํส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย : ศึกษากรณีสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีฉะเชิงเทรา กลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จาํนวน 282 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 

ค่าสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 

ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายมีความรู้และเจตคติเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปนั้น ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายมีความรู้และเจตคติไม่

แตกต่างกนั ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจดัเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบั

หลกัเกณฑร์ะเบียบปฏิบติัและอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายมีมากทาํใหเ้กิดความยุง่ยากซบัซอ้น 

ชูเวช เสนปาน (2551) ทาํเร่ืองการศึกษาปัจจยัของปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากแบบสอบถามขอ้มูลจาํนวน 80 ราย ในเขตพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (อปท.) จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลตาํบล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สามารถนาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
ประกอบดว้ย 3 ประเด็นหลกัคือ การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การวเิคราะห์จดัอนัดบัปัจจยัของปัญหา 
การจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยวธีิการหาค่าเฉล่ียและการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนของขอ้มูล จากการศึกษาการวเิคราะห์จดัอนัดบัปัจจยัของปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าสาํคญัของการทุจริต ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่
การไม่เผยแพร่ขอ้มูล การระบุคุณสมบติัผูรั้บจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม การเรียกร้องค่าธรรมเนียม
นอกเหนือกฎหมายกาํหนด การตรวจรับงานโดยมีเง่ือนไข การใชง้บประมาณเพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมืองและการรับเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา สาํหรับการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแต่ละอาํเภอ มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ดา้นปัจจยัการระบุคุณสมบติัผูรั้บจา้งอยา่งไม่
เป็นธรรม 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D9%E0%C7%AA%20%E0%CA%B9%BB%D2%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ประภาศิริ บุญยรัตกลิน (2552) ทาํเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของตวัแทนประชาคม

ในการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วน ตาํบลในเขตอาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี  มีกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 179 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยผา่นการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน และไดค้่า

ความเช่ือมัน่ 0.89 และใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

การทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวธีิฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 

ผลการวจิยัพบวา่ 1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุอยูใ่นระหวา่ง 

31-40 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และมีประสบการณ์ การปฏิบติังานตวัแทนประชาคมหมู่บา้น 

4-10 ปี  2.ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของตวัแทนประชาคม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงราย

ดา้นของค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) มีศรัทธาความเช่ือมัน่ต่อตนเองและกลุ่ม  2) สร้างความคิด

ใหม่เพื่อองคก์ร 3) ความจงรักภกัดีและซ่ือสัตยต่์อองคก์ร 4) เขา้ใจต่อนโยบายและวตัถุประสงค์

ร่วมกนัของบุคคลในองคก์ร 5) การร่วมมือร่วมใจเพื่องาน 6) เก้ือหนุนใหเ้กิดระเบียบขอ้บงัคบั 7) 

การเกิดความสามคัคีในองคก์รหรือกลุ่มตามลาํดบั 3.การมีส่วนร่วมของตวัแทนประชาคมในการ

จดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภ อวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษาและประสบการณ์การ

ปฏิบติังานตวัแทนประชาคมหมู่บา้น 

ธญัพร วนัหลงั (2550) ทาํเร่ืองสภาพการดาํเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในเขตอีสานใต ้ สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ประชากร 752 คน 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 254 คน จาํแนกเป็นผูบ้ริหาร 80 คน และผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 174 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามสภาพการดาํเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ในเขตอีสานใต ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 84 ขอ้ มีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .99 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน 
ผลการวจิยัพบวา่ 1.ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตอีสานใตมี้
ความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุตามกระบวนการบริหารคุณภาพ   4
ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุท่ีมีต่อสภาพ
การดาํเนินงานการจดัซ้ือจดัจ่งพสัดุของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตอีสานใต ้ ตามกระบวนการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D0%C0%D2%C8%D4%C3%D4%20%BA%D8%AD%C2%C3%D1%B5%A1%C5%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บริหารคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข สรุปได้
ดงัน้ี 2.1จาํแนกตามตาํแหน่ง พบวา่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ดาํเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ โดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุมีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานขั้นการปฏิบติัแตกต่างกนั 2.2จาํแนก
ตามวฒิุการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการดาํเนินงานการจดัซ้ือจดัจ่งพสัดุ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 2.3จาํแนกตาม
ประสบการณ์งานดานพสัดุ พบวา่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

จุฑาทิพย ์ ไทยประยรู (2552) ทาํเร่ืองปัญหาการปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นพสัดุ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แบบสอบถาม
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 189 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า F-test และ t- test ผลการวจิยัพบวา่ 1. ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งอ่ืนๆ เช่น นิติกร เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน เจา้
พนกังานการเงินและบญัชี นายช่างโยธา บุคลากร นกัพฒันาชุมชน นกัวชิาการศึกษา เจา้หนา้ท่ี
จดัเก็บรายได ้ เจา้หนา้ท่ีธุรการเป็นตน้ มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001-15,000 บาท มีประสบการณ์ใน
การทาํงานมากกวา่ 4 ปี 2. ปัญหาการปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นพสัดุ ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในภาพรวม พบวา่อยูร่ะดบันอ้ย พิจารณารายดา้นพบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ในดา้น
การจดัหาพสัดุ ดา้นการตรวจรับพสัดุ และมีปัญหาอยูร่ะดบันอ้ย ในดา้นการจาํหน่าย และมีปัญหา
อยูร่ะดบันอ้ยท่ีสุด ในดา้นการควบคุมและเก็บรักษาพสัดุ 3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้น เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และรายไดต่้างกนั 
ส่งผลใหปั้ญหาการปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบวา่ เพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์ ในการปฏิบติังานต่างกนั ส่งผลใหปั้ญหาการ
ปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นพสัดุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนอาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายได ้ ต่างกนั ไม่ส่งผลใหปั้ญหาการปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นพสัดุ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D8%B1%D2%B7%D4%BE%C2%EC%20%E4%B7%C2%BB%C3%D0%C2%D9%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ บริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จ  ากดั  

ทีต่ั้งบริษัท อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จ  ากดั เลขท่ี 7/9-18 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก

นอ้ย  กรุงเทพฯ 10700โทรศพัท ์0-2422-9191 โทรสาร 0-2422-9192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งบริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการให้บริการหลักขององค์กร 

ฝ่ายแผนกบญัชีการเงิน  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบังานงบประมาณ งานการเงิน และ

บญัชี โดยปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1.บญัชี 

 1.1ด าเนินการวเิคราะห์บญัชี จดัท า และบนัทึกดา้นการบญัชี 

   1.2ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร ท่ีน ามาเบิกจ่าย 

 1.3จดัท าใบส าคญัจ่าย 

 1.4ด าเนินการเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

      1.5จดัท ารายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 

2.ตน้ทุน 

2.1ด าเนินการตรวจสอบรายการออกอากาศและงานระหวา่งท า 

2.2ด าเนินการตรวจสอบการบนัทึกบญัชีของฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 

2.3ด าเนินการตรวจสอบค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส าหรับเทปท่ีออกอากาศ เม่ือฝ่ายบญัชีมีการ

บนัทึกเพิ่มเติม 

2.4ด าเนินการค านวณตน้ทุนการผลิต 

2.5ด าเนินการบนัทึกรายการปรับปรุงของรายการตน้ทุนการผลิต 

2.6จดัท างบตน้ทุนขาย และผลการด าเนินงานประจ าเดือน 

2.7ด าเนินการค านวณก าไรขาดทุน ของโฆษณาในแต่ละรายการ 

 3.การเงิน 

   3.1จดัท าหนงัสือรับรองการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย 

   3.2ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าเช็คจ่ายใหก้บัลูกหน้ีและเจา้หน้ี 

   3.3ด าเนินการตรวจสอบเอกสารเงินทดรองจ่าย 
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3.3 ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานขององค์การ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.2 คณะผูบ้ริหาร 

คณะผูบ้ริหาร 

1.เมตตา อุทกะพนัธ์ุ ประธานกรรมการบริหาร  

2.สุภาวดี โกมารทตั รองประธานกรรมการบริหาร 

3.ระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4.โชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ 

 สายงานแอก็ทีฟฟอมทร์และกรรมการ  

 ผูจ้ดัการบริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่จ  ากดั 

5.ชีวพฒัน์ ณ ถลาง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการ 

 ผูจ้ดัการสายงานธุรกิจโรงพิมพ ์

6.ฉนัทชาต ธเนศนิตย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 
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รูปท่ี 3.3 คณะผูบ้ริหารสายงานนิตยสาร 

คณะผูบ้ริหารสายงานนิตยสาร 

 1.นวลจนัทร์ ศุภนิมิต กรรมการผูจ้ดัการสายงานนิตยสาร 

 2.ฉนัทนายทูธนาภูมิ บรรณาธิการอ านวยการนิตยสาร 

 3.เจรมยั พิทกัษว์งศ์  บรรณาธิการอ านวยการนิตยสาร 

 4.ปัญญลกัษณ์ มณีงาม ไพค ์ บรรณาธิการอ านวยการนิตยสาร 

 5.น ้าทิพย ์เงินแยม้  ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและส่ือสารแบรนด์-นิตยสาร 

 6.ประพนัธ์ ประภาสะวดั ท่ีปรึกษาสายงานนิตยสารบา้นและสวน 
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รูปท่ี 3.4 คณะผูบ้ริหารงานโฆษณา 

คณะผูบ้ริหารงานโฆษณา 

 1.อจัฉรา แดสู้วรรณ  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานนิตยสาร (งานโฆษณา) 

 2.สัณห์ฤทยั เส็ตดิวงค ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายโฆษณา 

 3.ชฎาพร บุณยาภรณ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายโฆษณา 

 4.อศัวเมศร์ ชะคามนต ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายโฆษณา 

 5.อุไรวรรณ สุนทรหงส์  ท่ีปรึกษางานโฆษณา 
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รูปท่ี 3.5 คณะผูบ้ริหารสายงายธุรกิจโรงพิมพ ์

คณะผูบ้ริหารสายงายธุรกิจโรงพิมพ ์

1.ทิตยา นิลรังสี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย 

 2.จุฑามาศ สมิตานนท ์ ผูอ้  านวยการสายงานขาย 

  3.อมรรัตน์ อคัควฒัน์ ผูอ้  านวยการสายงานระบบคุณภาพและเทคโนโลยี 

 4.ภทัราวรรณ พลูทวีเกียรต์ิ ผูอ้  านวยการสายงาน Amarin Publishing Servicec 

 5.บุษปเกษ วงศช์อุ่ม ผูอ้  านวยการสายงานบริหาร 

 6.ณฐัพงศ ์แกว้ประดิษฐ์ ผูอ้  านวยการโรงงาน 
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รูปท่ี 3.6 คณะผูบ้ริหาร CONTENT AND SERVICES 

คณะผูบ้ริหาร CONTENT AND SERVICES 

1.องอาจ จิระอร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานหนงัสือเล่ม 

2.รุ่งโรจน์ จรัสแจ่มแกว้ รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายอมรินทร์เทเลวชิัน่ และ 

 ผูอ้  านวยการ บริษทั อมรินทร์ จ ากดั  

3.อุษณียว์รัิตกพนัธ์ บรรณาธิการอ านวยการหนงัสือเล่ม 
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รูปท่ี 3.7 คณะผูบ้ริหารสายงานสนบัสนุน 

คณะผูบ้ริหารสายงานสนบัสนุน 

1.อมัพวรรณ์ สุวรรณเร่ืองศรี ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทัง่ไป 

 2.ธนารีพิมปรุ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 3.ชชัฎา พรหมเลิศ  ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการส านกัพิมพ ์

 4.อาจหาญ นิมิตหม่ืนไวย  ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ต าแหน่ง บญัชีและการเงิน 

 การเงิน 

                      ตรวจเช็คเอกสารเงินทดรองจ่าย 

 -       ตรวจสอบเอกสารประกอบการอนุมติัเบิกและอนุมติัจ่ายเงิน 

 -       ตรวจสอบใบก ากบัการจา้งงานและบนัทึกจ านวนเงินค่าใชจ่้าย 

 -       ท  าใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 บัญชี 
 -  สรุปงบประมาณการผลิตรายการ 
 -  ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกกบัรายงานสรุปการขอเบิก 

 ตรวจสอบรายการค่าใชจ่้าย 

 ต้นทุน 

  บนัทึกรายรับและรายจ่ายสินคา้ส าเร็จรูป  

  บนัทึกรายวนัปรับปรุงตน้ทุนหลงัปิดงานในแต่ละเดือน 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

พนักงานทีป่รึกษา  พลกฤษณ์ อินทรพิมาย 

ต าแหน่ง  Accounting Section Manager 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ขา้ปฏิบติังานท่ี บริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 30 พ.ค.59 ถึงวนัท่ี 2 ก.ย.59 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 

1. วเิคราะห์ปัญหาและคิด
หัวข้อโครงงาน 
2. วางแผนและศึกษาข้อมูล
ความรู้เกีย่วกบัหัวข้อโครงงาน 
3. จัดพมิพ์เอกสาร 
4. ปฏิบัติโครงงาน 
5. สรุปผล 
6. น าเสนอผลงาน 

     

 ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ด้าน Hardware 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 เคร่ืองพิมพ ์(printer)  

 เคร่ือง Scanner 

 ค านวณตวัเลข 



บทที ่4 ผลการปฎบิัติงานตามโครงงาน 

ขั้นตอนกระบวนการจัดซ้ือและน าส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

 

รูปท่ี 4.1  ขั้นตอนกระบวนการจดัซ้ือและน าส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

 

** PO (Purchase order)=ใบสั่งซ้ือ, PR (Purchase requisition)= ใบขออนุมติัซ้ือ 
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4.1 หน่วยงานขอซ้ือ 

4.1.1 ท าบนัทึกภายในขออนุมติัซ้ือ 

หน่วยงานท่ีต้องการจดัซ้ือ-จดัจ้างจะต้องจดัท าเอกสารบนัทึกภายในเพื่อบอกความประสงค์ท่ี

ตอ้งการจดัซ้ือ-จดัจา้งและน าส่งเอกสารบนัทึกภายในนั้นให้กบัผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือ-จดัจา้ง 

4.1.2 อนุมติั 

เม่ือผูบ้ริหารอนุมติัการจดัซ้ือ-จดัจา้งแลว้ จะท าการส่งบนัทึกภายในไปใหฝ่้ายจดัซ้ือด าเนินการ

ต่อไป 

4.1.3 ส่งบนัทึกภายในท่ีอนุมติั 

เม่ือเอกสารบนัทึกภายในไดมี้การอนุมติัจากผูบ้ริหารเรียบร้อยแลว้ก็จะใหเ้ลขาน าเอกสารนั้น ไปให้

ฝ่ายจดัซ้ือเพื่อน าไปปฏิบติังานในขั้นตอนต่อไป 
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ตวัอยา่งเอกสารบนัทึกภายใน ภ.ง.ด.3  

รูปท่ี 4.2 เอกสารบนัทึกภายใน ภ.ง.ด.3 
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ตวัอยา่งเอกสารบนัทึกภายใน ภ.ง.ด.53  

 

 

 
บันทกึภายใน 

เร่ือง  ขออนมุตัิเพิม่อตัราพนกังานรักษาความปลอกภยั 
ส าเนาเรียน ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารทัว่ไป  
ผา่น Accounting Section Manager  
เนื่องจากฝ่ายส านกังาน ได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้ดแูลการจดัซือ้-จดัจ้างของบริษัทอมรินทร์เทเลวิชัน่ จ ากดั 
บริษัทได้มีการขยายสถานท่ีในการปฎิบตัิงาน โดยย้ายฝ่ายการตลาดและบญัชี-การเงิน มาประจ าที่อาคาร
อ านวยการจึงขอเพิ่มพนกังานรักษาความปลอดภยั2 อตัรา   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาอนมุตัิ 

  

  ............................................... 

  Accounting Section Manager 

  ผู้น าเสนอ 

  .................................................. 

  Accounting Financial Director 

  ผู้ทบทวน 

 อนมุตั ิ
 ไมอ่นมุตัิเนื่องจาก............................................................................................................... 

 
 
 ........................................... 
Chief Executive Officer 
 ผู้อนมุตัิ 

รูปท่ี 4.3 เอกสารบนัทึกภายใน ภ.ง.ด.53 
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4.2 ฝ่ายจัดซ้ือ 

4.2.1 ออกใบขอซ้ือ (PR) 

เม่ือบนัทึกภายในไดมี้การอนุมติัจากผูบ้ริหารแลว้ ฝ่ายจดัซ้ือก็จะท าการออกใบขอซ้ือ(PR) พร้อมกบั

ส่งเสนอใหผู้บ้ริหารลงนามรับทราบอีกคร้ังอีก เม่ือผูบ้ริหารไดมี้การลงนามเรียบร้อยแลว้ ฝ่ายจดัซ้ือ

จะติดต่อบริษทัผูข้ายเพื่อขอใบเสนอราคาอยา่งนอ้ย 3 บริษทั เพื่อน ามาเปรียบเทียบราคา หลงัจากได้

ใบเสนอราคาจากบุคคลหรือบริษทัผูข้ายครบทั้งหมดแล้วก็จะส่งไปให้ผูบ้ริหารเลือกบุคคลหรือ

บริษทัผูข้าย  

4.2.2 ท าใบสั่งซ้ือ (PO) 

หลงัจากท่ีผูบ้ริหารไดเ้ลือกบุคคลหรือบริษทัผูข้ายเรียบร้อยแลว้ ฝ่ายจดัซ้ือก็จะด าเนินการออกใบสั่ง
ซ้ือ(PO) 
4.2.3 อนุมติั 

ฝ่ายจดัซ้ือจะส่งเอกสารใบสั่งซ้ือ(PO) ไปใหผู้บ้ริหารเพื่ออนุมติัการจดัซ้ือ-จดัจา้งอีกคร้ัง 

4.2.4 ส่งใบสั่งซ้ือ(PO) ให้ Supplier 

เม่ือผูบ้ริหารไดอ้นุมติัใบสั่งซ้ือ(PO) เรียบร้อยแลว้ ฝ่ายจดัซ้ือจะน าเอกสารใบสั่งซ้ือ (PO) ไปให้

บุคคลหรือบริษทัผูข้ายเพื่อด าเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้งขั้นต่อไป  
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ตวัอยา่งเอกสารใบขอซ้ือ (PR) ภ.ง.ด.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 เอกสารใบขอซ้ือ (PR) ภ.ง.ด.53 
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ตวัอยา่งใบเสนอราคา ภ.ง.ด.53 

 

รูปท่ี 4.5 ใบเสนอราคา ภ.ง.ด.53 
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ตวัอยา่งเอกสารใบสั่งซ้ือ (PO) ภ.ง.ด.3 

 

 

รูปท่ี 4.6 เอกสารใบสั่งซ้ือ (PO) ภ.ง.ด.3 
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ตวัอยา่งเอกสารใบสั่งซ้ือ (PO) ภ.ง.ด.53 

 

รูปท่ี 4.7 เอกสารใบสั่งซ้ือ (PO) ภ.ง.ด.53 
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4.3 ผู้ขาย 

4.3.1 รับใบสั่งซ้ือ(PO) 

ฝ่ายจดัซ้ือจะส่งใบสั่งซ้ือ(PO) มาใหบุ้คคลหรือบริษทัผูข้ายเพื่อด าเนินการขั้นต่อไป 

4.3.2 ส่งสัญญา 

เม่ือไดรั้บใบสั่งซ้ือ(PO) จากฝ่ายจดัซ้ือแลว้บุคคลหรือบริษทัผูข้ายจะส่งสัญญาไปใหไ้ปใหฝ่้าย

จดัซ้ือ และฝ่ายจดัซ้ือจะน าสัญญาไปใหผู้บ้ริหารเซ็นอนุมติัอีกที 

4.3.3 รับสัญญาเพื่อวางบิล 

เม่ือสัญญานั้นไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารแลว้บุคคลหรือบริษทัผูข้ายก็จะรับสัญญานั้นมาและจดัท าใบ

วางบิล เพื่อแจง้ใหบ้ริษทัผูจ้า้งทราบยอดท่ีตอ้งช าระ และเง่ือนไขการช าระเงิน 

4.3.4 วางบิล  

บุคคลหรือบริษทัผูข้ายจะท าการวางบิลพร้อมกบัใบแจง้หน้ีกบัฝ่ายบญัชีของบริษทัผูจ้า้งจะตอ้งวาง

บิลตอนตน้เดือน แต่เป็นการรับเอกสารของเดือนก่อน เช่น เอกสารเดือน พ.ค. จะวางบิล 1 มิ.ย. เป็น

ตน้ ถา้เป็น ภ.ง.ด.3  การเช่าท่ีดินจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัใบสัญญาท่ีจะส่งไป

ใหก้บับริษทัผูเ้ช่า แต่ถา้เป็นค่าบริการอ่ืนๆจะตอ้งแนบมาพร้อมกบัใบจดัจา้ง  และใบวางบิลกบัใบ

แจง้หน้ีจะไม่มี เพราะจะใชเ้ป็นใบการจา้งงานแทน 
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ตวัอยา่งใบวางบิล ภ.ง.ด.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ใบวางบิล ภ.ง.ด.53 
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ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี ภ.ง.ด.53 

 

รูปท่ี 4.9 ใบแจง้หน้ี ภ.ง.ด.53 
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4.4 ฝ่ายบัญชี 
4.4.1 ตรวจสอบเอกสารวางบิล 

ฝ่ายบญัชีจะตรวจสอบเอกสารวางบิล ใบแจง้หน้ี ส าเนาใบสั่งซ้ือ(PO) ท่ีบริษทัผูข้ายได้จากฝ่าย

จดัซ้ือ พร้อมตรวจดูความถูกตอ้งของเอกสาร เช่น ช่ือและท่ีอยูข่องบริษทั รายละเอียดสินคา้ เป็นตน้ 

หลังจากท่ีตรวจสอบรายละเอียดเอกสารแล้วก็จะส่งใบวางบิลไปให้ฝ่ายจดัซ้ือเพื่อฝ่าจดัซ้ือน า

เอกสารไปประกบชุดกบัเอกสารใบสั่งซ้ือ(PO) ท่ีเตรียมไว ้ 

4.4.2 ตั้งหน้ี 

หลงัจากฝ่ายจดัซ้ือประกบชุดเอกสารเรียบร้อยแลว้ฝ่ายจดัซ้ือจะส่งเอกสารทั้งชุดมาให้ฝ่ายบญัชี 

เพื่อใหฝ้้ายบญัชีท าการบนัทึกการตั้งหน้ีลงโปรแกรม Microsoft Dynamics AX  

รูปท่ี 4.10 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ 

1.เขา้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX    

2. เขา้ Accounts payable ทางซา้ย  

3.  คลิก Purchase Order ทางซา้ย  

4.  คลิกAdvanced มุมขวาดา้นบน 



33 
 

 

รูปท่ี 4.11 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ 

1.ใหค้น้หาPOโดยการคลิกขวาท่ี Purchase Order  

2.เลือก Filter By Field  

3.ใส่เลข PO ลงไปในท่ีน้ีสมมุติเป็นเลข POATV57-00122 
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รูปท่ี 4.12 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ 

1.คลิก setup ดา้นบน   

2. ช่อง Number sequence groupใหเ้ลือก PO-ATV ซ้ือเช่ือ Amarintelevision   

3.คลิกช่อง Item sales tax groupใหเ้ลือก VAT7 : ภาษีซ้ืออตัรา 100 (ถา้เป็นใบส่งของให้เลือก VS7:

ภาษีซ้ือยงัไม่ครบก าหนด ยกเวน้ ค่าประกนัภยั , ค่าซ่อมแซม , รถประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร จะ

บนัทึกเป็น VAT 0 : ขอคืนVATไม่ได)้   

4. คลิก setup ดา้นล่าง   

5. ในช่อง Ledger account  ใหบ้นัทึกบญัชี (ค่าใชจ่้าย , ทรัพยสิ์น) ตามรายการในใบ PO (ช่อง Item 

sales tax group กบั Sales Tax group ดา้นล่างตอ้งเหมือนกบัดา้นบน  

6.กด Posting เลือก Invoice From List 
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รูปท่ี 4.13 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ 

1.เลือก Post To List เพราะเม่ือขั้นตอนท่ีพิมพ ์INV Report ออกมาแลว้เม่ือส่งให้หวัหน้าแผนก

ตรวจ ถา้ขอ้มูลมีการผดิพลาดจะสามารถกลบัมาแกไ้ขได ้  

2.ช่อง Number ดา้นล่างใหใ้ส่เลขท่ีเอกสาร   

3. ช่อง Date .ใส่วนัท่ีตามเอกสาร( ถา้เอกสารมาหลงัปิดงาน เช่น ปิดงานเดือน เมษายน วนัท่ีใน

เอกสารลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2557 ใหล้งวนัท่ี 1 เมษายน 2557 )   

 4.หลงัจากนัน่ใหก้ด Tax purchเพื่อท่ีจะดู Vat วา่ถูกตอ้งหรือไม่แลว้กด OK 
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รูปท่ี 4.14 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ 

พิมพ ์ INV Report เพื่อส่งงานใหห้วัหนา้แผนกตรวจสอบขอ้มูล 

1.เขา้ท่ี Accounts payable   

2. เลือก Reports   

3. เลือก Customize Report   

4. เลือก Invoice List   

5. เลือก Select   

6.ใส่ INV. ท่ีตอ้งการพิมพใ์นช่อง Invoice    

7.ในช่อง Inventory Date ใหใ้ส่เดือนท่ีปิดงาน   

8.แลว้กดOK 

รูปท่ี 4.15 INV Report ในระบบท่ีพิมพอ์อกมาแลว้ 
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รูปท่ี 4.16 การตั้งหน้ีเขา้ระบบ 

หลงัจากหวัหนา้แผนกไดต้รวจสอบขอ้มูลแลว้ถูกตอ้ง ก็จะมา  Post to GL ลงในระบบอีกคร้ังซ่ึงจะ

ไม่สามารถกลบัมาแกข้อ้มูลไดอี้ก 

วธีิ Post to GL 

1.เลือก PO ตวัเดิมท่ีคียไ์ปแลว้    

2.กด Posting   

3.กด Invoice From List   

4. เลือก Post to GL  

5.กดช่อง Number เลือกเลขท่ีเอกสารท่ีเคยคียไ์ว ้  

6.กด OK 

เม่ือมีการตั้งหน้ีในระบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะส่งให้หวัหนา้แผนกตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชี

อีกคร้ัง 
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4.4.3 ท  าเอกสารการจ่าย 

เม่ือตั้งหน้ีในระบบเรียบร้อยแลว้ก็จะตอ้งพิมพ์  INV Report เจา้หน้ีออกมา เพื่อน าขอ้มูลมาท า

ใบส าคญัจ่ายเงินใน Microsoft Excel โดยจะมีรายละเอียดท่ีตอ้งจ่าย จ านวนเงิน และก าหนดการ

ช าระเงิน เม่ือท าใบส าคญัจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ก็จะส่งเอกสารให้หวัหนา้แผนกตรวจสอบ ถา้ขอ้มูล

ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ก็จะส่งใหฝ่้ายการเงินท าเร่ืองจ่ายพร้อมออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

4.4.4 ออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

เม่ือฝ่ายการเงินได้ใบส าคญัจ่ายเงินจากฝ่ายบญัชีเรียบร้อยแลว้ก็จะน ามาออกหนงัสือหัก ณ ท่ีจ่าย 
เพื่อเป็นหลกัฐานการหกัภาษี ซ่ึงจะท ามา 4 ใบ  จะให้บุคคลหรือบริษทัผูข้าย 2 ใบ บริษทัผูจ้า้งเก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐานใหก้รมสรรพากร 1 ใบและบริษทัผูจ้า้งจะเก็บไวแ้นบใบส าคญัจ่าย  1 ใบ 

ขั้นตอนการออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่ายลงโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 

รูปท่ี 4.17 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

1. คลิกท่ี  General Ledger   

2. คลิก Journals    

3. เลือก  General Journal    

4.ช่อง Name เลือก  PV-ATV1    ช่อง Description คียว์่า   โอนค่า....... วนัท่ีโอน................  เช่น 

จ่ายเงิน ATV- โอนค่า Stringer 12 ก.พ.59   

5.กด Line 

3.1 
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รูปท่ี 4.18 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

1.Date  -  ใส่วนัท่ีท่ีโอน   

2.PVD  -  เขียนลงในใบส าคญัจ่าย (ใบฟ้า) PVD1602075   

3.Account type  -  เลือก Vendor  บรรทดัแรก  บรรทดัอ่ืนเลือก Ledger   

4. Account  - ใหใ้ส่รหสั Vendor 9200945   

5. Invoice  -  ถา้บญัชีมีอา้งในใบส าคญัจ่าย ใหใ้ส่ไปดว้ย เช่น JVTV-AC1601-0117   

6.Job number  -  ถา้มีก็ใหใ้ส่เช่นกนั  เช่น ITV-16-0052-12    

7.Txt  -  ใส่ค าอธิบายรายการ เช่น ค่า Stringer  ค่าแขกรับเชิญ  ค่าแต่งหน้าท าผมค่าช่างภาพ  

8.Debit  -  ใส่จ านวนเงินตามใบส าคญัจ่าย คียต์ามใบส าคญัจ่ายจนครบถึงขาสุดทา้ย (บรรทดั

สุดทา้ย) ส่วนขาท่ีเป็น ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (21722)   ช่อง Invoic และช่อง Txt  ให้ใส่ ช่ือและ

นามสกุลของคนท่ีบริษทัฯโอนเงินให้ บรรทดัสุดทา้ย Account type   

9.เลือก Vendor  แลว้กด เลือก Payment  



40 
 

รูปท่ี 4.19 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

1.Method of payment  -  จ่ายผา่นระบบ Online KBANK 

รูปท่ี 4.20 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

1.Bank transaction type - จ่ายช าระ Online 
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รูปท่ี 4.21 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

1.Payment reference  -  PVD1602-075  (ใส่ตามหนา้ใบส าคญัจ่าย)   

2.Bank name  - เลือก ธนาคารกสิกรไทย 

3.Branch name - บางยีข่นั   

4.Check due date - ใส่วนัท่ีโอนเงิน 

5.Total amount - ใส่ยอดจ านวนเงินท่ีโอน  

 

 



42 
 

 

รูปท่ี 4.22 การออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

1.บรรทดัสุดทา้ยท่ีเป็นขา Bank - กดเลือก  Overview Account type  

2.เปล่ียนจาก Vendor  มาเป็น Bank   

3.Account - เลือกเป็น KBANKCA    

4.Invoice – ใส่ช่ือและนามสกุลของคนท่ีบริษทัฯโอนเงินให ้  

5.Txt - ใส่ค าอธิบายรายการเหมือนบรรทดัดา้นบน     

6.Credit  - ใส่จ านวนเงินท่ีจะโอนตามใบส าคญัจ่าย 
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วธีิการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

 

รูปท่ี 4.23 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.เลือกเคอร์เซอร์ ไปท่ีขาหกั Tax (21722) 

 

รูปท่ี 4.24 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.กด Payment   

2.Print Withholding tax – ต๊ิกเคร่ืองหมายถูกในช่อง              Vendor account number   

3.ใส่เลข 9200896 แล้วกด Enter หลงัจากนั้นทั้งช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีจะข้ึนมา

ทั้งหมด 

 



44 
 

รูปท่ี 4.25 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.กด Payment fee   

2.กด Withholding tax AP   

3.เลือก Edit WHT 

รูปท่ี 4.26 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.ช่อง Overview   

2.ช่อง Invoice ให ้Copy เลขท่ี PVD1602-056   

3.กดช่อง WHT Vendor 
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รูปท่ี 4.27 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.น าเลขท่ี PVD1602-056 ท่ี Copy มาวางในช่อง WHT Remark   

2.ใส่ค่าใช้จ่ายไวด้า้นหลงั เช่น ค่าบริการ ค่าพิธีกร ค่าแขกรับเชิญ ค่าแต่งหน้าท าผม  ค่าช่างภาพ 

ฯลฯ 
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รูปท่ี 4.28 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.ช่อง Sales tax   

2.Sales tax code  เลือก หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายวา่เป็นประเภทไหน   เช่น WHT0300Description  - จะข้ึน

เองอตัโนมติั ตามท่ีเราเลือก คือ ค่าบริการ/ค่าจา้งท าของ 

3.Amount origin - คียจ์  านวนเงินเตม็ก่อนหกั Tax หรือ ยอด ก่อน Vat  

4. Sales tax amount - Tab  ขา้มไปRevenue type   

5.เลือก 5 
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รูปท่ี 4.29 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.Sales tax code - กลบัมากดเลือก WHT0300 หรือ ประเภทการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีเลือกไวต้ั้งแต่

คร้ังแรก  หลงัจากท่ีเลือกแลว้จ านวนเงินในช่อง Sales tax amount  จะเปล่ียนไปเท่ากบัจ านวนท่ีหกั 

Tax   (400*3% = 12) 

รูปท่ี 4.30 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.ส่วนช่อง Description  สามารถเปล่ียนให้เป็นค่าใชจ่้ายต่างๆไดเ้ลย  เช่น ค่าบริการ  ค่าพิธีกร ค่า

แขกรับเชิญ ค่าแต่งหนา้ท าผม ค่าช่างภาพ ฯลฯ 



48 
 

 

รูปท่ี 4.31 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.ช่อง Overview   

2.Vendor type  เลือก  Individual  (บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด.3) เลือก Domestic   (บจก. หจก. บมจ.  

ภ.ง.ด.53) จ  านวนเงินในช่อง Amount จะตอ้งตรงกบัยอดท่ีออก Tax 

 

รูปท่ี 4.32 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.ก่อนพิมพ ์เลือก Print   

2. เลือก Withholding Tax Slip 
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รูปท่ี 4.33 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.กด  Print 

 

รูปท่ี 4.34 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.กด OK 
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 รูปท่ี 4.35 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.หลงัจากนั้นจะไดห้นา้ตาใบ Tax ตามภาพ และจดเลขท่ี Tax ลงในใบส าคญัจ่าย TV59-02-044 

 

รูปท่ี 4.36 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (21722) 

1.กดเคร่ืองพิมพต์ามลูกศร เลือกเคร่ืองพิมพ ์และกด OK  
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4.4.5 จ่าย(เช็ค)  

หลงัจากท าหนงัสือออกหัก ณ ท่ีจ่ายเรียบร้อยแลว้ ก็จะมาออกเช็คให้บุคคลหรือบริษทัผูข้าย และ

บุคคลหรือบริษทัผูข้ายจะตอ้งมารับเช็คดว้ยตนเองท่ีบริษทัผูซ้ื้อและออกใบก ากบัภาษีให้กบับริษทัผู ้

ซ้ือ 

ในกรณีท่ีจ่ายเป็นแบบโอนเงินบุคคลหรือบริษทัผูข้ายจะตอ้งน าส าเนาหนา้ Book Bank มาให้บริษทั

ผูซ้ื้อดว้ย 

ขั้นตอนการท าเช็คจ่ายลงโปรแกรม Microsoft Dynamics AX  

 

 รูปท่ี 4.37 การท าเช็คจ่าย 

1.กดเขา้ท่ี Bank 

2.เลือกBank accounts 
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รูปท่ี 4.38 การท าเช็คจ่าย 

1.เลือก Bank และสาขาท่ีบริษทัผูซ้ื้อตอ้งการ แลว้กด Checks  

 

รูปท่ี 4.39 การท าเช็คจ่าย 

1.เลือกบุคคลหรือบริษทัท่ีตอ้งการจะออก checks ให ้  

 2.กด Create checks 
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รูปท่ี 4.40 การท าเช็คจ่าย 

1.Bank accounts – ช่ือธนาคาร   
2. From – ใส่เลขท่ีเช็ค 
3.Quantity – จ านวนเช็ค    
4.กดOK 

รูปท่ี 4.41 การท าเช็คจ่าย 
1.เขา้ท่ี General ledger   
2.เลือก Journals    
3.เลือก General Journals   
4. เลือก PV ท่ีเราไดคี้ยเ์อาไวใ้นขั้นตอนการออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย   
5.กด Lines 
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รูปท่ี 4.42 การท าเช็คจ่าย 

 
1.ช่อง Overview    

2.เลือก PVD ท่ีเราเคยคียไ์วใ้นขั้นตอนการออกหกั ณ ท่ีจ่าย (ตอ้งเลือกขา Bank เท่านั้น)   

3.ช่อง Account ใหเ้ลือกธนาคาร   

4.ช่องซา้ยมือขา้งล่าง Currency ใหเ้ลือกสกุลเงิน 
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รูปท่ี 4.43 การท าเช็คจ่าย 

1.ช่อง Payment   
2.Bank transaction type – เลือกรูปแบบการจ่ายเงิน  

3. Branch name – ใหใ้ส่สาขาของธนาคาร 

 
รูปท่ี 4.44 การท าเช็คจ่าย 

1.กด Functions   

2.เลือก Generate Cheque Payment 
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รูปท่ี 4.45 การท าเช็คจ่าย 

1.Check number – ใส่เลขท่ีเช็ค   
2.Vendor account – ระหสับุคคลหรือบริษทัท่ีเราจะจ่ายเงินให ้ 
3.Name – ใส่ช่ือบุคคลหรือบริษทัท่ีตอ้งการจ่ายเช็ค   
4.Cheque Date – วนัท่ีออกเช็ค   
5.Amount currency – ใส่จ านวนเงิน   

รูปท่ี 4.46 การท าเช็คจ่าย 

1.กดเขา้ท่ี Bank  

2.เลือก Bank accounts    

3.เลือกธนาคารท่ีตอ้งการออกเช็ค   

4.กด Checks 
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รูปท่ี 4.47 การท าเช็คจ่าย 

1.ช่อง Check number     

2.คลิกขวาแลว้เลือก Filter By Field แลว้ใส่เลขท่ีเช็ค (เพื่อหาเลขท่ีเช็คท่ีเราตอ้งการ)   

3.แลว้กด Enter 

 

รูปท่ี 4.48 การท าเช็คจ่าย 

1.เม่ือเลือกเสร็จแลว้ก็กด Print (Win7) ทางขวามือ 
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รูปท่ี 4.49 การท าเช็คจ่าย 

1.ช่อง General   

2.ใหต๊ิ้กถูกช่อง Select for test99 และช่อง From 8 Digits    

3.ช่อง Bank Account – ใหเ้ลือกธนาคารท่ีเราตอ้งการ   

4.ช่อง Check number – ใส่เลขท่ีเช็ค   

5.ช่อง Printer – ใหเ้ลือกเคร่ืองพิมพ ์ 

6. Print medium – เลือกวธีิการพิมพ ์  

7. กดOK 

รูปท่ี 4.50 รูปแบบเช็คท่ีจะพิมพอ์อกมา 
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4.4.6 น าส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

หลงัจากบุคคลหรือบริษทัผูข้ายไดรั้บเช็คไปแลว้ จากนั้นให้เรียก Report ตั้ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

แลว้น าตวัเลขรวมของแต่ละ ภ.ง.ด. กลอกลงไปในแบบฟอร์มของกรมสรรพากร หลงัจากนั้นก็รอ

น าส่งทุกวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป  

ขั้นตอนการน าส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

4.4.6.1 แบบไปยืน่ท่ีกรมสรรพากรดว้ยตนเอง  

              จะตอ้งน าเช็ค ( รวมจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายให้กรมสรรพากรทั้งหมด ) , แบบยื่น 

ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ตวัจริง ( สามารถพิมพ์แบบฟอร์มจากทางเว็บไซต์ของ

กรมสรรพากร) และใบรายงานแนบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 (จะบอกรายละเอียดต่างๆ

เก่ียวกับรายจ่าย ) เม่ือได้ไปยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมสรรพากรจะออกใบเสร็จมาให้

บริษทัท่ีไปจ่าย  หลงัจากนั้นบริษทัท่ีไปจ่ายก็จะน าใบเสร็จมาติดกบัส าเนาแบบยื้น ภ.ง.ด.3 

และ ภ.ง.ด.53 และใบรายงานแนบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เพื่อเก็บเป็นหลกัฐานของบริษทั 

4.4.6.2 แบบยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต 

           หลังจากยื่นขอใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต และได้รับ User Name + 

Password เรียบร้อย ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

4.4.6.2.1 เขา้เวบ็ www.rd.go.th (ควรใช ้Internet Explorer) 
4.4.6.2.2 หา E-Filing คลิก "ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต" 
4.4.6.2.3 หา "แนะน าบริการ, บริการดาวน์โหลดโปรแกรมฯ" คลิก "รายละเอียด" 
4.4.6.2.4 หา "แนะน าการยืน่แบบทางอินเทอร์เน็ต" คลิก "ดาวน์โหลดโปรแกรม" 
4.4.6.2.5 หา "ดาวน์โหลดโปรแกรม" คลิก "ภ.ง.ด.3"หรือ "ภ.ง.ด.53" 
4.4.6.2.6 หา "ดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53" เลือก "โปรแกรม

บนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53" คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด+ท าการติดตั้ง
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ+รีสตาร์ท 

4.4.6.2.7 คลิกดูท่ีปุ่ม Start จะพบ Icon ภ.ง.ด. 3 หรือ ภ.ง.ด.53 
4.4.6.2.8 คลิกเปิดโปรแกรมดงักล่าวข้ึนมา(ดงัรูปขา้งล่าง) 

 
 

 

http://www.rd.go.th/
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รูปท่ี 4.51 แบบฟอร์ม แบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 แบบยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต 

 

รูปท่ี 4.52 แบบฟอร์ม แบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 แบบยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
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4.4.6.3 การกรอบแบบฟอร์ม แบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ทาง
อินเทอร์เน็ต 

4.4.6.3.1 กรอกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (13 หลกั) ของ "ผูมี้หนา้ท่่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย" 
4.4.6.3.2 กรอกสาขาท่ี - ใหใ้ส่เลข 0 กรณีไม่มีสาขา 
4.4.6.3.3 เลือกเดือนท่ีจ่าย 
4.4.6.3.4 คลิก "ตกลง"ท่ีแทบ็บรรทดัล่างสุด โปรแกรมจะแสดงหนา้ "ใบแนบ 1" 
4.4.6.3.5 คลิก "เพิ่ม" ท่ีแทบ็บรรทดัล่างสุด 
4.4.6.3.6 กรอกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (13 หลกั) ของ "ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย" 
4.4.6.3.7 กรอกสาขาท่ี - ใหใ้ส่เลข 0 
4.4.6.3.8 คลิกเลือก หรือ กรอก ค าน าหนา้ช่ือ 
4.4.6.3.9 กรอกช่ือ ท่ีอยู ่ของ "ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย" 
4.4.6.3.10 กรอกวนั เดือน ปี ท่ีจ่าย เช่น 1 ม.ค. 2555 ใหก้รอก 01/01/2555 
4.4.6.3.11 กรอกประเภทเงินได ้
4.4.6.3.12 คลิกเลือกอตัราภาษี 
4.4.6.3.13 กรอกจ านวนเงินท่ีจ่าย 
4.4.6.3.14 คลิก "ตกลง" ท่ีแทบ็บรรทดัล่างสุด 
4.4.6.3.15 กลบัไปเร่ิมท าขอ้ 5. ใหม่ 
4.4.6.3.16 หลงัจากกรอกรายการผูถู้กหกัภาษีครบแลว้ ให ้คลิก "พิมพ"์ เพื่อพิมพ ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3 

หรือ ภ.ง.ด.53 (กรณีตอ้งการเก็บส าเนา) 
4.4.6.3.17 คลิก "ใบหนา้" ท่ีแทบ็บรรทดัล่างสุด 
4.4.6.3.18 คลิกเลือก น าส่งภาษีตาม ( ) มาตรา 3 เตรส ( ) มาตรา 48 ทว ิ( ) มาตรา 50(3)(4)(5) 
4.4.6.3.19 คลิก "จดัเก็บ" ท่ีแทบ็บรรทดัล่างสุด (ในขั้นตอนน้ี สามารถเลือก จดัเก็บท่ี D: หรือ 

Folder อ่ืน ตามสะดวก ท่ีเปิดหาไดง่้าย หรือลบไดง่้าย ตามตอ้งการ) 
4.4.6.3.20 คลิก "พิมพ"์ เพื่อพิมพ ์ใบสรุปรายการภาษี ท่ีน าส่ง ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 พร้อมช่ือ 

File และต าแหน่งท่ีอยู ่เพื่อใช ้upload ในขั้นตอนต่อไป 
4.4.6.3.21 คลิก "จบงาน", คลิก "Yes" 
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4.4.7 หลงัจากกรอกแบบฟอร์ม เรียบร้อยแลว้ก็ท าการยื้น ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ทางอินเทอร์เน็ต 

โดยมีขั้นตอนดงัต่อน้ี 

                    ระบบน้ีจะรับการยืน่แบบ เวลา 06.00- 22.00 น. 

4.4.7.1  เขา้เวบ็ www.rd.go.th (ควรใช ้Internet Explorer) 
4.4.7.2  หา E-Filing คลิก "ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต" 
4.4.7.3  หา บริการยืน่แบบฯ คลิก "ท ารายการต่อ" 
4.4.7.4  หา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คลิก ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 

4.4.7.5  กรอกหมายเลขผูใ้ช ้และ รหสัผา่น คลิก "ตกลง" 
4.4.7.6  แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 จะ  

 ปรากฎข้ึนมา 
4.4.7.7  คลิก Browse ท่ีดา้นล่างสุด แลว้เลือกหา File ท่ีจดัเก็บ ตามขอ้ 

  4.6.3.19 คลิก Upload 
4.4.7.8  ตรวจดูขอ้มูล แลว้คลิก "ตกลง" 
4.4.7.9  เขา้สู่หนา้ "ยนืยนัการช าระภาษี" 
4.4.7.10  คลิก "พิมพแ์บบ" เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
4.4.7.11  คลิก เลือกวธีิการช าระภาษี 
4.4.7.12  ถา้ตอ้งการช าระโดย Internet Banking ใหค้ลิกเลือก "ช าระภาษีผา่น  

    E-Payment" 
4.4.7.13  สามารถเลือก "ยงัไม่ช าระภาษี" แลว้ log in เพื่อเขา้มาเลือกวธีิช าระเงิน   

 ในภายหลงัได ้(ก่อนถึงวนัหมดเขตช าระเงิน) 

 

 

 

 

 

http://www.rd.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอร์มของกรมสรรพากร ภ.ง.ด.3 แบบไปยืน่เอง 

 

 

รูปท่ี 4.53 แบบฟอร์มของกรมสรรพากร ภ.ง.ด.3 แบบไปยืน่เอง  
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ตวัอยา่งแบบฟอร์มของกรมสรรพากรภ.ง.ด.53 แบบไปยืน่เอง 

 

 รูปท่ี 4.54 แบบฟอร์มของกรมสรรพากรภ.ง.ด.53 แบบไปยืน่เอง  
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ตวัอยา่งใบเสร็จ ภ.ง.ด.3 ของกรมสรรพากร 

 

รูปท่ี 4.55 ใบเสร็จ ภ.ง.ด.3 ของกรมสรรพากร 
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ตวัอยา่งใบเสร็จ ภ.ง.ด.53 ของกรมสรรพากร 

 

รูปท่ี 4.56 ใบเสร็จ ภ.ง.ด.53 ของกรมสรรพากร 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการท าระบบบญัชีส าหรับกระบวนการจดัซ้ือและกระบวนการน าส่ง ภ.ง.ด.3 และ 

ภ.ง.ด.53 คณะผูจ้ดัท าไดน้ าไปใชก้บังานบญัชีในฝ่ายบญัชีการเงิน สามารถสรุปผลการด าเนินงาน

ไดด้งัน้ี 

1. ท าใหง้านฝ่ายบญัชีการเงินลดความยุง่ยากและซ ้ าซอ้นในการจดัเก็บส าเนาแบบภาษีท่ียื่น

ไปแลว้ในแต่ละเดือนใหอ้ยูใ่นรูปของฐานขอ้มูล ท่ีสามารถพร้อมจะน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัที 

2. ท าให้ลดความผิดพลาดในการบนัทึกบญัชีและยงัสะดวกมากยิ่งข้ึนในการกลบัมาแกไ้ข

ขอ้มูล 

3.  ให้ ฝ่ายบัญชีการเ งินหาข้อมูลได้เ ร็วมากข้ึน ในกรณีเ ร่งด่วน ท่ีผู ้บ ริหารหรือ

กรมสรรพากร ตอ้งการทราบขอ้มูลภาษี ขอ้มูลการยื่นภาษี การช าระภาษีต่างๆ สมุดบญัชีสามารถ

เรียกดูขอ้มูลท่ีตอ้งการยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

เน่ืองจากเอกสารมีจ านวนมาก และเอกสารส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลลบั จึงไม่สามารถน ามา

เปิดเผยเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย สามารถน ามาไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

1.เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง การท างานร่วมกบัคนอ่ืน ความรับผิดชอบ และมีความ
มัน่ใจในตนเองมากข้ึน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีพึ่งประสงคข์องสถานประกอบการณ์ 

2.ไดรั้บประสบการณ์วชิาชีพตามสาขาบญัชีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้อง 
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3.ท าให้ทราบความสามารถและความถนดัของตนเองซ่ึงเป็นผลดีในการเลือกปฏิบติัอาชีพ
ในอนาคต 

4.ส่งผลให้มีผลการเรียนดีข้ึนภายหลงัการปฏิบติังาน เน่ืองดว้ยมีความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา
มากข้ึนจากประสบการณ์การปฏิบติังานจริง 

5.ส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการท างานท่ีมากกวา่และมีโอกาสไดรั้บการ
เสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดพ้บปัญหาและอุปสรรค ์ซ่ึงสามารถวิเคราะห์

ไดด้งัน้ี 

1.ปัญหาการเร่ิมฝึกปฏิบติังาน 

เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานคร้ังแรก อีกทั้งเป็นบริษทัขนาดใหญ่ซ่ึงมีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด

และห่างไกลจากบา้น ท าใหเ้กิดความกงัวลในเร่ืองบุคลิกภาพและเร่ืองของระยะทางในการเดินทาง

ไปปฏิบติังาน ต้องต่ืนแต่เช้าเวลาปฏิบติังานเลยรู้สึกเพลียต้องหาวิธีบรรเทา เม่ือเวลาผ่านไป 1 

สัปดาห์ จึงสามารถเร่ิมปรับตวัได ้ 

2.ปัญหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านกังาน 

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้นั้นเป็นรุ่นเก่า และงานท่ีตอ้งท าในแต่ละวนัมีจ านวนมาก บางคร้ังเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เกิดดบัเองโดยท่ียงัท างานคา้งอยู ่ และโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีเกิดการขดัขอ้งเขา้

ระบบไม่ไดบ้่อยคร้ัง ตอ้งเรียกช่างมาซ่อม และการซ่อมก็ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน 

3.ปัญหาดา้นขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

จากปัญหาดา้นการใช้เทคโนโลยีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านกังานส่งผลให้งานด่วนท่ีตอ้ง

รีบส่งเกิดความล่าชา้ 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1.สร้างความมัน่ใจ รักษาบุคลิกภาพ เป็นตวัของตวัเองท่ีมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูใ้หญ่

เป็นส าคญั 

2.บนัทึกงานท่ีท าอย่างสม ่าเสมอและเก็บงานไวห้ลายๆท่ี เพื่อป้องกันปัญหาจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีอาจดบัเองอยา่งฉบัพลนั 

3.ถา้หากมีขอ้สงสัยหรือปัญหาใดๆ ควรท่ีจะมีความสนใจซกัถามกบัพี่เล้ียงฝึกงาน 

4.ควรมีความขยนัหมนัเพียรเขา้งานใหต้รงต่อเวลา 

5.ควรตั้งใจและมุ่งมัน่ พฒันาในส่ิงท่ีเราถนดัและไม่ถนดัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 

รหสันกัศึกษา: 5604300133 

ช่ือ – นามสกุล: นางสาวณฐัพิชญ ์นภสิทธ์ิจินดา 

คณะ: บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา: การบญัชี 

ท่ีอยู:่ 2/44 หมู่บา้นเดอะเนเจอร์ซิต้ี ซอยเพชรเกษม69 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต ้เขตหนอง

แขม แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 

  

 

 

 



75 
 

 

รหสันกัศึกษา: 5604300219 

ช่ือ – นามสกุล: นางสาววนสันนัท ์ปานกลัน่ 

คณะ: บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา: การบญัชี 

ท่ีอยู:่ 8/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลมหาสวสัด์ิ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 
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