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Abstract
Executive Accounting Service Co., Ltd. is an accounting office that makes account, audit
account and business registration as well as helps with tax for coordination between company and
the revenue department. In the present, the Revenue Department has created program for data
transfer for companies that use Microsoft Excel to facilitate users to submit attachment
withholding income tax form on the internet without having to write on a form again which
reduces repeating steps and saves time.
From working at co-op, it was found that company uses Microsoft Excel in making
income database which cannot be used to submit forms. Therefore, company uses program for
transferring attachment withholding income tax data for submission of withholding income tax
(P.N.D.3,53) form to send to revenue department which makes creators interested in procedures
of program for transferring attachment withholding income tax data to benefit staff and those who
are interested.
Keywords: Data transfer, Attachment withholding income tax, Withholding taxes (P.N.D.3,53)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย มีความสาคัญอย่างมากในการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งจะช่วยให้กิจการไม่ตอ้ ง
รับภาระภาษีเป็ นเงินจานวนมากในคราเดียว เพราะมีการจ่ายภาษีล่วงหน้าไปบางส่ วนก่อนหน้านี้
ซึ่ งในอดี ต การยื่ น แบบภาษี เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย ต้อ งเดิ น ทางไปยื่ น ที่ ก รมสรรพากร แต่ ด้ ว ย
เทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ ก้ า วหน้ า มากขึ้ น ท าให้ เกิ ด ระบบการยื่ น แบบภาษี เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ ผ่ า น
อินเตอร์ เน็ตขึ้นมา มาช่ วยให้กิจการปฏิ บตั ิงานได้อย่างสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการปฏิ บตั ิงานจริ งพบว่ามีการเกิดปั ญหาในการทางาน เนื่ องจากความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อง
ภาษี เงินได้ หัก ณ ที่ จ่ายไม่เพียงพอ ไม่มีประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
และไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์ เน็ต เป็ นผลให้การทางาน
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ล่าช้า จึงทาให้เกิ ดความสนใจศึกษากระบวนการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การใช้
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบและการยืน่ แบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกาหนด
1.2.2 เพื่อทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบมาใช้ช่วยในการปฏิบตั ิงาน
1.2.3 เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการยืน่ แบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 มีการปฏิบตั ิงานในระยะเวลา 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562
1.3.2 มีการสอบถามและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบริ ษทั และพี่เลี้ยงที่ปรึ กษา
1.3.3 มี การค้นหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จากเว็บ ไซต์ข องกรมสรรพากร และเอกสารต่างๆ จากทาง
บริ ษทั
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ท าให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการภาษี เงิ นได้ หัก ณ ที่ จ่าย ให้ถูก ต้องตามที่
กรมสรรพากรกาหนด
1.4.2 ทาให้ทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบมาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
1.4.3 ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการยืน่ แบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 ความหมายของภาษีอากร
ความหมายของภาษีอากรอาจแบ่งได้เป็ น 2 แนว
แนวที่ห นึ่ ง อธิ บ ายว่า ภาษี อากรคื อสิ่ งที่ รัฐบาลบังคับ เก็ บ จากราษฎร และน าไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผเู ้ สี ยภาษีอากร
แนวที่สอง อธิ บายว่า ภาษี อากรคื อเงินได้หรื อทรัพยากรที่ เคลื่ อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่
ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกูย้ มื หรื อขายสิ นค้า หรื อให้บริ การในราคาทุนโดยรัฐบาล
(ที่มา : ศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ ศิริคุณโชติและคณะ.ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561.พิมพ์ครั้ง
ที่1/2561 หจก.เรื อนแก้วการพิมพ์)
2.1.2 ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
2.1.2.1 ความหมายของภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
ภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย เป็ นเครื่ องมื อทางภาษี อากรอย่างหนึ่ งที่ ควบคุ มผูม้ ี เงิ นได้ยื่นเสี ย
ภาษีเงินได้พึงประเมินครบถ้วนหรื อไม่ โดยกาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
จากผูร้ ับเงิน แล้วนาส่ งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร เช่น มาตรา 50 3 เตรส มาตรา 69
ทวิ 69 ตรี
(ที่มา : สมเดช โรจน์คุรีเสถียรและคณะ.รายได้และค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของหลักบัญชี และหลัก
ภาษีอากรที่ตอ้ งปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ .พิมพ์ครั้งที่1/2551 บริ ษทั ธรรมธิ ติ เพลส จากัด)
2.1.2.2 การเสี ยภาษีโดยถูกหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ตามมาตรา 50 แห่ งประมวลรั ษฎากรกาหนดให้บุคคล ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั สมาคมหรื อ
คณะบุ ค คลผูจ้ ่ายเงิ นได้พึ งประเมิ นตามมาตรา 40 บางประเภท ต้องหักภาษี เงิ นได้ไว้ทุ ก คราวที่
จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ หน่วยงาน องค์กรของรัฐบาล เทศบาล สุ ขาภิบาล ต่างๆ ล้วนเป็ นนิ ติ
บุคคลด้วยจึงอยูใ่ นข่ายมีหน้าที่ตอ้ งหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายด้วยกรณี ที่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน
ให้แก่บุคคลธรรมดาตามประเภทที่กฎหมายกาหนดให้มีการหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย
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ภาษีเงินได้ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่ายนั้น กฎหมายกาหนดให้ถือเป็ นเครดิ ตของผูเ้ สี ยภาษี ในการ
คานวณภาษีเมื่อถึ งกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีประจาปี และหากถูกหักภาษี ไว้เกิ น
กว่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจริ งตอนสิ้ นปี ก็มีสิทธิ ขอคืนเงินภาษีส่วนที่ได้ถูกหักไว้เกินภายในกาหนดเวลา 3
ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่งปี ซึ่ งได้ถูกหักภาษีไว้เกิน
(ที่ ม า :กิ ต ติ ชั ย ถาวรธรรมฤทธิ์ .การบัญ ชี ภ าษี อ ากร TAX ACCOUNTING.พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 9/2561
สานักพิมพ์ เค.ไอ.ที. เพลส จากัด)
2.1.2.3. การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายตามมาตรา 69 ทวิ
มาตรา 69 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร กาหนดว่า ภายใต้บงั คับมาตรา 70 ถ้ารัฐบาล เทศบาล
สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมินตามาตรา 40 ให้กบั
บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลใดให้คานวณหักภาษีเงิ นได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 ภาษีที่
หักไว้น้ ี ให้ถือเป็ นเครดิ ตในการคานวณภาษีเงิ นได้ของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลตามรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่หกั ไว้น้ นั
สรุ ปหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ ดังต่อไปนี้
หน้ าในการหักภาษี ณ ที่จ่าย การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณี น้ ี ใช้กบั ผูจ้ ่ายเงินได้เป็ นรัฐบาล
เทศบาล สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นเท่านั้น ถ้าบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคลเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้ให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล ไม่มีหน้าที่ที่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
มาตรานี้
การหักภาษี ไว้ ณ ที่ จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 ของเงิ นได้พึงประเมิ นที่ จ่ายนี้ ในทางปฏิ บตั ิ ถ้า
จานวนเงินที่จ่ายครั้งหนึ่งๆ ต่ากว่า 1,000 บาท ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย คงให้หกั
เฉพาะการจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่ งๆ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และให้นาเงินภาษีหกั ณ ที่จ่ายส่ งภายใน 7
วันนับแต่วนั สิ้ นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินโดยรายการแบบ ภ.ง.ด. 53
(ที่ ม า :กิ ต ติ ชั ย ถาวรธรรมฤทธิ์ .การบัญ ชี ภ าษี อ ากร TAX ACCOUNTING.พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 9/2561
สานักพิมพ์ เค.ไอ.ที. เพลส จากัด)
2.1.3 ผู้มีหน้ าทีห่ ักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย
1. ผูม้ ีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 3 หมายถึ ง ผูจ้ ่ายเงินได้ให้แก่
ผูร้ ับซึ่งมีหน้าที่เสี ยภาษีได้บุคคลธรรมดา
2. ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 53 หมายถึง ผูจ้ ่ายเงินได้ให้แก่
ผูร้ ับซึ่งมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
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2.1.4. ผู้มีหน้ าทีห่ ักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย ต้ องปฏิบัติอย่างไร
1. มี และใช้เลขประจาตัวผูเ้ สี ย ภาษี อ ากร(เว้น แต่ บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ม่ ต้องเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใช้เลขประจาตัวประชาชนแทน)
2. หักภาษี ณ ที่ จ่ายทุ กคราวที่จ่ายเงิ นได้ ซึ่ งมี กฎหมายกาหนดให้หักภาษี ณ ที่
จ่าย
3. ออกหนัง สื อรั บ รองการหัก ภาษี ณ ที จ่ายให้ แก่ ผูถ้ ู ก หัก ภาษี ในกรณี ที่ เป็ น
รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่ นอื่น ให้เจ้าพนักงานผูจ้ ่ายเงินได้ออกใบรับสาหรับค่าภาษีที่ได้หัก
ไว้ให้แก่ผรู ้ ับเงิน
4. นาส่ งภาษี ที่ได้หักไว้ภายใน 7 วัน นับแต่วนั สิ้ นเดื อนของเดื อนที่ จ่ายเงิ นต่อ
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผมู ้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสา
งานตั้งยู่
5. การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตจะต้องทา
ความตกลงกับกรมสรรพากร พร้ อมทั้งลงนามในเอกสารข้อตกลงในการยื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษี ผ่ า นเครื ออิ น เทอร์ เน็ ต และเมื่ อ ได้ รั บ
หมายเลขผูใ้ ช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากรแล้ว จึง
จะสามารถเข้าสู่ ระบบการยืน่ แบบฯ และชาระภาษีผา่ นอินเทอร์ เน็ตได้
6. จัดท าบัญ ชี พิ เศษแสดงการหักภาษี ณ ที่ จ่าย และนาส่ งภาษี โดยบัญ ชี พิ เศษ
อย่างน้อยจะต้องมีขอ้ ความตามแบบที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด
2.1.5 เงินได้ ทตี่ ้ องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
2.1.5.1 เงินได้ ที่บุคคลซึ่ งมีหน้ าที่เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลเป็ นผู้รับ ต้ องถู ก
หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย (นาส่ งตามแบบ ภ.ง.ด. 3) ทีก่ าหนดไว้ มีดังต่ อไปนี้
1.
เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
2.
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี และประณี ตศิลปกรรม
3.
เงินได้จากการรับเหมาที่ผูต้ อ้ งลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระใน
ส่ วนสาคัญนอกจากเครื่ องมือ
4.
เงินได้จากการธุ รกิจการพาณิ ชย์การเกษตร การอุตสาหกรรม การ
ขนส่ งฯ เฉพาะประเภทที่กาหนดไว้ ดังนี้
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(1) เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิ งโชค หรื อการอื่นใด
อันมีลกั ษณะ ในทานองเดียวกัน
(2) เงินได้จากการเป็ นนักแสดงสาธารณะ
(3) เงินได้จากการรับโฆษณา
(4) เงินได้จากการรับจ้างทาของ
(5) เงินได้จากการให้บริ การอื่น ๆ
(6) เงิ น รางวัล ส่ วนลด หรื อ ประโยชน์ ใ ด ๆ เนื่ อ งจากการ
ส่ งเสริ มการขาย
(7) เงินได้จากค่าขนส่ ง
ข้อสังเกต: จานวนเงินได้ข้ นั ต่าที่ตอ้ งหักภาษี ไว้ตาม 3.1 และ 3.2 สาหรับเงินได้พ่ ึง
ประเมิ น ที่ จ่ายให้แก่ ผูร้ ับซึ่ งมี หน้าที่ เสี ยภาษี เงิ นได้ ตามสัญญารายหนึ่ ง ๆ มี จานวนรวม
ทั้งสิ้ นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
2.1.6 กรณีผ้ ูรับเป็ นผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีเงินได้ บุคคล ธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
ลาดับ ผูจ้ ่ายเงินหรื อ
ที่
ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี

ประเภทเงินได้

ผูร้ ับเงิน

อัตรา
ร้อยละ

1

-บริ ษทั หรื อห้าง ค่าเช่ าหรื อประโยชน์ อย่างอื่ น ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล ที่ ไ ด้จากการให้ เช่ าทรั พ ย์สิ น บุคคลธรรมดา
ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่ ง
-นิติบุคคลอื่น
ประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าเช่า
อาคาร บ้าน โรงเรื อน สิ่ งปลู ก
สร้ า ง อย่ า งอื่ น ฯลฯ แต่ ไ ม่
รวมถึ ง ค่ า แห่ งอาคารหรื อ
โรงเรื อนที่ได้รับ กรรมสิ ทธิ์

5.0

2

-บริ ษทั หรื อห้าง ค่าเช่ าเรื อ ตามกฎหมายว่าด้วย ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล การส่ ง เสริ ม พาณิ ช ย์น าวีที่ ใ ช้ บุ ค คลธรรมดาที่ มี ภู มิ ล าเนา
ใน การขนส่ งสิ น ค้า ระหว่า ง หรื อเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย
-นิติบุคคลอื่น
ประเทศ

1.0
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3

-บริ ษทั หรื อห้าง เงิ น ได้จ ากวิช าชี พ อิ ส ระตาม ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุ คคล มาตรา บุ ค คลธรรมดาที่ มี ภู มิ ล าเนา
40 (6) แห่งประมวล รัษฎากร หรื อเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย
-นิติบุคคลอื่น
- กฎหมาย

3.0

- การประกอบโรคศิลปะ
-วิศวกรรม
- สถาปัตยกรรม
- การบัญชี
- ประณี ตศิลปกรรม
4

ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
บุ ค คลธรรมดาที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
ประเทศไทย

15.0

5

-บริ ษทั หรื อห้าง ค่าจ้างทาของที่เข้าลักษณะเป็ น ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล เงิ นได้พึ งประเมิ น ตามมาตรา บุคคลธรรมดา
40 (7) และ (8) แห่ ง ประมวล
-นิติบุคคลอื่น
รัษฎากร

3.0

6

-บุคคล

5.0

-บุคคลและคณะ
บุคคล

มาตรา 40 (5) (6)

-บริ ษทั หรื อ ห้าง
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น

รางวัล

- บริ ษทั หรื อห้าง - การประกวด
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล - การแข่งขัน
- นิติบุคคลอื่น

- การชิงโชค

-ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ -การอื่นใดที่มีลกั ษณะทานอง
-คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล

ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
บุคคลธรรมดา
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ค่ าแ ส ด ง ใ ห้ แ ก่ นั ก แ ส ด ง
สาธารณะ ได้แก่
- นัก แสดงละคร ภาพยนตร์
วิทยุ และโทรทัศน์
- นักร้อง
- นักดนตรี
- นัก กี ฬ าอาชี พ หรื อนัก แสดง
เพื่อความบันเทิงใดๆ

(1) ผู้มี เงิ น ได้มี ภู มิ ล าเนาอยู่ อัตราภาษี
ในต่างประเทศ
เงินได้บุคคล
(2) ผู้มี เงิ น ได้มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ธรรมดา
ในต่ างประเทศ กรณี ที่ มี ก าร
10.0
ดาเนิ นการถ่ ายท าภาพยนตร์
หรื อโทรทั ศ น์ ใ น ประเทศ
ไทยและได้รับอนุ ญาตให้ถ่าย
ทาในประเทศไทย
5.0
(3) ผูม้ ี เงิ น ได้มี ภู มิ ล าเนาอยู่
ในประเทศไทย
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-บุคคล
- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น
-ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ
-คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล

8

-บริ ษทั หรื อห้าง เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร - บุคคลธรรมดา
นิ ติบุคคลอื่น เฉพาะที่เป็ นการ
- นิติบุคคลอื่น
จ่ายเงินได้จาก
การให้บริ การ แต่ไม่รวมถึง
(1) การจ่ายค่าโดยสารสาหรับ
การขนส่ งสาธารณะ
(2) การจ่ายเงินได้ตามข้อ 4, 6.
7. 11 ซึ่ งก าหนดให้ หั ก ภาษี
เงิ น ได้ ณ ที่ จ่ายไว้โดยเฉพาะ
แล้ว
(3) การจ่ ายค่ าบริ ก ารโรงแรม
และภัตตาคาร
(4) การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวติ

2.0

9

-บริ ษทั หรื อห้าง ค่าโฆษณา
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล

ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
บุคคลธรรมดา

3.0

-บริ ษทั หรื อห้าง ค่ าขนส่ ง แต่ ไ ม่ รวมถึ งการจ่ า ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล ค่ าโดยสารส าหรั บ การขนส่ ง บุคคลธรรมดา
สาธารณะ
–นิติบุคคลอื่น

1.0

–นิติบุคคล
10
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บริ ษทั หรื อห้าง
รางวัล ส่ วนลด หรื อประโยชน์ ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี เงิ น ได้
หุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล ใด ๆ เนื่ อ งจากการส่ งเสริ ม บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงผูร้ ับ
การขาย
ที่ เป็ น ผู ้ ซื้ อ สิ น ค้ า ห รื อ
–นิติบุคคลอื่น
ผูร้ ั บ บริ ก ารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภค
โ ด ย ต ร ง โ ด ย มิ ไ ด้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ จ ะน าไปขาย
ต่อไป

3.0

2.1.7 กรณีผ้ ูรับเป็ นผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)

ลาดับ ผู้จ่ายเงินหรือ
ประเภทเงินได้
ที่ ผู้มีหน้ าทีห่ ัก
ภาษี
1 -บริ ษทั หรื อห้าง เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) และ (3) แห่งประมวล รัษฎากร เช่น ค่านายหน้า และ ค
หุ น้ ส่ วน นิติ แห่งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น
บุคคล
-นิติบุคคลอื่น

2

ธนาคารพาณิ ชย์ มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล รัษฎากรทุกกรณี
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-บริ ษทั ตาม
กฎหมาย ว่า
ด้วยการ
ประกอบ ธุ รกิจ
เงินทุน ธุ รกิจ
หลักทรัพย์ และ
ธุ รกิ
เครดิตฟองซิเอร์
-บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์

-บริ ษทั หรื อห้าง มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล รัษฎากรเฉพาะ
หุ น้ ส่ วนนิ ติ
-ดอกเบี้ยพันธบัตร
บุคคล -นิติบุคคล -ดอกเบี้ยหุ ้นกู้
อื่น (ไม่รวม ถึง
ธนาคารพาณิ ชย์
หรื อบริ ษทั ตาม
กฎหมายว่าด้วย
การ ประกอบ
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4

ธุ รกิจเงินทุน
ธุ รกิจหลักทรัพย์
และ
ธุ รกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
และบริ ษทั
บริ หาร
สิ นทรัพย์)
-บริ ษทั หรื อ มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล รัษฎากรเฉพาะ
ห้างหุ น้ ส่ วน -ดอกเบี้ยพันธบัตร
นิติบุคคล
-ดอกเบี้ยเงินกู้
-นิติบุคคลอื่น -ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน
(ไม่รวม ถึง
-ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ธนาคารพาณิ ชย์ -ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ ปิ โตรเลียม
หรื อบริ ษทั ตาม เหลือ จากการถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว
กฎหมายว่าด้วย -ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจาหน่ายตัว๋ เงิน หรื อ ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ที่บริ ษทั
การประกอบ หุ น้ ส่ วน นิ ติบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น เป็ นผูอ้ อกและจาหน่ายครั้งแรก ในราคาต่ากว่าไถ่ถอน
ธุ รกิจเงินทุน
ธุ รกิจหลักทรัพย์
และ
ธุ รกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
และบริ ษทั
บริ หาร
สิ นทรัพย์)
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5

-บริ ษทั หรื อห้าง เงินปั นผลหรื อเงินส่ วนแบ่งของ กาไรหรื อประโยชน์อื่นใดตาม มาตรา 40 (4) (ข) แห่งประม
หุ น้ ส่ วน นิติ
บุคคลที่ต้ งั ขึ้น
ตามกฎหมาย
ไทย
-กองทุนรวม
(เดิม)
-สถาบันการเงิน
ที่มี กฎหมาย
โดยเฉพาะของ
ประเทศไทย
จัดตั้งขึ้น
สาหรับให้ กูย้ มื
เงินเพื่อส่ งเสริ ม
เกษตรกรรม
พาณิ ชยกรรม
หรื อ
อุตสาหกรรม
(ไม่รวมถึง
กิจการ ร่ วมค้า)
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6

-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล
-นิติบุคคลอื่น

-บริ ษทั หรื อ ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล -นิติบุคคลอื่น
-บริ ษทั หรื อ ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล -นิติบุคคลอื่น
-ค่าเช่าหรื อประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประม
ได้แก่ ค่าเช่า อาคาร บ้าน โรงเรื อน สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคาร ห
ได้รับกรรมสิ ทธิ์

-ค่าเช่าเรื อตามกฎหมายว่าด้วย การส่ งเสริ มพาณิ ชย์นาวีที่ ใช้ในการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง ประ

7

-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล
-นิติบุคคลอื่น
-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
-นิติบุคคลอื่น
เงินได้จาก
วิชาชีพอิสระ

ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวล รัษฎากร
-กฎหมาย
-การประกอบโรคศิลปะ
-สถาปัตยกรรม
-วิศวกรรม
-การบัญชี
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-ประณี ตศิลปกรรม

8

-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล
-นิติบุคคลอื่น

ค่าจ้างทาของที่เข้าลักษณะเป็ น เงินได้พ่ งึ ประเมินตาม
-มาตรา 40 (7) แห่งประมวล รัษฎากร (การรับเหมาที่ ผูร้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการ จัดหาสัม
-มาตรา 40 (8) แห่งประมวล รัษฎากรการรับจ้างทาของ

9

-บุคคล
ค่าจ้างทาของ
-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
-นิติบุคคลอื่น
-ห้างหุ น้ ส่ วน
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สามัญ
-คณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล
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-บุคคล
-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
-นิติบุคคล
-ห้างหุ น้ ส่ วน
สามัญ
-คณะบุคคลที่
มิใช่ นิติบุคคล

รางวัลใน
-การประกวด
-การแข่งขัน
-การชิงโชค
-การอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียวกัน

11

-บริ ษทั หรื อ ค่าโฆษณา
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
-นิติบุคคลอื่น
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-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
-นิติบุคคลอื่น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็ นการจ่ายเงินได้จาก ก
ไม่รวมถึง
(1) การจ่ายเงินได้ตามข้อ 8, 9, 12, 15 ซึ่ งกาหนดให้หกั ภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายไว้โดยเฉพาะแล
(2) การจ่ายค่าโดยสารสาหรับ การขนส่ งสาธารณะ (3) การจ่ายค่าบริ การโรงแรม และภัตตา
(4) การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

13

-บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล

รางวัล ส่ วนลด หรื อประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่ งเสริ มมีการขาย
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-นิติบุคคลอื่น

14

-บริ ษทั หรื อ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
-นิติบุคคลอื่น

15

-บริ ษทั หรื อ ค่าขนส่ ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย ค่าโดยสารสาหรับการขนส่ ง สาธารณะ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
-นิติบุคคลอื่น
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-บริ ษทั หรื อ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็ นการจ่ายเงินได้ จากก
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ ประเภท ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่นจาก ต้นยางพารา มันสาปะหลัง ปอ ข้าว ข้าวโพด อ้อย เม
บุคคล
ผลปาล์มน้ ามัน
-นิติบุคคลอื่น
(เฉพาะกรณี ผู้
จ่ายเงิน ได้เป็ น
ผูส้ ่ งออก หรื อ
ผูผ้ ลิตสิ นค้า
แล้วแต่กรณี )

16
2.1.8 แบบทีใ่ ช้ ในการนาส่ ง ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
แบบ ภ.ง.ด. 3
เป็ นแบบที่ใช้สาหรับการยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ซึ่ งผูร้ ับเงินเป็ นผูม้ ี
หน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ตามมาตรา 59 กรณี หกั ภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50
(3) (4) (5) และมาตรา 3 เตรส สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7)
(8) และการเสี ยภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
แบบ ภ.ง.ด. 53
เป็ นแบบที่ใช้สาหรับการยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ซึ่ งผูร้ ับเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้นิติบุคคลทั้งนี้ ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสี ยภาษีตามมาตรา 65
จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

2.2 โปรแกรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.2.1 โปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบเป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับจัดเตรี ยม
ข้อ มู ล ใบแนบ ซึ่ งผู ้ใ ช้ ง านต้ อ งติ ด ตั้ง โปรแกรมโอนย้า ยข้ อ มู ล ใบแนบ ไว้ที่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งบันทึ กข้อมูลรายการใบแนบด้วยตนเอง แต่จะดึ งข้อมูล
ออกจากโปรแกรมจัดทาบัญชี (Microsoft Excel) ซึ่ งมีฐานข้อมูลการจ่ายเงินที่ได้บนั ทึกไว้
แล้ว และนาไฟล์ขอ้ มูลที่เป็ น Text File ทาการโอนย้ายข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าว โดย
กาหนดรหัสข้อมูล ตาแหน่งข้อมูลตามแบบที่กาหนดและจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล เพื่อนาไปอัพ
โหลดใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ จะเห็ นได้ว่าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบ
แนบ จะช่ วยอานวยความสะดวกให้ ผูใ้ ช้ง านไม่ ต้องบัน ทึ ก ข้อมู ล รายการใบแนบซึ่ งมี
จานวนมากด้วยตนเอง

2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
มลทวี อุทธกังกุล (2557) ได้ศึกษาวิจยั : เรื่ อง ภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่จ่าย ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญหาของการจัดทาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เกิดขึ้นจากการตั้งหนี้ ผิด ใส่ จานวนเลข
ผิ ด หั ก ภาษี ไ ม่ ต รงกับ อัต ราที่ ก าหนด ระบุ ป ระเภทเงิ น ได้ไ ม่ ถู ก ต้อ ง และชื่ อ กับ เลขที่
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ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีไ ม่ตรงกับเอกสาร จากปั ญหาดังกล่ าวจึงจาเป็ นต้องแก้ไขและพัฒนา
ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดทาภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

ชนิ ดา เนตรหาญ (2556) ได้ศึกษาวิจยั : เรื่ อง การจัดทาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53) ผลการวิจยั พบว่า
ระหว่างการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดทาภาษีเงินได้บุคคลธรรมและนิ ติบุคคล
ได้พบปั ญหา เช่น การคานวณภาษีผดิ พลาด ก่อให้เบี้ยปรับเงินและการนาส่ งแบบยื่นต่าง ๆ
ล่าช้า จึงมี การแก้ปัญหาโดยการวางแผนภาษีให้เหมาะสมกับรู ปแบบการประกอบธุ รกิ จ
และการวางแผนภาษีอากรในปัจจุบนั

พัช ริ น ทร์ ห้ ว ยลึ ก (2552) ได้ศึ ก ษาวิจยั : เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารวางแผนภาษี ธุ รกิ จ
ซอฟท์แวร์ ผลการวิจยั พบว่า บริ ษทั ฯ มีการบันทึกบัญชี ผิดพลาด บางกรณี ไม่เป็ นไปตาม
หลักการบัญชี และหลักการภาษี อากร ประกอบกับขาดนโยบายในการวางแผนภาษีอากร
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท ต้องแบกรั บ ต้น ทุ นการปฏิ บ ัติตามกฎหมายภาษี ที่ สู ง เกิ น ความเป็ นจริ ง
ดังนั้นควรมีการปรับปรุ งการวางแผนภาษีอากรทุกปี เพื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรอยูเ่ สมอ

จงกล แพศย์ศกล (2551) ได้ศึก ษาวิจยั : เรื่ อง การวางแผนภาษี ของ บริ ษ ทั โลจิ
สติกส์ จากัด ผลการวิจยั พบว่า กิ จการดาเนิ นธุ รกิ จด้านโลจิสติกส์ ซึ่ งมีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
ภาษี เงิ น ได้หัก ณ ที่ จ่ายจึ ง ต้องมี ก ารวางแผนภาษี ดัง นี้ ภาษี เงิ น ได้หัก ณ ที่ จ่าย ควรท า
สัญญารับจ้างบริ การให้เกิดความชัดเจน เช่น บริ ษทั ฯ รับจ้างบริ หารคลังสิ นค้า และรับจ้าง
ขนส่ งสิ นค้าด้วยควรทาสัญญาแยกค่าบริ การและค่าขนส่ งออกเป็ นคนละฉบับ เพื่อป้ องกัน
การถูกตีความเป็ นการรับจ้างทั้งจานวน ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ใน
อัตราสู งกว่าที่ควรเป็ น
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อังคาร ดวงตาเวียง (2551) ได้ศึกษาวิจยั : เรื่ อง กลยุทธ์ในการเพิ่มกาไรของ บริ ษทั
ไทยซากุระ คอนซัลแตนท์ จากัด ผลการวิจยั พบว่า บริ ษทั มีรายได้ลดลง เนื่ องจากมีปัญหา
ในการคิดอัตราค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมรวมกัน ทาให้บริ ษทั มีรายได้มากกว่าปกติ เป็ น
เหตุให้ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเกินความเป็ นจริ ง ดังนั้น บริ ษทั
ควรมีการวางแผนภาษีให้เหมาะสมกับธุ รกิ จ เช่น การแยกเก็บค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยม
โดยการออกใบเสร็ จรับเงินให้ลูกค้าควรออกเฉพาะค่าบริ การเท่านั้น ส่ วนค่าธรรมเนี ยมทาง
กฎหมายไม่ถือเป็ นรายได้ของบริ ษทั

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญชี จากัด

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

45,47 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 02-809-3990

รู ปที่ 3.1 ตราสัญญาลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญชี จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญชี จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญ ชี จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ ให้บ ริ การด้านการจัดท าบัญ ชี
ตรวจสอบบัญชีและภาษีอาการตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป อีกทั้งยังมีผทู ้ าบัญชี ที่มี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต (CPA) รวมทั้งให้บริ การด้าน
การจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ อี ก ด้ว ย เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของลู ก ค้า สู ง สุ ด มี ล ัก ษณะการ
ประกอบการ ดังนี้
บริ การจัดทาบัญชี (Accounting)
-

ให้คาปรึ กษาด้านบัญชี และออกแบบระบบบัญชี
จัดทาสมุดบัญชีรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภท
จัดทาบัญชีราบเดือน/รายปี
จัดทางบการเงินประจาปี เพื่อยืน่ ต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิ ชย์

บริ การตรวจสอบบัญชี (Auditing)
- ตรวจสอบบัญ ชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไปโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA)
- ตรวจสอบภาษี อากร โดยผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต และผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี
อากร (Tax Auditor)
- วางรู ปแบบระบบบัญชี และควบคุมภายใน
บริ การด้านภาษีอากร (Taxation)
- จัดทาและยืน่ แบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
- จัดทาและยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- จัดทาและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91
และ ภ.ง.ด.94
- จัดทาและยืน่ แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51
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บริ การจดทะเบียนธุ รกิจ (Registration)
-

จดทะเบียนจัดตั้ง บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนและร้านค้า
ขอเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
จดทะเบียนเลิกกิจกร และชาระบัญชี
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
จดทะเบียนประกันสังคม

บริ การในการขอใบอนุญาตทางานของชาวต่างชาติ (Work Permit) และวีซ่า (Visa)
- ขอและต่ออายุใบอนุญาตทางานให้ชาวต่างชาติ
- บริ การต่อวีซ่าประเภทธุ รกิ จ (Non B Visa) ให้ชาวต่างชาติ พร้ อมบริ การ
ตลอดปี
- บริ การต่อวีซ่าประเภทอื่นๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
บริ การอื่น ๆ (Other services)
- วางระบบบัญชีและเอกสารแบบครบวงจร
- วางแผนภาษีอากร
- ให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาด้านบัญชี และภาษีอากร
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ภัชรธิดา จูระมงคล
ผูบ้ ริ หาร

ศิริพร วรกลีบ
พนักงานที่ปรึ กษา

สุ มณทิพย์ สร้างเขตร์
นิชกานต์ คิดประเสริ ฐ
นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจ
รู ปที่ 3.3 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงาน บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญชี จากัด
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1) นางสาว สุ มณทิพย์ สร้างเขตร์ 5904300139 ตาแหน่งงาน ผูช้ ่วยพนักงานทาบัญชี
2) นางสาว นิชกานต์ คิดประเสริ ฐ 5904300148 ตาแหน่งงาน ผูช้ ่วยพนักงานทาบัญชี
ทาหน้าที่ แยกประเภทเอกสารเพื่อเตรี ยมบันทึกด้านบัญชี และภาษี วิเคราะห์รายการทาง
บัญชีและบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี (AutoFlight) จัดทาแบบภาษีเงินได้หกั ณ ที่
จ่าย ภ.ง.ด. 1,3,53 และตรวจความถูกต้องรายงานภาษีซ้ื อและรายงานภาษีขาย
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1) คุณ ภัชรธิดา จูระมงคล
ตาแหน่งงาน ผูบ้ ริ หาร
2) คุณ ศิริพร วรกลีบ
ตาแหน่งงาน ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

20
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
62
62
1. ศึกษาข้อมูลของโครงงาน
2. วิเคราะห์การจัดทา
โครงงาน
3. วางแผนการจัดทา
โครงงาน
4. จัดทาโครงงาน
5. สรุ ปผลการจัดทาโครงงาน
6. จัดทารู ปเล่มโครงงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
Hardware
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องปริ๊ นเตอร์
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
4. เครื่ องคานวณ
Software
1. โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 , 53
2. โปรแกรม Microsoft Excel

กรกฎาคม
62

สิ งหาคม 62

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1.1 วิธีการคิดคานวณภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
การคิดภาษีหกั ณ ที่จ่าย มีความแตกต่างกันในส่ วนของวิธีการคิดโดยจะขึ้นอยูก่ บั ประเภท
เงินได้น้ นั จะถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราภาษีที่แตกต่างกัน เช่น

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่าง ค่าเช่า
ประเภทเงินได้ : ค่าเช่า
อัตราภาษี :

25,000
5%

จานวนเงินภาษีที่หกั และนาส่ งในครั้งนี้ 25,000 × 5% = 1,250

22

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่าง ค่าโฆษณา
ในกรณี ที่เงินได้มีภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใช้ยอดก่อนจากฐานที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทเงินได้ : ค่าโฆษณา
อัตราภาษี :

47,000
2%

จานวนเงินภาษีที่หกั และนาส่ งในครั้งนี้ 47,000 × 2% = 940
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รู ปที่ 4.3 ตัวอย่าง ค่าบริ การโทรศัพท์
ในกรณี ที่เงินได้มีภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใช้ยอดก่อนจากฐานที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทเงินได้ : ค่าบริ การ
อัตราภาษี :

1,296.50
3%

จานวนเงินภาษีที่หกั และนาส่ งในครั้งนี้ 1,296.50 × 3% = 38.90
ตัวอย่างดังกล่าวที่ปรากฏทั้งหมดเป็ นเพียงตัวอย่างที่พบได้ง่ายในชีวติ ประจาวัน ยังมีเงินได้ประเภท
ต่างๆ นอกเหนือจากนี้อีกตามแต่กรณี ผรู ้ ับเงินเป็ นใคร แบ่งได้ 2 กรณี คือ
1. กรณี ผรู้ ับเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
2. กรณี ผรู้ ับเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 53)
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4.1.2 การแปลงข้ อมูลเพือ่ ใช้ ประกอบโปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลใบแนบภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย

รู ปที่ 4.4 นาข้อมูลที่ได้รับมากรอกใส่ ในโปแกรม Microsoft Excel

รู ปที่ 4.5 เลือกเมนู File จากนั้นไปที่ Save As
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รู ปที่ 4.5 เลือกนามสกุลไฟล์เป็ น Text (txt.) จากนั้นกด Save

รู ปที่ 4.6 เปิ ดไฟล์ Text (txt.) ที่ Save เรี ยบร้อยแล้วขึ้นมา
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รู ปที่ 4.7 ให้ทาการคลุมช่องว่างระหว่างข้อมูล

รู ปที่ 4.8 หลักจากคลุมช่องว่างแล้วให้เลือกเมนู Copy
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รู ปที่ 4.9 ไปที่เมนู Edit เลือก Replace…

รู ปที่ 4.10 ไปที่ Find what แล้วคลิกขวาเลือก Paste

28

รู ปที่ 4.11 ให้ใส่ สัญญาลักษณ์ “ l ” ในช่อง Replace with แล้วกด Replace All

รู ปที่ 4.12 หลังจากแทน “ l ” ในช่องว่างระหว่างข้อมูลแล้วกด Save
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4.1.2 วิธีการใช้ โปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลใบแนบของภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายผ่ านอินเตอร์ เน็ต (ภ.ง.ด.3)
การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. เปิ ดโปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3
- หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรี ยมใบแนบ ภ.ง.ด.3 แล้ว ให้เปิ ดโปรแกรมโอนย้าย
ข้อมูลใบแนบ ซึ่ งโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND3_TRN

รู ปที่ 4.13 สามารถเรี ยกใช้งานโปรแกรม ได้ที่หน้าจอ Desktop
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รู ปที่ 4.14 หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
2. กรอกรายละเอียดข้ อมูลของผู้มีหน้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
- เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
- สาขาที่มีความต้องการจะยืน่ แบบ
- เลือก “ยืน่ ปกติ” หรื อ “ยืน่ เพิ่มเติม” (กรณี ยนื่ เพิ่มเติมให้ระบุครั้งที่ยนื่ แบบ)
- เลือก “เดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”

รู ปที่ 4.15 กรอบข้อมูลส่ วนแรกของแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
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3. เลือกแฟ้มข้ อมูลทีต่ ้ องการทาการโอนย้าย
- กดปุ่ ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล (ไฟล์นามสกุล.txt1)
- ไฟล์ขอ้ มูลนี้ได้จากการดึงข้อมูลจากโปรแกรมจัดทาบัญชี (Microsoft Excel)
- ไฟล์ขอ้ มูลดังกล่าวต้องเป็ นข้อมูลการจ่ายเงินได้เดียวกันกับเดือนภาษีที่ตอ้ งการยืน่ แบบ
- จากนั้น กดปุ่ ม “ตกลง”

รู ปที่ 4.16 การเลือกแฟ้ มข้อมูลที่ตอ้ งการทาการโอนย้าย แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3

1 ข้ อมูล Text file หมายถึง ไฟล์ข้อความตัวอักษร (นามสกุล .txt) สามารถเปิ ดอ่าน ได้ ด้วยโปรแกรม Notepad หรื อ
Wordpad เป็ นต้ น มีข้อมูลการจ่ายเงินได้ 1 รายการอยู่ในแถวเดียวกัน และแบ่งแยกข้ อมูล ได้ แก่ Tab (เว้ นวรรค) หรื อ pie(|)

หรือ Semicolon (;) เป็ นตัวคัน่ อยู่ระหว่างข้ อมูลหรือคอลัมน์
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4. กาหนดรหัสข้ อมูล
4.1 รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จากข้อมูล ดังต่อไปนี้
- มีการหัก ณ ที่จ่ายเพียงอย่างเดียวโดยแทนค่าด้วยเลข 1
- มีการหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป โดยแทนค่าด้วยเลข 2
- มีการหัก ณ ที่จ่ายออกให้เพียงครั้งเดียว โดยแทนค่าด้วย 3
00001l3123456789101lคานาหน้าชื่อ1lชื่อ1lนามสกุล1lที่อยู1่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
00001l3123456789102lคานาหน้าชื่อ2lชื่อ2lนามสกุล2lที่อยู2่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
00001l3123456789103lคานาหน้าชื่อ3lชื่อ3lนามสกุล3lที่อยู3่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
4.2 ตัวอักษรทีใ่ ช้ แบ่ งแยกข้ อมูล

รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างข้อมูลจาก Text File
จากตัวอย่างจะพบว่า ข้อมูล Text File เป็ นข้อมูลความยาวไม่คงที่ จึงให้ทาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ไม่เลือก ช่อง “ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่”
2. ให้ใช้ตวั อักษร Pie (l) เป็ นตัวคัน่ ในการแบ่งแยกข้อมูล

33
3. ให้กรอกตัวอักษร Pie (l) ในช่อง “ช่องตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล”

รู ปที่ 4.18 การกาหนดรหัสข้อมูลต่างๆ ต้องการทาการโอนย้าย แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
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5. กาหนดตาแหน่ งข้ อมูล

รู ปที่ 4.19 เลือกแถบ “ตาแหน่งข้อมูล” เพื่อกาหนดตาแหน่งข้อมูล
- วิธีการนับตาแหน่งข้อมูลให้นบั จาก หลังตัวคัน่ Pie (l) ตัวที่ 1 และข้อมูลที่อยูห่ ลังตัว
คัน่ ตัวที่ 1 จะเป็ นตาแหน่งที่ 1 ตามตัวอย่างต่อไปนี้
0
1
2
3 4
5
6
7 8
9
10
11
00001l3123456789101lคานาหน้าชื่อ1lชื่อ1lนามสกุล1lที่อยู1่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
00001l3123456789102lคานาหน้าชื่อ2lชื่อ2lนามสกุล2lที่อยู2่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
00001l3123456789103lคานาหน้าชื่อ3lชื่อ3lนามสกุล3lที่อยู3่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
ความหมายของตาแหน่งข้อมูล
ตาแหน่งที่ 0

ลาดับที่

ตาแหน่งที่ 1

เลขที่ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร

ตาแหน่งที่ 2

คานาหน้าชื่อ
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ตาแหน่งที่ 3

ชื่อของผูม้ ีเงินได้

ตาแหน่งที่ 4

นามสกุล

ตาแหน่งที่ 5

ที่อยู่

ตาแหน่งที่ 6

วัน/เดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้ โดยมีรูปแบบเป็ น dd/mm/yyyy

ตาแหน่งที่ 7

ประเภทเงินได้

ตาแหน่งที่ 8

อัตราภาษี

ตาแหน่งที่ 9

จานวนเงินที่จ่าย

ตาแหน่งที่ 10 จานวนเงินภาษีที่หกั
ตาแหน่งที่ 11 เงื่อนไขการหักภาษี
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รู ปที่ 4.20 การกาหนดค่าของตาแหน่งข้อมูลในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เมื่อนาข้อมูลไปกาหนดค่าของตาแหน่งข้อมูลในโปรแกรม
โอนย้ายข้อมูล ข้อ 5 ชื่อผูม้ ีเงินได้ แต่เมื่อนับตาแหน่งข้อมูลแล้วอยูห่ ลังตัวคัน่ ที่ 3 จึงเป็ นตาแหน่งที่ 3
0
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7
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11

00001l3123456789101lคานาหน้าชื่อ1lชื่อ1lนามสกุล1lที่อยู1่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
00001l3123456789102lคานาหน้าชื่อ2lชื่อ2lนามสกุล2lที่อยู2่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
00001l3123456789103lคานาหน้าชื่อ3lชื่อ3lนามสกุล3lที่อยู3่ l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1
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รู ปที่ 4.21 เมื่อมีการกาหนดตาแหน่งข้อมูลตัวคัน่ เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “โอนย้ายข้อมูล”
ข้อมูลสาคัญที่ตอ้ งมีในข้อมูล Text File
02l3333333000000lนายlเอบีlนามสมมติl05/08/2562lค่าเช่าl5l25,000l1,250l1

ข้อมูล Text File มีขอ้ มูลตามตัวอย่างดังนี้ ข้อมูลลาดับ 2 จ่ายเงิ นได้ตามมาตรา 40(5)
คือ ค่าเช่ า ให้แก่ นายเอบี นามสมมติ เป็ นเงิ น 25,000 บาท หักภาษี ณ ที่ จ่ายไว้ ในอัตราร้ อยละ 5
เป็ นจานวนเงิน 1,250 บาท เมื่อวันที่ 5/08/2562
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6. จัดเก็บข้ อมูลโอนย้ ายไฟล์
- หลัง จากกดปุ่ ม “โอนย้า ยข้อ มู ล ” ให้ เลื อ ก Directory ที่ ต้อ งการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ ง
ไฟล์ขอ้ มูลที่ถูกจัดเก็บอยูใ่ น C:\Program Files(x86)\Rdinet\PND3_TRN
- กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรื อ สาขา SBT หากเป็ น
สานักงานใหญ่ไม่ตอ้ งระบุสาขา

รู ปที่ 4.22 กดปุ่ ม “ตกลง” เมื่อทาการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว

รู ปที่ 4.23 กรณี โอนย้ายข้อมูลมีบางรายการแก้ไข
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หลังจากกดปุ่ ม “ตกลง” จัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลแล้ว โปรแกรมจะทาการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
หากพบว่า มีบางรายการที่ไม่ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งเตือนข้อความว่ามีขอ้ มูลในตาแหน่งใดไม่
ถูกต้อง แล้วแต่กรณี เช่น
-

จัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลรายการแก้ไขเพื่อนาไปแก้ไข

-

สั่งพิมพ์รายการข้อความที่แจ้งให้แก้ไข

-

จัดเก็บข้อความที่แจ้งรายการที่ตอ้ งแก้ไข

-

กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทันที

-

รายการที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว จะจัดเก็บเฉพาะรายที่
ถูกต้องและรายการที่เตือนจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด

รู ปที่ 4.24 รายการปุ่ มต่างๆ
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รู ปที่ 4.25 ข้อมูลใน Text File ที่ถูกต้อง

รู ปที่ 4.26 เมื่อข้อมูลถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทาการจัดเก็บและตั้งชื่ อไฟล์ให้อตั โนมัติ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
1. โปแกรมจะตั้งที่อยูใ่ นการจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND3_TRN ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการได้
2. โปรแกรมจะทาการตั้งชื่อไฟล์ให้อตั โนมัติ มีความหมาย ดังนี้
3333333330000OZZZZPO325620800
3333333330000
OZZZZ
PO3
2562
08
00

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร 13 หลัก
สานักงานใหญ่
ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 3
ปี ภาษี
เดือนภาษี
การยืน่ ปกติ (ถ้าเป็ น 01 คือ การยืน่ เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

7. พิมพ์ใบแนบรายการภาษีทนี่ าส่ ง
เมื่อทาการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทาการ สรุ ปจานวนรายทั้งหมสรุ ป
รายการภาษีที่นาส่ ง พร้อมแสดงยอดรวมเงินได้และยอดภาษีที่นาส่ ง

รู ปที่ 4.27 รายการสรุ ปต่างๆ
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รู ปที่ 4.28 ถ้าต้องการพิมพ์รายละเอียดใบแนบ กดปุ่ ม “ตกลง”

รู ปที่ 4.29 ถ้าต้องการพิมพ์ใบหน้าสรุ ปรายการภาษีนาส่ ง กดปุ่ ม “พิมพ์”
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รู ปที่ 4.30 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดภาษีนาส่ งให้เลือกข้อมูลทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ตอ้ งการแล้ว
กดปุ่ ม “พิมพ์”
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4.1.1 วิธีการใช้ โปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลใบแนบของภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายผ่ านอินเตอร์ เน็ต (ภ.ง.ด.53)
การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. เปิ ดโปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลใบ ภ.ง.ด. 53
- หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรี ยมใบแนบ ภ.ง.ด.53 แล้ว ให้เปิ ดโปรแกรมโอนย้าย
ข้อมูลใบแนบ ซึ่ งโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53_TRN

รู ปที่ 4.31 สามารถเรี ยกใช้งานโปรแกรม ได้ที่หน้าจอ Desktop
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รู ปที่ 4.32 หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
2. กรอกรายละเอียดข้ อมูลของผู้มีหน้ าทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
- เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
- สาขาที่มีความต้องการจะยืน่ แบบ
- เลือก “ยืน่ ปกติ” หรื อ “ยืน่ เพิ่มเติม” (กรณี ยนื่ เพิ่มเติมให้ระบุครั้งที่ยนื่ แบบ)
- เลือก “เดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”

รู ปที่ 4.33 กรอบข้อมูลส่ วนแรกของแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
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3. เลือกแฟ้มข้ อมูลทีต่ ้ องการทาการโอนย้าย
- กดปุ่ ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล (ไฟล์นามสกุล.txt2)
- ไฟล์ขอ้ มูลนี้ได้จากการดึงข้อมูลจากโปรแกรมจัดทาบัญชี (Microsoft Excel)
- ไฟล์ขอ้ มูลดังกล่าวต้องเป็ นข้อมูลการจ่ายเงินได้เดียวกันกับเดือนภาษีที่ตอ้ งการยืน่ แบบ
- จากนั้น กดปุ่ ม “ตกลง”

รู ปที่ 4.34 การเลือกแฟ้ มข้อมูลที่ตอ้ งการทาการโอนย้าย แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53

2 ข้ อมูล Text file หมายถึง ไฟล์ข้อความตัวอักษร (นามสกุล .txt) สามารถเปิ ดอ่าน ได้ ด้วยโปรแกรม Notepad หรื อ
Wordpad เป็ นต้ น มีข้อมูลการจ่ายเงินได้ 1 รายการอยู่ในแถวเดียวกัน และแบ่งแยกข้ อมูล ได้ แก่ Tab (เว้ นวรรค) หรื อ pie(|)

หรือ Semicolon (;) เป็ นตัวคัน่ อยู่ระหว่างข้ อมูลหรือคอลัมน์
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4. กาหนดรหัสข้ อมูล
4.1 รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จากข้อมูล ดังต่อไปนี้
- มีการหัก ณ ที่จ่ายเพียงอย่างเดียวโดยแทนค่าด้วยเลข 1
- มีการหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป โดยแทนค่าด้วยเลข 2
- มีการหัก ณ ที่จ่ายออกให้เพียงครั้งเดียว โดยแทนค่าด้วย 3
00001l3659900228382lคานาหน้าชื่อ1lชื่อ1lนามสกุล1lที่อยู1่ l05/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
00001l3659900228383lคานาหน้าชื่อ2lชื่อ2lนามสกุล2lที่อยู2่ l06/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
00001l3659900228384lคานาหน้าชื่อ3lชื่อ3lนามสกุล3lที่อยู3่ l07/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
4.2 ตัวอักษรทีใ่ ช้ แบ่ งแยกข้ อมูล

รู ปที่ 4.35 ตัวอย่างข้อมูลจาก Text File
จากตัวอย่างจะพบว่า ข้อมูล Text File เป็ นข้อมูลความยาวไม่คงที่ จึงให้ทาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ไม่เลือก ช่อง “ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่”
2. ให้ใช้ตวั อักษร Pie (l) เป็ นตัวคัน่ ในการแบ่งแยกข้อมูล
3. ให้กรอกตัวอักษร Pie (l) ในช่อง “ช่องตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล”
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รู ปที่ 4.36 การกาหนดรหัสข้อมูลต่างๆ ต้องการทาการโอนย้าย แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
5 กาหนดตาแหน่ งข้ อมูล

รู ปที่ 4.37 เลือกแถบ “ตาแหน่งข้อมูล” เพื่อกาหนดตาแหน่งข้อมูล
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- วิธีการนับตาแหน่งข้อมูลให้นบั จาก หลังตัวคัน่ Pie (l) ตัวที่ 1 และข้อมูลที่อยูห่ ลังตัว
คัน่ ตัวที่ 1 จะเป็ นตาแหน่งที่ 1 ตามตัวอย่างต่อไปนี้
0
1
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3 4
5
6
7 8
9
10
11
00001l3659900228382lคานาหน้าชื่อ1lชื่อ1lนามสกุล1lที่อยู1่ l05/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
00001l3659900228383lคานาหน้าชื่อ2lชื่อ2lนามสกุล2lที่อยู2่ l06/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
00001l3659900228384lคานาหน้าชื่อ3lชื่อ3lนามสกุล3lที่อยู3่ l07/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
ความหมายของตาแหน่งข้อมูล
ตาแหน่งที่ 0

ลาดับที่

ตาแหน่งที่ 1

เลขที่ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร

ตาแหน่งที่ 2

คานาหน้าชื่อ

ตาแหน่งที่ 3

ชื่อของผูม้ ีเงินได้

ตาแหน่งที่ 4

นามสกุล

ตาแหน่งที่ 5

ที่อยู่

ตาแหน่งที่ 6

วัน/เดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้ โดยมีรูปแบบเป็ น dd/mm/yyyy

ตาแหน่งที่ 7

ประเภทเงินได้

ตาแหน่งที่ 8

อัตราภาษี

ตาแหน่งที่ 9

จานวนเงินที่จ่าย

ตาแหน่งที่ 10 จานวนเงินภาษีที่หกั
ตาแหน่งที่ 11 เงื่อนไขการหักภาษี
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รู ปที่ 4.38 การกาหนดค่าของตาแหน่งข้อมูลในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เมื่อนาข้อมูลไปกาหนดค่าของตาแหน่งข้อมูลในโปรแกรม
โอนย้ายข้อมูล ข้อ 5 ชื่อผูม้ ีเงินได้ แต่เมื่อนับตาแหน่งข้อมูลแล้วอยูห่ ลังตัวคัน่ ที่ 3 จึงเป็ นตาแหน่งที่ 3
0
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00001l3659900228382lคานาหน้าชื่อ1lชื่อ1lนามสกุล1lที่อยู1่ l05/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
00001l3659900228383lคานาหน้าชื่อ2lชื่อ2lนามสกุล2lที่อยู2่ l06/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
00001l3659900228384lคานาหน้าชื่อ3lชื่อ3lนามสกุล3lที่อยู3่ l07/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1
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รู ปที่ 4.39 เมื่อมีการกาหนดตาแหน่งข้อมูลตัวคัน่ เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “โอนย้ายข้อมูล”
ข้อมูลสาคัญที่ตอ้ งมีในข้อมูล Text File
02l3333333000000lนายlเอบีlนามสมมติl05/08/2562lค่าเช่าl5l25,000l1,250l1

ข้อมูล Text File มีขอ้ มูลตามตัวอย่างดังนี้ ข้อมูลลาดับ 2 จ่ายเงิ นได้ตามมาตรา 40(5)
คือ ค่าเช่ า ให้แก่ นายเอบี นามสมมติ เป็ นเงิ น 25,000 บาท หักภาษี ณ ที่ จ่ายไว้ ในอัตราร้ อยละ 5
เป็ นจานวนเงิน 1,250 บาท เมื่อวันที่ 5/08/2562
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6 จัดเก็บข้ อมูลโอนย้ ายไฟล์
- หลัง จากกดปุ่ ม “โอนย้า ยข้อ มู ล ” ให้ เลื อ ก Directory ที่ ต้อ งการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ ง
ไฟล์ขอ้ มูลที่ถูกจัดเก็บอยูใ่ น C:\Program Files(x86)\Rdinet\PND53_TRN
- กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรื อ สาขา SBT หากเป็ น
สานักงานใหญ่ไม่ตอ้ งระบุสาขา

รู ปที่ 4.40 กดปุ่ ม “ตกลง” เมื่อทาการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว

รู ปที่ 4.41 กรณี โอนย้ายข้อมูลมีบางรายการแก้ไข
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หลังจากกดปุ่ ม “ตกลง” จัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลแล้ว โปรแกรมจะทาการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
หากพบว่า มีบางรายการที่ไม่ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งเตือนข้อความว่ามีขอ้ มูลในตาแหน่งใดไม่
ถูกต้อง แล้วแต่กรณี เช่น
-

จัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลรายการแก้ไขเพื่อนาไปแก้ไข

-

สั่งพิมพ์รายการข้อความที่แจ้งให้แก้ไข

-

จัดเก็บข้อความที่แจ้งรายการที่ตอ้ งแก้ไข

-

กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทันที

-

รายการที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว จะจัดเก็บเฉพาะรายที่
ถูกต้องและรายการที่เตือนจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด

รู ปที่ 4.42 รายการปุ่ มต่างๆ
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รู ปที่ 4.43 ข้อมูลใน Text File ที่ถูกต้อง

รู ปที่ 4.44 เมื่อข้อมูลถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทาการจัดเก็บและตั้งชื่ อไฟล์ให้อตั โนมัติ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
3. โปแกรมจะตั้งที่อยูใ่ นการจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53_TRN
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการได้
4. โปรแกรมจะทาการตั้งชื่อไฟล์ให้อตั โนมัติ มีความหมาย ดังนี้
3333333330000OZZZZPO325620800
3333333330000
OZZZZ
PO53
2562
08
01
7

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร 13 หลัก
สานักงานใหญ่
ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 53
ปี ภาษี
เดือนภาษี
การยืน่ ปกติ (ถ้าเป็ น 01 คือ การยืน่ เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

พิมพ์ใบแนบรายการภาษีทนี่ าส่ ง
เมื่อทาการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทาการ สรุ ปจานวนรายทั้งหมสรุ ป
รายการภาษีที่นาส่ ง พร้อมแสดงยอดรวมเงินได้และยอดภาษีที่นาส่ ง

รู ปที่ 4.45 รายการสรุ ปต่างๆ
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รู ปที่ 4.46 ถ้าต้องการพิมพ์รายละเอียดใบแนบ กดปุ่ ม “ตกลง”

รู ปที่ 4.47 ถ้าต้องการพิมพ์ใบหน้าสรุ ปรายการภาษีนาส่ ง กดปุ่ ม “พิมพ์”
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รู ปที่ 4.48 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดภาษีนาส่ ง
ให้เลือกข้อมูลทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ตอ้ งการแล้วกดปุ่ ม “พิมพ์”
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
จากการคณะผูจ้ ดั ทาที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30
สิ งหาคม 2562 ที่ บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญชี จากัด ในตาแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานทาบัญชี
คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และวิธีการปฏิบตั ิงานจากพนักงานบัญชีที่เป็ นผูฝ้ ึ กสอนเป็ นอย่างดี รวมถึง
มีการสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ปฏิบตั ิงานมีดงั นี้
1)
2)
3)
4)

ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง
ตามที่กรมสรรพากรกาหนด.
ทาให้ทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบมาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการยืน่ แบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
มีการนาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทางานมาปรับปรุ งและพัฒนาให้ดีข้ ึน

5.1.2 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่ายที่ ถูกต้องและ
สามารถนาไปใช้ในการทางานได้จริ ง
2) ได้เรี ย นรู ้ และเข้าใจที่ จะใช้เทคโนโลยีม าช่ วยในการท างาน เช่ น การใช้โปรแกรม
โอนย้ายข้อมูล ทาให้ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา
3) ได้รับ ประสบการณ์ ในการท างานจริ ง ที่ ส ามารถใช้เป็ นแนวทางในการท างานใน
อนาคต
4) ได้เรี ยนรู้การสื่ อสารในการทางานและปรับตัวให้เหมาะสมในสังคมการทางาน
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5.1.3 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) การท างานในช่ วงแรก จะมี ปั ญหาในการสื่ อสารและเกิ ดข้อผิดพลาดในการท างาน
เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทางานจริ ง
2) สายการทางานมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงและเงื่อนไขที่พิเศษ ทาให้เกิดข้อผิดพลาด
บ่อยครั้ง
3) เนื่องจากสถานที่ทางานอยูไ่ กล ทาให้มีปัญหาในการเดินทางและค่าใช้จ่าย
5.1.4 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ควรมี การอบรบเตรี ยมความพร้ อมก่ อนปฏิ บ ตั ิ งานจริ งที่ ชัดเจนและเพิ่ มเวลาในการ
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
2) ควรมีการสอบถามข้อมูลถึ งรายละเอียดสถานที่จะไปปฏิบตั ิงานในเรื่ องการทางานให้
รอบคอบรวมถึงความสะดวกในการเดินทาง
5.2 สรุ ปผลโครงงาน
5.2.1 ข้ อจากัดหรือปัญหาโครงงาน
ในการทาโครงงานเล่มนี้ เกิ ดข้อจากัดในเรื่ องข้อมูลบางส่ วนเป็ นความลับภายในของทาง
บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญชี จากัด จึงไม่สามารถเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกได้ เช่น รายชื่ อ
เลขทะเบียนภาษีของลูกค้ารวมถึงต้องมีการขออนุญาตในใช้ขอ้ มูลบางส่ วนจากทางบริ ษทั ก่อนและ
ข้อมูลส่ วนใหญ่ในสายงานพิเศษไม่สามารถเปิ ดเผยได้
5.2.2 ข้ อเสนอแนะ
มีก ารขอคาปรึ กษาและขออนุ ญ าตจากทางบริ ษ ทั ในข้อมูลที่ ส ามารถนามาใช้ในการท า
โครงงาน และมีการสร้างข้อมูลสมมติบางส่ วนมาให้แตกต่างจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ งโดยโครงสร้าง
และเนื้ อหายังคงเดิ ม รวมถึ งมี การสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มจากพนักงานบัญชี ให้โครงงานถู กต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์
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การใช้ โปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลใบแนบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
Using program transferring data of attachment withholding income tax
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บทคัดย่ อ

Abstract

บริ ษ ัท เอคเซคคิ ว ทิ ฟ บริ ก ารการบัญ ชี จ ากัด
เป็ นส านั ก งานบั ญ ชี ที่ ใ ห้ บ ริ การด้ า นการจัด ท าบั ญ ชี
ตรวจสอบบัญ ชี แ ละการจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ รวมถึ ง การ
ให้บริ การด้านภาษีอากรทาให้เกิดการติดต่อประสานงาน
ในการท างานระหว่ า งบริ ษั ท และกรมสรรพากรใน
ปั จจุบนั กรมสรรพากรได้จดั ทาโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
ใบแนบ สาหรับบริ ษทั ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
จัดทาบัญชี (Microsoft Excel) เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้งานมาจัดทาใบแนบประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์ เน็ต โดยไม่ตอ้ งบันทึกข้อมูลใบ
แนบใหม่ลดการทางานที่ซ้ าซ้อนและประหยัดเวลา
จากการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา
พ บ ว่ า บ ริ ษั ท ได้ มี ก ารใช้ บ ริ ษั ท ได้ ใ ช้ โ ป รแ ก รม
คอมพิวเตอร์ ในการจัดทาบัญชี (Microsoft Excel) ในการ
ทาฐานข้อมูลเงินได้ ซึ่งไม่อาจใช้ในการยืน่ แบบได้ ดังนั้น
บริ ษทั จึ งได้ใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษี เงิ น
ได้หัก ณ ที่ จ่ายมาเป็ นสื่ อกลางในการยื่นแบบภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์ เน็ตเพื่อนาส่งกรมสรรพากร โดย
ยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้หั ก ณ ที่ จ่ าย (ภ.ง.ด.
3,53) ท าให้ ผู ้จั ด ท ามี ค วามสนใจในขั้ นตอนการใช้
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูท้ ี่สนใจในการใช้
โปรแกรม

Executive Accounting Service Co., Ltd. is an
accounting office that makes account, audit account and
business registration as well as helps with tax for
coordination between company and the revenue
department. In the present, the Revenue Department has
created program for data transfer for companies that use
Microsoft Excel to facilitate users to submit attachment
withholding income tax form on the internet without
having to write on a form again which reduces
repeating steps and saves time.
From working at co-op, it was found that
company uses Microsoft Excel in making income
database which cannot be used to submit forms.
Therefore, company uses program for transferring
attachment withholding income tax data for submission
of withholding income tax (P.N.D.3,53) form to send to
revenue department which makes creators interested in
procedures of program for transferring attachment
withholding income tax data to benefit staff and those
who are interested.
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช้

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย ให้
ถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกาหนด
1.2.2 เพื่อทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบ
แนบมาใช้ช่วยในการปฏิบตั ิงาน
1.2.3 เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการยืน่ แบบภาษีเงินได้ หัก
ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Hardware
1.
เครื่ องคอมพิวเตอร์
2.
เครื่ องปริ๊ นเตอร์
3.
เครื่ องถ่ายเอกสาร
4.
เครื่ องคานวณ
Software
1.
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 , 53
2.
โปรแกรม Microsoft Excel

ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 มีการปฏิบตั ิงานในระยะเวลา 13 พฤษภาคม 2562
ถึง 30 สิ งหาคม 2562
1.3.2 มี ก ารสอบถามและค้น หาข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งจาก
บริ ษทั และพี่เลี้ยงที่ปรึ กษา
1.3.3 มี ก ารค้ น หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากเว็ บ ไซต์ ข อง
กรมสรรพากร และเอกสารต่างๆ จากทางบริ ษทั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ทาให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการภาษี
เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย ให้ ถู ก ต้อ งตามที่ ก รมสรรพากร
กาหนด
1.4.2 ทาให้ทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
ใบแนบมาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
1.4.3 ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการยื่นแบบภาษี เงิ นได้
หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
- คิดหัวข้อโครงงานและปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
- คานวณผลของข้อมูล
- จัดทาเล่มเอกสารโครงงาน
- นาเสนอโครงงาน

ผลการปฏิบัตงิ าน
ความหมายของภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย เป็ นเครื่ องมือทางภาษี
อากรอย่างหนึ่ งที่ ควบคุมผูม้ ีเงิ นได้ยื่นเสี ยภาษีเงินได้พึง
ประเมิ น ครบถ้ว นหรื อ ไม่ โดยก าหนดให้ ผู ้จ่ ายเงิ น มี
หน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผูร้ ับเงิน แล้วนาส่ ง
กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หลักเกณฑ์
การหักภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่ายจะเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ได้
กาหนดไว้ในประมวลรั ษ ฎากร เช่ น มาตรา 50 3 เตรส
มาตรา 69 ทวิ 69 ตรี
ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
1. ผูม้ ี ห น้าที่ หั กภาษี เงิ น ได้ ณ ที่ จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 3
หมายถึ ง ผูจ้ ่ ายเงิ น ได้ให้แ ก่ ผูร้ ั บ ซึ่ งมี ห น้าที่ เสี ยภาษี ได้
บุคคลธรรมดา
2. ผูม้ ีหน้าที่ หักภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 53
หมายถึง ผูจ้ ่ายเงินได้ให้แก่ผรู ้ ับซึ่งมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคล
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โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบเป็ นโปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับจัดเตรี ยมข้อมูลใบแนบ ซึ่งผูใ้ ช้งานต้อง
ติ ด ตั้ง โปรแกรมโอนย้า ยข้อ มู ล ใบแนบ ไว้ที่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งบันทึกข้อมูลรายการใบ
แนบด้วยตนเอง แต่จะดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทา
บัญชี (Microsoft Excel) ซึ่ งมี ฐานข้อมูลการจ่ายเงิ นที่
ได้บนั ทึกไว้แล้ว และนาไฟล์ขอ้ มูลที่เป็ น Text File ทา
การโอนย้ายข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าว โดยกาหนด
รหัสข้อมูล ตาแหน่งข้อมูลตามแบบที่กาหนดและจัดเก็บ
ไฟล์ขอ้ มูล เพื่อนาไปอัพโหลดใบแนบในขั้นตอนการยื่น
แบบออนไลน์ จะเห็ นได้ว่าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบ
แนบ จะช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ ผู ้ใ ช้ง านไม่ ต ้อ ง
บันทึกข้อมูลรายการใบแนบซึ่งมีจานวนมากด้วยตนเอง
สรุปผลการปฏิบัตงิ าน
จากการคณะผู ้จัด ท าที่ ไ ด้ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
ศึ กษา ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึ ง 30 สิ งหาคม
2562 ที่ บริ ษทั เอคเซคคิวทีฟ บริ การการบัญชี จากัด ใน
ต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ยพนั ก งานท าบัญ ชี คณะผู ้จัด ท าได้รั บ
ความรู ้และวิธีการปฏิ บัติงานจากพนักงานบัญชี ที่เป็ นผู ้
ฝึ กสอนเป็ นอย่างดี รวมถึงมีการสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการปฏิบตั ิงานมีดงั นี้
1)
ท าให้เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้าใจในกระบวนการ
ภาษีเงิ นได้ หัก ณ ที่ จ่าย ให้ถูกต้องตามที่ กรมสรรพากร
กาหนด.
2)
ท าให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารใช้โ ปรแกรมโอนย้าย
ข้อมูลใบแนบมาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
3)
ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการยื่นแบบภาษีเงิ น
ได้ หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
4)
มีการนาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทางานมา
ปรับปรุ งและพัฒนาให้ดีข้ ึน

กิตติกรรมประกาศ
ผูจ้ ัด ท าได้ม าปฏิ บัติ งานในโครงการ
สหกิ จศึ กษา ณ บริ ษ ัท เอคเซคคิ วที ฟ บริ ก ารการบัญ ชี
จ ากั ด ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30
สิ งหาคม 2562 ส่ งผลให้ ผู ้จั ด ท าได้ รั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ต่าง ๆมากมาย สาหรับรายงานสหกิจศึกษา
ฉบับ นี้ สาเร็ จลงได้ด้วยดี น้ ัน ได้รับ ความช่ วยเหลื อและ
ร่ วมมือ สนับสนุนจากหลายท่าน ดังนี้
1. คุณ ศิริพร วรกลีบ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและพนักงานที่ปรึ กษา
2. คุณ ภัชรธิดา จูระมงคล
ผูบ้ ริ หาร
3. อาจารย์ กิตติศกั ดิ์ สรแพทย์
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งที่
ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามที่มี
ส่ ว นร่ ว มในการให้ข ้อ มู ล และเป็ นที่ ป รึ ก ษาในการท า
รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนการ
ดูแลและให้ความเข้าใจในการทางาน ประสบการณ์ชีวิต
ด้านการทางาน ผูจ้ ดั ทารู ้สึกซาบซึ้งเป็ นอย่างยิง่ และกราบ
พระคุณเป็ นอย่างสูง
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