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บทคัดยอ 
 บริษัท เอคเซคคิวทิฟ บริการการบัญชี จํากัด เปนสํานักงานบัญชีที่ใหบริการดานการจัดทํา
บัญชี ตรวจสอบบัญชีและการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงการใหบริการดานภาษีอากรทําใหเกิดการ
ติดตอประสานงานในการทํางานระหวางบริษัทและกรมสรรพากร ในปจจุบันกรมสรรพากรได
จัดทําโปรแกรมโอนยายขอมูลใบแนบ สําหรับบริษัทที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชี 
(Microsoft Excel)เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชงานมาจัดทําใบแนบประกอบการยื่นแบบภาษีเงิน
ไดหัก ณ ที่จายผานอินเตอรเน็ต โดยไมตองบันทึกขอมูลใบแนบใหม ลดการทํางานที่ซํ้าซอนและ
ประหยัดเวลา 
 จากการที่ไดไปปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา พบวาบริษัทไดมีการใชบริษัทไดใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชี (Microsoft Excel) ในการทําฐานขอมูลเงินได ซ่ึงไมอาจ
ใชในการยื่นแบบได ดังนั้นบริษัทจึงไดใชโปรแกรมโอนยายขอมูลใบแนบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
มาเปนสื่อกลางในการยื่นแบบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายผานอินเตอรเน็ตเพื่อนําสงกรมสรรพากร โดย
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด. 3,53) ทําใหผูจัดทํามีความสนใจในขั้นตอน
การใชโปรแกรมโอนยายขอมูลใบแนบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย เพื่อเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงาน
และผูที่สนใจในการใชโปรแกรม 
 
คําสําคัญ: โอนยายขอมูล/ ใบแนบภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย/ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย (ภ.ง.ด. 3,53) 
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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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย มีความส าคญัอยา่งมากในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยให้กิจการไม่ตอ้ง
รับภาระภาษีเป็นเงินจ านวนมากในคราเดียว เพราะมีการจ่ายภาษีล่วงหน้าไปบางส่วนก่อนหน้าน้ี 
ซ่ึงในอดีตการยื่นแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย ต้องเดินทางไปยื่นท่ีกรมสรรพากร แต่ด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีก้าวหน้ามากข้ึน ท าให้ เกิดระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีผ่าน
อินเตอร์เน็ตข้ึนมา มาช่วยให้กิจการปฏิบติังานไดอ้ย่างสะดวกสบาย ประหยดัเวลาในการเดินทาง
และประหยดัค่าใชจ่้าย 

ในการปฏิบติังานจริงพบว่ามีการเกิดปัญหาในการท างาน เน่ืองจากความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง 
ภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่ายไม่เพียงพอ ไม่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ
และไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นแบบภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นผลให้การท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพ ล่าชา้ จึงท าให้เกิดความสนใจศึกษากระบวนการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย การใช้
โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบและการยืน่แบบภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังาน
ไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 1.2   วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ใหถู้กตอ้งตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
1.2.2 เพื่อทราบถึงวธีิการใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบมาใชช่้วยในการปฏิบติังาน 
1.2.3 เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการยืน่แบบภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

1.3   ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 มีการปฏิบติังานในระยะเวลา 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม  2562 
1.3.2 มีการสอบถามและคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทัและพี่เล้ียงท่ีปรึกษา 
1.3.3 มีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และเอกสารต่างๆ จากทาง
บริษทั 

 1.4   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย ให้ถูกตอ้งตามท่ี
กรมสรรพากรก าหนด 
1.4.2 ท าใหท้ราบถึงวธีิการใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบมาช่วยในการปฏิบติังาน 
1.4.3 ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนในการยืน่แบบภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1 ความหมายของภาษีอากร 

ความหมายของภาษีอากรอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แนว 

แนวที่หน่ึง อธิบายว่า ภาษีอากรคือส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร และน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษีอากร 

แนวที่สอง อธิบายว่า ภาษีอากรคือเงินไดห้รือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่
ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกูย้มืหรือขายสินคา้ หรือใหบ้ริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 

(ท่ีมา : ศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติและคณะ.ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561.พิมพค์ร้ัง
ท่ี1/2561 หจก.เรือนแกว้การพิมพ)์ 
 

 2.1.2 ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

  2.1.2.1 ความหมายของภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย 

 ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย เป็นเคร่ืองมือทางภาษีอากรอย่างหน่ึงท่ีควบคุมผูมี้เงินไดย้ื่นเสีย
ภาษีเงินไดพ้ึงประเมินครบถว้นหรือไม่ โดยก าหนดใหผู้จ่้ายเงินมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย
จากผูรั้บเงิน แลว้น าส่งกรมสรรพากรภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป หลกัเกณฑ์การหักภาษีเงินได ้
ณ ท่ีจ่ายจะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร เช่น มาตรา 50 3 เตรส มาตรา 69 
ทว ิ69 ตรี 
(ท่ีมา : สมเดช โรจน์คุรีเสถียรและคณะ.รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ความแตกต่างของหลกับญัชีและหลกั
ภาษีอากรท่ีตอ้งปรับปรุงก าไรสุทธิ.พิมพค์ร้ังท่ี1/2551 บริษทั ธรรมธิติ เพลส จ ากดั) 
  2.1.2.2 การเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ทีจ่่าย 

 ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากรก าหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษทั สมาคมหรือ
คณะบุคคลผูจ่้ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 บางประเภท ต้องหักภาษีเงินได้ไวทุ้กคราวท่ี
จ่ายเงินไดพ้ึงประเมินนั้น ทั้งน้ีหน่วยงาน องคก์รของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล ต่างๆ ลว้นเป็นนิติ
บุคคลดว้ยจึงอยูใ่นข่ายมีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่ายดว้ยกรณีท่ีมีการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน
ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาตามประเภทท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้การหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย 
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ภาษีเงินได้ถูกหักไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น กฎหมายก าหนดให้ถือเป็นเครดิตของผูเ้สียภาษีในการ
ค านวณภาษีเม่ือถึงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจ าปี และหากถูกหักภาษีไวเ้กิน
กวา่ท่ีตอ้งจ่ายช าระจริงตอนส้ินปีก็มีสิทธิขอคืนเงินภาษีส่วนท่ีไดถู้กหกัไวเ้กินภายในก าหนดเวลา 3 

ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งปีซ่ึงไดถู้กหกัภาษีไวเ้กิน 

(ท่ีมา :กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธ์ิ.การบัญชีภาษีอากร TAX ACCOUNTING.พิมพ์คร้ังท่ี9/2561 
ส านกัพิมพ ์เค.ไอ.ที. เพลส จ ากดั) 
  2.1.2.3. การหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามมาตรา 69 ทว ิ
 มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดวา่ ภายใตบ้งัคบัมาตรา 70 ถา้รัฐบาล เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามาตรา 40 ให้กบั
บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดให้ค  านวณหักภาษีเงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 ภาษีท่ี
หักไวน้ี้ให้ถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดข้องบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีหกัไวน้ั้น 
 สรุปหลกัเกณฑก์ารหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทว ิดงัต่อไปน้ี 

หน้าในการหักภาษี ณ ที่จ่าย การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีน้ีใชก้บัผูจ่้ายเงินไดเ้ป็นรัฐบาล 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น ถา้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลเป็นผูจ่้ายเงินไดใ้ห้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่มีหน้าท่ีท่ีตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
มาตราน้ี 

การหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมินท่ีจ่ายน้ีในทางปฏิบติั ถ้า
จ  านวนเงินท่ีจ่ายคร้ังหน่ึงๆ ต ่ากวา่ 1,000 บาท ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย คงให้หกั
เฉพาะการจ่ายเงินไดค้ร้ังหน่ึงๆ ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป และให้น าเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่งภายใน 7 
วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินโดยรายการแบบ ภ.ง.ด. 53 
(ท่ีมา :กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธ์ิ.การบัญชีภาษีอากร TAX ACCOUNTING.พิมพ์คร้ังท่ี9/2561 
ส านกัพิมพ ์เค.ไอ.ที. เพลส จ ากดั) 
 
 2.1.3 ผู้มีหน้าทีหั่กภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย 

1. ผูมี้หน้าท่ีหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 3 หมายถึง ผูจ่้ายเงินไดใ้ห้แก่
ผูรั้บซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีไดบุ้คคลธรรมดา 

2. ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 53 หมายถึง ผูจ่้ายเงินไดใ้ห้แก่
ผูรั้บซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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 2.1.4. ผู้มีหน้าทีหั่กภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร 
1. มีและใช้เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร(เวน้แต่บุคคลธรรมดาท่ีไม่ต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มใหใ้ชเ้ลขประจ าตวัประชาชนแทน) 
2. หักภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกคราวท่ีจ่ายเงินได้ ซ่ึงมีกฎหมายก าหนดให้หักภาษี ณ ท่ี

จ่าย 
3. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายให้แก่ผูถู้กหักภาษี ในกรณีท่ีเป็น

รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ให้เจา้พนกังานผูจ่้ายเงินไดอ้อกใบรับส าหรับค่าภาษีท่ีไดห้ัก
ไวใ้หแ้ก่ผูรั้บเงิน 

4. น าส่งภาษีท่ีได้หักไวภ้ายใน 7 วนั นับแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินต่อ
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายส า
งานตั้งยู ่

5. การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะตอ้งท า
ความตกลงกบักรมสรรพากร พร้อมทั้งลงนามในเอกสารขอ้ตกลงในการยื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านเครืออินเทอร์เน็ต และเม่ือได้รับ
หมายเลขผูใ้ช้ (User ID) และรหสัผา่น (Password) จากกรมสรรพากรแลว้ จึง
จะสามารถเขา้สู่ระบบการยืน่แบบฯ และช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตได ้

6. จดัท าบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และน าส่งภาษีโดยบญัชีพิเศษ 
อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีขอ้ความตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 
2.1.5 เงินได้ทีต้่องถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
   2.1.5.1 เงินได้ที่บุคคลซ่ึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลเป็นผู้รับ ต้องถูก
หักภาษี ณ ทีจ่่าย (น าส่งตามแบบ ภ.ง.ด. 3) ทีก่ าหนดไว้ มีดังต่อไปนี ้ 

1. เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
2. เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ 

วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี และประณีตศิลปกรรม 
3. เงินได้จากการรับเหมาท่ีผูต้อ้งลงทุนด้วยการจดัหาสัมภาระใน

ส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ 
4. เงินไดจ้ากการธุรกิจการพาณิชยก์ารเกษตร การอุตสาหกรรม การ

ขนส่งฯ เฉพาะประเภทท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
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(1) เงินรางวลัในการประกวด แข่งขนั การชิงโชค หรือการอ่ืนใด
อนัมีลกัษณะ ในท านองเดียวกนั 

(2) เงินไดจ้ากการเป็นนกัแสดงสาธารณะ 

(3) เงินไดจ้ากการรับโฆษณา  
(4) เงินไดจ้ากการรับจา้งท าของ  
(5) เงินไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน ๆ 

(6) เงินรางว ัล ส่วนลด หรือ ประโยชน์ใด ๆ เน่ืองจากการ
ส่งเสริมการขาย 

(7) เงินไดจ้ากค่าขนส่ง 

ขอ้สังเกต: จ  านวนเงินไดข้ั้นต ่าท่ีตอ้งหกัภาษี ไวต้าม 3.1 และ 3.2 ส าหรับเงินไดพ้ึ่ง
ประเมิน ท่ีจ่ายให้แก่ผูรั้บซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได ้ตามสัญญารายหน่ึง ๆ มีจ านวนรวม
ทั้งส้ินตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 

 

2.1.6 กรณผู้ีรับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 

ล าดบั
ท่ี 

ผูจ่้ายเงินหรือ 

ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี 

ประเภทเงินได ้ ผูรั้บเงิน อตัรา 

ร้อยละ 

1 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

-นิติบุคคลอ่ืน 

ค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอ่ืน
ท่ีได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
ตามมาตรา 40 (5) (ก ) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ ค่าเช่า 
อาคาร บา้น โรงเรือน ส่ิงปลูก
ส ร้าง อย่าง อ่ืน  ฯลฯ แต่ไม่
รวม ถึงค่ า  แ ห่ งอาคารห รือ
โรงเรือนท่ีไดรั้บ กรรมสิทธ์ิ 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา 

5.0 

2 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

-นิติบุคคลอ่ืน 

 

ค่าเช่าเรือ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวีท่ีใช้
ใน  การขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดาท่ีมีภูมิล าเนา 
หรือเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 

1.0 
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3 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

-นิติบุคคลอ่ืน 

เงินได้จากวิชาชีพอิสระตาม
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มาตรา 
40 (6) แห่งประมวล รัษฎากร 

- กฎหมาย  

- การประกอบโรคศิลปะ 

-วศิวกรรม  

- สถาปัตยกรรม 

- การบญัชี 

- ประณีตศิลปกรรม 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ า ษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดาท่ีมีภูมิล าเนา 
หรือเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 

3.0 

4 -บุคคลและคณะ
บุคคล 

-บริษทัหรือ หา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล  

- นิติบุคคลอ่ืน 

มาตรา 40 (5) (6) 

 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดาท่ีมิได้อยู่ใน
ประเทศไทย 

15.0 

5 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

-นิติบุคคลอ่ืน 

ค่าจา้งท าของท่ีเขา้ลกัษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (7) และ (8) แห่งประมวล
รัษฎากร 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา 

3.0 

 

6 -บุคคล 

- บริษทัหรือหา้ง  
หุน้ส่วนนิติบุคคล  

- นิติบุคคลอ่ืน 

-หา้งหุน้ส่วนสามญั 

-คณะบุคคลท่ีมิใช่ 

 นิติบุคคล 

 

 

รางวลั 

 - การประกวด  

- การแข่งขนั  

- การชิงโชค  

-การอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะท านอง  

 

 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา 

5.0 
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7 -บุคคล 
- บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลอ่ืน 
-หา้งหุน้ส่วนสามญั 
-คณะบุคคลท่ีมิใช่ 
 นิติบุคคล 
 
 

ค่ าแ ส ด ง ให้ แ ก่ นั ก แ ส ด ง 
สาธารณะ ไดแ้ก่ 
 - นักแสดงละคร ภาพยนตร์
วทิย ุและโทรทศัน์ 
- นกัร้อง  
- นกัดนตรี  
- นักกีฬาอาชีพหรือนักแสดง 
เพื่อความบนัเทิงใดๆ 
 

(1) ผู ้มี เงินได้มีภูมิล าเนาอยู่
ในต่างประเทศ 
(2) ผู ้มี เงินได้มีภูมิล าเนาอยู่
ในต่างประเทศ กรณีท่ีมีการ
ด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร์
หรือโทรทัศน์ใน ประเทศ
ไทยและไดรั้บอนุญาตให้ถ่าย
ท าในประเทศไทย 
 (3) ผูมี้เงินได้มีภูมิล าเนาอยู่
ในประเทศไทย 

อตัราภาษี 
เงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

10.0 
 
 
 

5.0 
 

8 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล  

- นิติบุคคลอ่ืน 

 

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 
 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร - 
นิติบุคคลอ่ืน เฉพาะท่ีเป็นการ
จ่ายเงินไดจ้าก 
การใหบ้ริการ แต่ไม่รวมถึง  
(1) การจ่ายค่าโดยสารส าหรับ 
การขนส่งสาธารณะ  
(2) การจ่ายเงินไดต้ามขอ้ 4, 6. 
7. 11 ซ่ึ งก าหนดให้หักภาษี 
เงินได้ ณ ท่ีจ่ายไวโ้ดยเฉพาะ 
แลว้  
(3) การจ่ายค่าบริการโรงแรม 
และภตัตาคาร  
(4) การจ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวติ 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา 

 

2.0 

 

9 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

 –นิติบุคคล 

ค่าโฆษณา ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา 

 

3.0 

10 

 

-บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

 –นิติบุคคลอ่ืน 

ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่า
ค่าโดยสารส าหรับการขนส่ง
สาธารณะ 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา 

 

1.0 
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11 

 

บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

 –นิติบุคคลอ่ืน 

 

รางวลั ส่วนลด หรือประโยชน์ 
ใด ๆ เน่ืองจากการส่งเส ริม 
การขาย 

 

ผู้ มี ห น้ า ท่ี เสี ยภ าษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงผูรั้บ 
ท่ี เ ป็ น ผู ้ ซ้ื อ สิ น ค้ า  ห รื อ
ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค 
โ ด ย ต ร ง  โ ด ย มิ ไ ด้ มี
ว ัตถุประสงค์จะน าไปขาย
ต่อไป 

3.0 

 

 

2.1.7 กรณผู้ีรับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) 

ล าดับ
ที่ 

ผู้จ่ายเงินหรือ 
ผู้มีหน้าทีหั่ก

ภาษี 

ประเภทเงินได้ 

1 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วน     นิติ
บุคคล  
-นิติบุคคลอ่ืน 

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) และ (3) แห่งประมวล รัษฎากร เช่น ค่านายหนา้ และ ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่า
แห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืน 

2 ธนาคารพาณิชย ์  มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล รัษฎากรทุกกรณี 
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-บริษทั ตาม
กฎหมาย วา่
ดว้ยการ
ประกอบ ธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจ 
หลกัทรัพย ์และ
ธุรกิ
เครดิตฟองซิเอร์   
-บริษทับริหาร
สินทรัพย ์
 

 

 -บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล -นิติบุคคล
อ่ืน (ไม่รวม ถึง
ธนาคารพาณิชย ์
หรือบริษทัตาม 
กฎหมายวา่ดว้ย
การ ประกอบ

มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล รัษฎากรเฉพาะ 
-ดอกเบ้ียพนัธบตัร  
-ดอกเบ้ียหุ้นกู ้
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ธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพย์
และ  
ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์  
และบริษทั
บริหาร 
สินทรัพย)์ 

4 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล   
-นิติบุคคลอ่ืน  
(ไม่รวม ถึง
ธนาคารพาณิชย ์
หรือบริษทัตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การประกอบ
ธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพย์
และ 
ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์  
และบริษทั
บริหาร 
สินทรัพย)์ 
 

มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล รัษฎากรเฉพาะ  
-ดอกเบ้ียพนัธบตัร   
-ดอกเบ้ียเงินกู ้ 
-ดอกเบ้ียตัว๋เงิน  
-ดอกเบ้ียเงินกูย้มื   
-ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินได ้ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนท่ี
เหลือ จากการถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว  
-ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงิน หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี ท่ีบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วน นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เป็นผูอ้อกและจ าหน่ายคร้ังแรก ในราคาต ่ากวา่ไถ่ถอน 
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5 
 

-บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วน นิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึน
ตามกฎหมาย
ไทย  
-กองทุนรวม 
(เดิม)   
-สถาบนัการเงิน
ท่ีมี กฎหมาย
โดยเฉพาะของ
ประเทศไทย  
จดัตั้งข้ึน
ส าหรับให ้กูย้มื
เงินเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม 
หรือ 
อุตสาหกรรม  
(ไม่รวมถึง
กิจการ ร่วมคา้) 
 

เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ ก าไรหรือประโยชน์อ่ืนใดตาม มาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวล รัษฎากร 
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6 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล  
-นิติบุคคลอ่ืน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล  
 -นิติบุคคลอ่ืน 

-บริษทัหรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  -นิติบุคคลอ่ืน 
-บริษทัหรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  -นิติบุคคลอ่ืน 
-ค่าเช่าหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน ท่ีไดจ้ากการให้เช่าทรัพยสิ์น ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร 
ไดแ้ก่ ค่าเช่า อาคาร บา้น โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคาร หรือโรงเรือนท่ี
ไดรั้บกรรมสิทธ์ิ   
 
 
-ค่าเช่าเรือตามกฎหมายวา่ดว้ย การส่งเสริมพาณิชยน์าวท่ีี ใชใ้นการขนส่งสินคา้ระหวา่ง ประเทศ 
 

7 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล   
-นิติบุคคลอ่ืน
เงินไดจ้าก
วชิาชีพอิสระ  

ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวล รัษฎากร   
-กฎหมาย   
-การประกอบโรคศิลปะ   
-สถาปัตยกรรม  
-วศิวกรรม   
-การบญัชี   
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-ประณีตศิลปกรรม 
 

8 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล  
-นิติบุคคลอ่ืน 
  

ค่าจา้งท าของท่ีเขา้ลกัษณะเป็น เงินไดพ้ึ่งประเมินตาม   
-มาตรา 40 (7) แห่งประมวล รัษฎากร (การรับเหมาท่ี ผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการ จดัหาสัมภาระ)   
-มาตรา 40 (8) แห่งประมวล รัษฎากรการรับจา้งท าของ 
 

9 -บุคคล 
-บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล   
-นิติบุคคลอ่ืน   
-หา้งหุน้ส่วน

ค่าจา้งท าของ  
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สามญั   
-คณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคล 
 

10 -บุคคล   
-บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล   
-นิติบุคคล   
-หา้งหุน้ส่วน
สามญั   
-คณะบุคคลท่ี
มิใช่ นิติบุคคล 
 

รางวลัใน  
-การประกวด   
-การแข่งขนั   
-การชิงโชค   
-การอ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนั 
 

11 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-นิติบุคคลอ่ืน 
 

ค่าโฆษณา  

12 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-นิติบุคคลอ่ืน 
 

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเป็นการจ่ายเงินไดจ้าก การใหบ้ริการ แต่
ไม่รวมถึง  
(1) การจ่ายเงินไดต้ามขอ้  8, 9, 12, 15 ซ่ึงก าหนดใหห้กัภาษี เงินได ้ณ ท่ีจ่ายไวโ้ดยเฉพาะแลว้ 
(2) การจ่ายค่าโดยสารส าหรับ การขนส่งสาธารณะ (3) การจ่ายค่าบริการโรงแรม และภตัตาคาร  
(4) การจ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวิต 
 

13 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล  

รางวลั ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เน่ืองจากการส่งเสริมมีการขาย 
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-นิติบุคคลอ่ืน 
 

14 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล  
-นิติบุคคลอ่ืน 
 
 

ค่าเบ้ียประกนัวนิาศภยั  

15 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล  
-นิติบุคคลอ่ืน 
 

ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย ค่าโดยสารส าหรับการขนส่ง สาธารณะ 
 

16 -บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล  
-นิติบุคคลอ่ืน  
(เฉพาะกรณีผู ้
จ่ายเงิน ไดเ้ป็น
ผูส่้งออก หรือ
ผูผ้ลิตสินคา้ 
แลว้แต่กรณี) 
 

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเป็นการจ่ายเงินได ้จากการซ้ือขายสินคา้ 
ประเภท ยางแผน่ หรือยางชนิดอ่ืนจาก ตน้ยางพารา มนัส าปะหลงั ปอ ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย เมล็ดกาแฟ  
ผลปาลม์น ้ามนั 
 

 



16 
 

 

2.1.8 แบบทีใ่ช้ในการน าส่ง ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 
แบบ ภ.ง.ด. 3  
เป็นแบบท่ีใชส้ าหรับการยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงผูรั้บเงินเป็นผูมี้

หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ีตามมาตรา 59 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50 
(3) (4) (5) และมาตรา 3 เตรส ส าหรับการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) 
(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

แบบ ภ.ง.ด. 53 
เป็นแบบท่ีใชส้ าหรับการยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงผูรั้บเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลทั้งน้ี ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทว ิและการเสียภาษีตามมาตรา 65 
จตัวา แห่งประมวลรัษฎากร 

 

2.2 โปรแกรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 2.2.1 โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 
  โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับจดัเตรียม
ข้อมูลใบแนบ ซ่ึงผู ้ใช้งานต้องติดตั้ งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ไว้ท่ี เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ช้งานไม่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลรายการใบแนบดว้ยตนเอง แต่จะดึงขอ้มูล
ออกจากโปรแกรมจดัท าบญัชี (Microsoft Excel) ซ่ึงมีฐานขอ้มูลการจ่ายเงินท่ีไดบ้นัทึกไว้
แลว้ และน าไฟล์ขอ้มูลท่ีเป็น Text File ท าการโอนยา้ยขอ้มูลผ่านโปรแกรมดงักล่าว โดย
ก าหนดรหัสขอ้มูล ต าแหน่งขอ้มูลตามแบบท่ีก าหนดและจดัเก็บไฟล์ขอ้มูล เพื่อน าไปอพั
โหลดใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบ
แนบ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายการใบแนบซ่ึงมี
จ านวนมากดว้ยตนเอง 
 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 มลทวี อุทธกงักุล (2557) ไดศึ้กษาวิจยั : เร่ือง ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ผลการวิจยั
พบวา่ ปัญหาของการจดัท าภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย เกิดข้ึนจากการตั้งหน้ีผิด ใส่จ านวนเลข
ผิด หักภาษีไม่ตรงกับอัตราท่ีก าหนด ระบุประเภทเงินได้ไม่ถูกต้อง และช่ือกับเลขท่ี
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ประจ าตวัผูเ้สียภาษีไม่ตรงกบัเอกสาร จากปัญหาดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งแก้ไขและพฒันา
ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัท าภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

  

 ชนิดา เนตรหาญ (2556) ไดศึ้กษาวิจยั : เร่ือง การจดัท าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
หกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53) ผลการวิจยัพบวา่ 
ระหวา่งการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในการจดัท าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมและนิติบุคคล 
ไดพ้บปัญหา เช่น การค านวณภาษีผดิพลาด ก่อใหเ้บ้ียปรับเงินและการน าส่งแบบยื่นต่าง ๆ 
ล่าช้า จึงมีการแกปั้ญหาโดยการวางแผนภาษีให้เหมาะสมกบัรูปแบบการประกอบธุรกิจ
และการวางแผนภาษีอากรในปัจจุบนั 

 

 พัชรินทร์ ห้วยลึก (2552) ได้ศึกษาวิจยั : เร่ือง กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจ
ซอฟท์แวร์ ผลการวิจยัพบว่า บริษทัฯ มีการบนัทึกบญัชีผิดพลาด บางกรณีไม่เป็นไปตาม
หลกัการบญัชีและหลกัการภาษีอากร ประกอบกบัขาดนโยบายในการวางแผนภาษีอากร 
ส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท่ีสูงเกินความเป็นจริง 
ดงันั้นควรมีการปรับปรุงการวางแผนภาษีอากรทุกปี เพื่อเหมาะสมกบัเหตุการณ์และการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายภาษีอากรอยูเ่สมอ 

 

จงกล แพศย์ศกล (2551) ได้ศึกษาวิจยั : เร่ือง การวางแผนภาษีของ บริษทั โลจิ
สติกส์ จ  ากดั ผลการวิจยัพบว่า กิจการด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายจึงต้องมีการวางแผนภาษี ดังน้ี ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ควรท า
สัญญารับจา้งบริการให้เกิดความชดัเจน เช่น บริษทัฯ รับจา้งบริหารคลงัสินคา้ และรับจา้ง
ขนส่งสินคา้ดว้ยควรท าสัญญาแยกค่าบริการและค่าขนส่งออกเป็นคนละฉบบั เพื่อป้องกนั
การถูกตีความเป็นการรับจา้งทั้งจ  านวน ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่ายไวใ้น
อตัราสูงกวา่ท่ีควรเป็น 
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 องัคาร ดวงตาเวียง (2551) ไดศึ้กษาวจิยั : เร่ือง กลยุทธ์ในการเพิ่มก าไรของ บริษทั 
ไทยซากุระ คอนซลัแตนท ์จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ บริษทัมีรายไดล้ดลง เน่ืองจากมีปัญหา
ในการคิดอตัราค่าบริการและค่าธรรมเนียมรวมกนั ท าให้บริษทัมีรายไดม้ากกวา่ปกติ เป็น
เหตุให้ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเกินความเป็นจริง ดงันั้น บริษทั
ควรมีการวางแผนภาษีให้เหมาะสมกบัธุรกิจ เช่น การแยกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียม 
โดยการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกคา้ควรออกเฉพาะค่าบริการเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมทาง
กฎหมายไม่ถือเป็นรายไดข้องบริษทั 

  



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ  ากดั 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 45,47 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ  

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

หมายเลขโทรศพัท ์02-809-3990 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญญาลกัษณ์ (Logo) บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ  ากดั 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ี บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการด้านการจดัท าบญัชี 

ตรวจสอบบญัชีและภาษีอาการตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป อีกทั้งยงัมีผูท้  าบญัชีท่ีมี
คุณสมบติัตามพระราชบญัญติัการบญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) รวมทั้งให้บริการดา้น
การจดทะเบียนธุรกิจอีกด้วย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด มีลักษณะการ
ประกอบการ ดงัน้ี 

 บริการจดัท าบญัชี (Accounting) 

- ใหค้  าปรึกษาดา้นบญัชี และออกแบบระบบบญัชี 
- จดัท าสมุดบญัชีรายวนั และสมุดบญัชีแยกประเภท 
- จดัท าบญัชีราบเดือน/รายปี 
- จดัท างบการเงินประจ าปีเพื่อยืน่ต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย ์

บริการตรวจสอบบญัชี (Auditing) 

- ตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต (CPA) 

- ตรวจสอบภาษีอากร โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูส้อบบัญชีภาษี
อากร (Tax Auditor) 

- วางรูปแบบระบบบญัชี และควบคุมภายใน 

บริการดา้นภาษีอากร (Taxation) 

- จดัท าและยืน่แบบภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 
- จดัท าและยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 
- จดัท าและยื่นแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประจ าปี ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91 

และ ภ.ง.ด.94 
- จดัท าและยืน่แบบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 
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บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Registration) 

- จดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั หา้งหุน้ส่วนและร้านคา้ 
- ขอเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- จดทะเบียนเลิกกิจกร และช าระบญัชี 
- จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุกชนิด 
- จดทะเบียนประกนัสังคม 

บริการในการขอใบอนุญาตท างานของชาวต่างชาติ (Work Permit) และวซ่ีา (Visa) 

- ขอและต่ออายใุบอนุญาตท างานใหช้าวต่างชาติ 
- บริการต่อวีซ่าประเภทธุรกิจ (Non B Visa) ให้ชาวต่างชาติพร้อมบริการ

ตลอดปี 
- บริการต่อวซ่ีาประเภทอ่ืนๆ และเปล่ียนประเภทการตรวจลงตรา 

 บริการอ่ืน ๆ (Other services) 

- วางระบบบญัชีและเอกสารแบบครบวงจร 
- วางแผนภาษีอากร 
- ใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาดา้นบญัชี และภาษีอากร 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงาน บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ  ากดั 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 1) นางสาว สุมณทิพย ์สร้างเขตร์  5904300139 ต าแหน่งงาน ผูช่้วยพนกังานท าบญัชี 

2) นางสาว นิชกานต ์คิดประเสริฐ  5904300148 ต าแหน่งงาน ผูช่้วยพนกังานท าบญัชี 
 
ท าหน้าท่ี แยกประเภทเอกสารเพื่อเตรียมบนัทึกดา้นบญัชีและภาษี วิเคราะห์รายการทาง

บญัชีและบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี (AutoFlight) จดัท าแบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ี
จ่าย ภ.ง.ด. 1,3,53 และตรวจความถูกตอ้งรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขาย 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 1) คุณ ภชัรธิดา จูระมงคล ต าแหน่งงาน ผูบ้ริหาร 

2) คุณ ศิริพร     วรกลีบ  ต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
 

ภชัรธิดา จูระมงคล  
ผูบ้ริหาร 

 

ศิริพร วรกลีบ  
พนกังานท่ีปรึกษา 

 

สุมณทิพย ์สร้างเขตร์ 

นิชกานต ์คิดประเสริฐ 

นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม  
62 

มิถุนายน  
62 

กรกฎาคม  
62 

สิงหาคม  62 

1. ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน     

2. วเิคราะห์การจดัท า
โครงงาน 

    

3. วางแผนการจดัท า
โครงงาน 

    

4. จดัท าโครงงาน     

5. สรุปผลการจดัท าโครงงาน     

6. จดัท ารูปเล่มโครงงาน     

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
Hardware 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
4. เคร่ืองค านวณ 

Software 
1. โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 , 53 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

4.1.1 วธีิการคิดค านวณภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

 การคิดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย มีความแตกต่างกนัในส่วนของวธีิการคิดโดยจะข้ึนอยูก่บัประเภท

เงินไดน้ั้นจะถูกหกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราภาษีท่ีแตกต่างกนั เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่ง ค่าเช่า  

 

 

 

 

ประเภทเงินได ้: ค่าเช่า 25,000 

อตัราภาษี :          5% 

       จ  านวนเงินภาษีท่ีหกัและน าส่งในคร้ังน้ี  25,000 × 5%  = 1,250                       
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รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่ง ค่าโฆษณา 

ในกรณีท่ีเงินไดมี้ภาษีมูลค่าเพิ่มใหใ้ชย้อดก่อนจากฐานท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเงินได ้: ค่าโฆษณา  47,000 

อตัราภาษี :          2% 

       จ  านวนเงินภาษีท่ีหกัและน าส่งในคร้ังน้ี  47,000 × 2%  = 940                       
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รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่ง ค่าบริการโทรศพัท ์

 ในกรณีท่ีเงินไดมี้ภาษีมูลค่าเพิ่มใหใ้ชย้อดก่อนจากฐานท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  

 

 

ตวัอยา่งดงักล่าวท่ีปรากฏทั้งหมดเป็นเพียงตวัอยา่งท่ีพบไดง่้ายในชีวติประจ าวนั ยงัมีเงินไดป้ระเภท

ต่างๆ นอกเหนือจากน้ีอีกตามแต่กรณีผูรั้บเงินเป็นใคร แบ่งได ้2 กรณี คือ 

1. กรณีผูรั้บเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคล ธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 

2. กรณีผูรั้บเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภ.ง.ด. 53) 

 

 

 

 

ประเภทเงินได ้: ค่าบริการ  1,296.50 

อตัราภาษี :          3% 

       จ  านวนเงินภาษีท่ีหกัและน าส่งในคร้ังน้ี  1,296.50 × 3%  = 38.90                       
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4.1.2 การแปลงข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

รูปท่ี 4.4 น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมากรอกใส่ในโปแกรม Microsoft Excel 
 

 
รูปท่ี 4.5 เลือกเมนู File จากนั้นไปท่ี Save As 
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รูปท่ี 4.5 เลือกนามสกุลไฟลเ์ป็น Text (txt.) จากนั้นกด Save 

 
 

 
รูปท่ี 4.6 เปิดไฟล ์Text (txt.) ท่ี Save เรียบร้อยแลว้ข้ึนมา 
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รูปท่ี 4.7 ใหท้  าการคลุมช่องวา่งระหวา่งขอ้มูล 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 หลกัจากคลุมช่องวา่งแลว้ใหเ้ลือกเมนู Copy 
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รูปท่ี 4.9 ไปท่ีเมนู Edit เลือก Replace… 

 

รูปท่ี 4.10 ไปท่ี Find what แลว้คลิกขวาเลือก Paste 
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รูปท่ี 4.11 ใหใ้ส่สัญญาลกัษณ์ “ l ” ในช่อง Replace with แลว้กด Replace All 

 

รูปท่ี 4.12 หลงัจากแทน “ l ” ในช่องวา่งระหวา่งขอ้มูลแลว้กด Save 
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4.1.2 วธีิการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบของภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเตอร์เน็ต (ภ.ง.ด.3) 
การใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 
- หลงัจากดาวน์โหลดโปรแกรมจดัเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3 แลว้ ใหเ้ปิดโปรแกรมโอนยา้ย

ขอ้มูลใบแนบ ซ่ึงโปรแกรมจะถูกติดตั้งไวท่ี้ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND3_TRN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 สามารถเรียกใชง้านโปรแกรม ไดท่ี้หนา้จอ Desktop 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอแสดงโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 

 

2. กรอกรายละเอยีดข้อมูลของผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย 

- เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

- สาขาท่ีมีความตอ้งการจะยืน่แบบ 

- เลือก “ยืน่ปกติ” หรือ “ยืน่เพิ่มเติม” (กรณียืน่เพิ่มเติมให้ระบุคร้ังท่ียืน่แบบ) 

- เลือก “เดือน/ปีท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน”  

รูปท่ี 4.15 กรอบขอ้มูลส่วนแรกของแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.3) 
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3. เลอืกแฟ้มข้อมูลทีต้่องการท าการโอนย้าย 

- กดปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล (ไฟลน์ามสกุล.txt1) 

- ไฟลข์อ้มูลน้ีไดจ้ากการดึงขอ้มูลจากโปรแกรมจดัท าบญัชี (Microsoft Excel) 

- ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มูลการจ่ายเงินไดเ้ดียวกนักบัเดือนภาษีท่ีตอ้งการยืน่แบบ  

- จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง” 

รูปท่ี 4.16  การเลือกแฟ้มขอ้มูลท่ีตอ้งการท าการโอนยา้ย แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 
 

 

 

                                                           
1 ข้อมลู Text file หมายถึง ไฟล์ข้อความตวัอกัษร (นามสกลุ .txt) สามารถเปิดอา่น ได้ด้วยโปรแกรม Notepad หรือ 
Wordpad เป็นต้น มีข้อมลูการจ่ายเงินได้ 1 รายการอยู่ในแถวเดียวกนั และแบง่แยกข้อมลู ได้แก่ Tab (เว้นวรรค) หรือ pie(|) 

หรือ Semicolon (;) เป็นตวัคัน่อยู่ระหวา่งข้อมลูหรือคอลมัน์ 
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00001l3123456789101lค าน าหนา้ช่ือ1lช่ือ1lนามสกุล1lท่ีอยู1่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

00001l3123456789102lค าน าหนา้ช่ือ2lช่ือ2lนามสกุล2lท่ีอยู2่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

00001l3123456789103lค าน าหนา้ช่ือ3lช่ือ3lนามสกุล3lท่ีอยู3่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

 

 

 

4. ก าหนดรหัสข้อมูล 

4.1 รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

จากขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
- มีการหกั ณ ท่ีจ่ายเพียงอยา่งเดียวโดยแทนค่าดว้ยเลข 1 
- มีการหกั ณ ท่ีจ่ายออกใหต้ลอดไป โดยแทนค่าดว้ยเลข 2 
- มีการหกั ณ ท่ีจ่ายออกใหเ้พียงคร้ังเดียว โดยแทนค่าดว้ย 3 

 
 

 

 

 

4.2 ตัวอกัษรทีใ่ช้แบ่งแยกข้อมูล 

 

รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งขอ้มูลจาก Text File 

จากตวัอยา่งจะพบวา่ ขอ้มูล Text File เป็นขอ้มูลความยาวไม่คงท่ี จึงใหท้  าตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ไม่เลือก ช่อง “ขนาดความยาวของขอ้มูลคงท่ี” 
2. ใหใ้ชต้วัอกัษร Pie (l) เป็นตวัคัน่ในการแบ่งแยกขอ้มูล 
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3. ใหก้รอกตวัอกัษร Pie (l) ในช่อง “ช่องตวัอกัษรท่ีใชแ้บ่งแยกขอ้มูล” 

 

รูปท่ี 4.18  การก าหนดรหสัขอ้มูลต่างๆ ตอ้งการท าการโอนยา้ย แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 
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5. ก าหนดต าแหน่งข้อมูล 

- วธีิการนบัต าแหน่งขอ้มูลใหน้บัจาก หลงัตวัคัน่ Pie (l) ตวัท่ี 1 และขอ้มูลท่ีอยูห่ลงัตวั
คัน่ตวัท่ี 1 จะเป็นต าแหน่งท่ี 1 ตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 
 

 

 
ความหมายของต าแหน่งขอ้มูล 

 ต าแหน่งท่ี  0 ล าดบัท่ี 

 ต าแหน่งท่ี  1 เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

 ต าแหน่งท่ี  2 ค าน าหนา้ช่ือ 

รูปท่ี 4.19 เลือกแถบ “ต าแหน่งขอ้มูล” เพื่อก าหนดต าแหน่งขอ้มูล 

00001l3123456789101lค าน าหนา้ช่ือ1lช่ือ1lนามสกุล1lท่ีอยู1่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

00001l3123456789102lค าน าหนา้ช่ือ2lช่ือ2lนามสกุล2lท่ีอยู2่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

00001l3123456789103lค าน าหนา้ช่ือ3lช่ือ3lนามสกุล3lท่ีอยู3่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

 

 

  0         1      2        3    4     5      6           7     8    9      10         11 
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 ต าแหน่งท่ี  3 ช่ือของผูมี้เงินได ้

 ต าแหน่งท่ี  4 นามสกุล 

 ต าแหน่งท่ี  5 ท่ีอยู ่

 ต าแหน่งท่ี  6 วนั/เดือน/ปี ท่ีจ่ายเงินได ้โดยมีรูปแบบเป็น dd/mm/yyyy 

 ต าแหน่งท่ี  7 ประเภทเงินได ้

 ต าแหน่งท่ี  8 อตัราภาษี 

 ต าแหน่งท่ี  9 จ านวนเงินท่ีจ่าย 

 ต าแหน่งท่ี  10 จ านวนเงินภาษีท่ีหกั 

 ต าแหน่งท่ี  11 เง่ือนไขการหกัภาษี 

 
 
 



36 
 

 

 รูปท่ี 4.20  การก าหนดค่าของต าแหน่งขอ้มูลในโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล 

 

จากตวัอยา่งดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ เม่ือน าขอ้มูลไปก าหนดค่าของต าแหน่งขอ้มูลในโปรแกรม
โอนยา้ยขอ้มูล ขอ้ 5 ช่ือผูมี้เงินได ้แต่เม่ือนบัต าแหน่งขอ้มูลแลว้อยูห่ลงัตวัคัน่ท่ี 3  จึงเป็นต าแหน่งท่ี 3 

 

 

 
 

 

 

  

00001l3123456789101lค าน าหนา้ช่ือ1lช่ือ1lนามสกุล1lท่ีอยู1่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

00001l3123456789102lค าน าหนา้ช่ือ2lช่ือ2lนามสกุล2lท่ีอยู2่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

00001l3123456789103lค าน าหนา้ช่ือ3lช่ือ3lนามสกุล3lท่ีอยู3่l01/08/2562lค่าเช่าl05.00l0006000.00l000300.00l1 

 

 

  0         1      2        3    4     5      6           7     8    9      10         11 
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รูปท่ี 4.21 เม่ือมีการก าหนดต าแหน่งขอ้มูลตวัคัน่เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม “โอนยา้ยขอ้มูล” 

 

ขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้งมีในขอ้มูล Text File 

            

 ขอ้มูล Text File มีขอ้มูลตามตวัอยา่งดงัน้ี ขอ้มูลล าดบั 2  จ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40(5) 
คือ ค่าเช่า ให้แก่ นายเอบี นามสมมติ เป็นเงิน 25,000 บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว ้ในอตัราร้อยละ 5 
เป็นจ านวนเงิน 1,250 บาท เม่ือวนัท่ี 5/08/2562  

 

 

 

 

 

 

02l3333333000000lนายlเอบlีนามสมมติl05/08/2562lคา่เช่าl5l25,000l1,250l1 
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6. จัดเกบ็ข้อมูลโอนย้ายไฟล์ 

- หลังจากกดปุ่ม “โอนยา้ยข้อมูล” ให้เลือก Directory ท่ีต้องการจัดเก็บข้อมูล ซ่ึง
ไฟลข์อ้มูลท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่น C:\Program Files(x86)\Rdinet\PND3_TRN 

- กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็น
ส านกังานใหญ่ไม่ตอ้งระบุสาขา 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.22 กดปุ่ม “ตกลง” เม่ือท าการจดัเก็บไฟลข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.23 กรณีโอนยา้ยขอ้มูลมีบางรายการแกไ้ข 
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 หลงัจากกดปุ่ม “ตกลง” จดัเก็บไฟลข์อ้มูลแลว้ โปรแกรมจะท าการตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมด 
หากพบวา่ มีบางรายการท่ีไม่ถูกตอ้งโปรแกรมจะแจง้เตือนขอ้ความวา่มีขอ้มูลในต าแหน่งใดไม่
ถูกตอ้ง แลว้แต่กรณี เช่น 

-                                                จดัเก็บไฟลข์อ้มูลรายการแกไ้ขเพื่อน าไปแกไ้ข 

-                                                สั่งพิมพร์ายการขอ้ความท่ีแจง้ใหแ้กไ้ข 

-                                                จดัเก็บขอ้ความท่ีแจง้รายการท่ีตอ้งแกไ้ข 

-                                                 กลบัไปแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งในทนัที 

- รายการท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จะจดัเก็บเฉพาะรายท่ี                              
ถูกตอ้งและรายการท่ีเตือนจะจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24 รายการปุ่มต่างๆ 
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รูปท่ี 4.25 ขอ้มูลใน Text File ท่ีถูกตอ้ง 

 

รูปท่ี 4.26 เม่ือขอ้มูลถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ระบบจะท าการจดัเก็บและตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั 
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ขอ้มูลเพิ่มเติม 

1. โปแกรมจะตั้งท่ีอยูใ่นการจดัเก็บไฟลไ์วท่ี้ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND3_TRN ซ่ึง

สามารถเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการได ้

2. โปรแกรมจะท าการตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั มีความหมาย ดงัน้ี 

3333333330000OZZZZPO325620800 

3333333330000   เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกั 
  OZZZZ  ส านกังานใหญ่ 
  PO3          ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 3 
          2562                       ปีภาษี 
          08           เดือนภาษี 

00           การยืน่ปกติ (ถา้เป็น 01 คือ การยืน่เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) 
 

7. พมิพ์ใบแนบรายการภาษีทีน่ าส่ง 

  เม่ือท าการจดัเก็บไฟลข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะท าการ สรุปจ านวนรายทั้งหมสรุป
รายการภาษีท่ีน าส่ง พร้อมแสดงยอดรวมเงินไดแ้ละยอดภาษีท่ีน าส่ง 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.27 รายการสรุปต่างๆ  
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รูปท่ี 4.28 ถา้ตอ้งการพิมพร์ายละเอียดใบแนบ กดปุ่ม “ตกลง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.29  ถา้ตอ้งการพิมพใ์บหนา้สรุปรายการภาษีน าส่ง กดปุ่ม “พิมพ”์ 
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รูปท่ี 4.30 หนา้จอจะแสดงรายละเอียดภาษีน าส่งใหเ้ลือกขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีตอ้งการแลว้
กดปุ่ม “พิมพ”์ 
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4.1.1 วธีิการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบของภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเตอร์เน็ต (ภ.ง.ด.53) 
การใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบ ภ.ง.ด. 53 
- หลงัจากดาวน์โหลดโปรแกรมจดัเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.53 แลว้ ใหเ้ปิดโปรแกรมโอนยา้ย

ขอ้มูลใบแนบ ซ่ึงโปรแกรมจะถูกติดตั้งไวท่ี้ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53_TRN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.31 สามารถเรียกใชง้านโปรแกรม ไดท่ี้หนา้จอ Desktop 
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รูปท่ี 4.32 หนา้จอแสดงโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 

 

2. กรอกรายละเอยีดข้อมูลของผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย 

- เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

- สาขาท่ีมีความตอ้งการจะยืน่แบบ 

- เลือก “ยืน่ปกติ” หรือ “ยืน่เพิ่มเติม” (กรณียืน่เพิ่มเติมให้ระบุคร้ังท่ียืน่แบบ) 

- เลือก “เดือน/ปีท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน”  

รูปท่ี 4.33 กรอบขอ้มูลส่วนแรกของแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.53) 
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3. เลอืกแฟ้มข้อมูลทีต้่องการท าการโอนย้าย 

- กดปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟลข์อ้มูล (ไฟลน์ามสกุล.txt2) 

- ไฟลข์อ้มูลน้ีไดจ้ากการดึงขอ้มูลจากโปรแกรมจดัท าบญัชี (Microsoft Excel) 

- ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มูลการจ่ายเงินไดเ้ดียวกนักบัเดือนภาษีท่ีตอ้งการยืน่แบบ  

- จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง” 

รูปท่ี 4.34 การเลือกแฟ้มขอ้มูลท่ีตอ้งการท าการโอนยา้ย แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 
 

 

 

 

                                                           
2 ข้อมลู Text file หมายถึง ไฟล์ข้อความตวัอกัษร (นามสกลุ .txt) สามารถเปิดอา่น ได้ด้วยโปรแกรม Notepad หรือ 
Wordpad เป็นต้น มีข้อมลูการจ่ายเงินได้ 1 รายการอยู่ในแถวเดียวกนั และแบง่แยกข้อมลู ได้แก่ Tab (เว้นวรรค) หรือ pie(|) 

หรือ Semicolon (;) เป็นตวัคัน่อยู่ระหวา่งข้อมลูหรือคอลมัน์ 
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00001l3659900228382lค าน าหนา้ช่ือ1lช่ือ1lนามสกุล1lท่ีอยู1่l05/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

00001l3659900228383lค าน าหนา้ช่ือ2lช่ือ2lนามสกุล2lท่ีอยู2่l06/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

00001l3659900228384lค าน าหนา้ช่ือ3lช่ือ3lนามสกุล3lท่ีอยู3่l07/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

 

 

4. ก าหนดรหัสข้อมูล 

4.1 รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

จากขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
- มีการหกั ณ ท่ีจ่ายเพียงอยา่งเดียวโดยแทนค่าดว้ยเลข 1 
- มีการหกั ณ ท่ีจ่ายออกใหต้ลอดไป โดยแทนค่าดว้ยเลข 2 
- มีการหกั ณ ท่ีจ่ายออกใหเ้พียงคร้ังเดียว โดยแทนค่าดว้ย 3 

 
 

 

 

 

4.2 ตัวอกัษรทีใ่ช้แบ่งแยกข้อมูล 

รูปท่ี 4.35 ตวัอยา่งขอ้มูลจาก Text File 

จากตวัอยา่งจะพบวา่ ขอ้มูล Text File เป็นขอ้มูลความยาวไม่คงท่ี จึงใหท้  าตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ไม่เลือก ช่อง “ขนาดความยาวของขอ้มูลคงท่ี” 
2. ใหใ้ชต้วัอกัษร Pie (l) เป็นตวัคัน่ในการแบ่งแยกขอ้มูล 
3. ใหก้รอกตวัอกัษร Pie (l) ในช่อง “ช่องตวัอกัษรท่ีใชแ้บ่งแยกขอ้มูล” 
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รูปท่ี 4.36 การก าหนดรหสัขอ้มูลต่างๆ ตอ้งการท าการโอนยา้ย แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 

5 ก าหนดต าแหน่งข้อมูล 

รูปท่ี 4.37 เลือกแถบ “ต าแหน่งขอ้มูล” เพื่อก าหนดต าแหน่งขอ้มูล 
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- วธีิการนบัต าแหน่งขอ้มูลใหน้บัจาก หลงัตวัคัน่ Pie (l) ตวัท่ี 1 และขอ้มูลท่ีอยูห่ลงัตวั
คัน่ตวัท่ี 1 จะเป็นต าแหน่งท่ี 1 ตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 
 

 

 
ความหมายของต าแหน่งขอ้มูล 

 ต าแหน่งท่ี  0 ล าดบัท่ี 

 ต าแหน่งท่ี  1 เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

 ต าแหน่งท่ี  2 ค าน าหนา้ช่ือ 

 ต าแหน่งท่ี  3 ช่ือของผูมี้เงินได ้

 ต าแหน่งท่ี  4 นามสกุล 

 ต าแหน่งท่ี  5 ท่ีอยู ่

 ต าแหน่งท่ี  6 วนั/เดือน/ปี ท่ีจ่ายเงินได ้โดยมีรูปแบบเป็น dd/mm/yyyy 

 ต าแหน่งท่ี  7 ประเภทเงินได ้

 ต าแหน่งท่ี  8 อตัราภาษี 

 ต าแหน่งท่ี  9 จ านวนเงินท่ีจ่าย 

 ต าแหน่งท่ี  10 จ านวนเงินภาษีท่ีหกั 

 ต าแหน่งท่ี  11 เง่ือนไขการหกัภาษี 

 
 
 

00001l3659900228382lค าน าหนา้ช่ือ1lช่ือ1lนามสกุล1lท่ีอยู1่l05/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

00001l3659900228383lค าน าหนา้ช่ือ2lช่ือ2lนามสกุล2lท่ีอยู2่l06/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

00001l3659900228384lค าน าหนา้ช่ือ3lช่ือ3lนามสกุล3lท่ีอยู3่l07/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

 

  0         1      2        3    4     5      6           7     8    9      10         11 
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 รูปท่ี 4.38 การก าหนดค่าของต าแหน่งขอ้มูลในโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล 

 

จากตวัอยา่งดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ เม่ือน าขอ้มูลไปก าหนดค่าของต าแหน่งขอ้มูลในโปรแกรม
โอนยา้ยขอ้มูล ขอ้ 5 ช่ือผูมี้เงินได ้แต่เม่ือนบัต าแหน่งขอ้มูลแลว้อยูห่ลงัตวัคัน่ท่ี 3  จึงเป็นต าแหน่งท่ี 3 

 

 

 
 

 

 

  

00001l3659900228382lค าน าหนา้ช่ือ1lช่ือ1lนามสกุล1lท่ีอยู1่l05/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

00001l3659900228383lค าน าหนา้ช่ือ2lช่ือ2lนามสกุล2lท่ีอยู2่l06/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

00001l3659900228384lค าน าหนา้ช่ือ3lช่ือ3lนามสกุล3lท่ีอยู3่l07/08/2562lค่าเช่าl05.00l0025000.00l001250.00l1 

 

  0         1      2        3    4     5      6           7     8    9      10         11 
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รูปท่ี 4.39 เม่ือมีการก าหนดต าแหน่งขอ้มูลตวัคัน่เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม “โอนยา้ยขอ้มูล” 

 

ขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้งมีในขอ้มูล Text File 

            

 ขอ้มูล Text File มีขอ้มูลตามตวัอยา่งดงัน้ี ขอ้มูลล าดบั 2  จ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40(5) 
คือ ค่าเช่า ให้แก่ นายเอบี นามสมมติ เป็นเงิน 25,000 บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว ้ในอตัราร้อยละ 5 
เป็นจ านวนเงิน 1,250 บาท เม่ือวนัท่ี 5/08/2562  

 

 

 

 

 

 

02l3333333000000lนายlเอบlีนามสมมติl05/08/2562lคา่เช่าl5l25,000l1,250l1 
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6 จัดเกบ็ข้อมูลโอนย้ายไฟล์ 

- หลังจากกดปุ่ม “โอนยา้ยข้อมูล” ให้เลือก Directory ท่ีต้องการจัดเก็บข้อมูล ซ่ึง
ไฟลข์อ้มูลท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่น C:\Program Files(x86)\Rdinet\PND53_TRN 

- กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็น
ส านกังานใหญ่ไม่ตอ้งระบุสาขา 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.40 กดปุ่ม “ตกลง” เม่ือท าการจดัเก็บไฟลข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.41 กรณีโอนยา้ยขอ้มูลมีบางรายการแกไ้ข 
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 หลงัจากกดปุ่ม “ตกลง” จดัเก็บไฟลข์อ้มูลแลว้ โปรแกรมจะท าการตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมด 
หากพบวา่ มีบางรายการท่ีไม่ถูกตอ้งโปรแกรมจะแจง้เตือนขอ้ความวา่มีขอ้มูลในต าแหน่งใดไม่
ถูกตอ้ง แลว้แต่กรณี เช่น 

-                                                จดัเก็บไฟลข์อ้มูลรายการแกไ้ขเพื่อน าไปแกไ้ข 

-                                                สั่งพิมพร์ายการขอ้ความท่ีแจง้ใหแ้กไ้ข 

-                                                จดัเก็บขอ้ความท่ีแจง้รายการท่ีตอ้งแกไ้ข 

-                                                 กลบัไปแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งในทนัที 

- รายการท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จะจดัเก็บเฉพาะรายท่ี                              
ถูกตอ้งและรายการท่ีเตือนจะจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.42 รายการปุ่มต่างๆ 
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รูปท่ี 4.43 ขอ้มูลใน Text File ท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.44 เม่ือขอ้มูลถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ระบบจะท าการจดัเก็บและตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั 
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ขอ้มูลเพิ่มเติม 

3. โปแกรมจะตั้งท่ีอยูใ่นการจดัเก็บไฟลไ์วท่ี้ C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53_TRN 

ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการได ้

4. โปรแกรมจะท าการตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั มีความหมาย ดงัน้ี 

3333333330000OZZZZPO325620800 

3333333330000   เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกั 
  OZZZZ  ส านกังานใหญ่ 
  PO53          ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 53 
          2562                       ปีภาษี 
          08           เดือนภาษี 

01           การยืน่ปกติ (ถา้เป็น 01 คือ การยืน่เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) 
 

7 พมิพ์ใบแนบรายการภาษีทีน่ าส่ง 

  เม่ือท าการจดัเก็บไฟลข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะท าการ สรุปจ านวนรายทั้งหมสรุป
รายการภาษีท่ีน าส่ง พร้อมแสดงยอดรวมเงินไดแ้ละยอดภาษีท่ีน าส่ง 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.45 รายการสรุปต่างๆ  
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รูปท่ี 4.46 ถา้ตอ้งการพิมพร์ายละเอียดใบแนบ กดปุ่ม “ตกลง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.47 ถา้ตอ้งการพิมพใ์บหนา้สรุปรายการภาษีน าส่ง กดปุ่ม “พิมพ”์ 
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รูปท่ี 4.48 หนา้จอจะแสดงรายละเอียดภาษีน าส่ง  
ใหเ้ลือกขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม “พิมพ”์ 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1   สรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.1.1   สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 จากการคณะผูจ้ดัท าท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 
สิงหาคม  2562 ท่ี บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ  ากดั ในต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานท าบญัชี 
คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และวธีิการปฏิบติังานจากพนกังานบญัชีท่ีเป็นผูฝึ้กสอนเป็นอยา่งดี รวมถึง
มีการสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ปฏิบติังานมีดงัน้ี 

1) ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ใหถู้กตอ้ง
ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด. 

2) ท าใหท้ราบถึงวธีิการใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบมาช่วยในการปฏิบติังาน 
3) ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนในการยืน่แบบภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
4) มีการน าขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการท างานมาปรับปรุงและพฒันาใหดี้ข้ึน  

 5.1.2   ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) ท าให้เกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายท่ีถูกตอ้งและ

สามารถน าไปใชใ้นการท างานไดจ้ริง 
2) ได้เรียนรู้และเข้าใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน เช่น การใช้โปรแกรม

โอนยา้ยขอ้มูล ท าใหช่้วยในการลดค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลา 
3) ได้รับประสบการณ์ในการท างานจริง ท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการท างานใน

อนาคต 
4) ไดเ้รียนรู้การส่ือสารในการท างานและปรับตวัใหเ้หมาะสมในสังคมการท างาน 
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5.1.3 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) การท างานในช่วงแรก จะมีปัญหาในการส่ือสารและเกิดขอ้ผิดพลาดในการท างาน 

เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ในการท างานจริง 
2) สายการท างานมีรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงและเง่ือนไขท่ีพิเศษ ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาด

บ่อยคร้ัง 
3) เน่ืองจากสถานท่ีท างานอยูไ่กล ท าใหมี้ปัญหาในการเดินทางและค่าใชจ่้าย 
 
5.1.4 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) ควรมีการอบรบเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบติังานจริงท่ีชัดเจนและเพิ่มเวลาในการ

ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
2) ควรมีการสอบถามขอ้มูลถึงรายละเอียดสถานท่ีจะไปปฏิบติังานในเร่ืองการท างานให้

รอบคอบรวมถึงความสะดวกในการเดินทาง 
 
5.2    สรุปผลโครงงาน 
 5.2.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 
 ในการท าโครงงานเล่มน้ี เกิดขอ้จ ากดัในเร่ืองขอ้มูลบางส่วนเป็นความลบัภายในของทาง
บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ  ากดั จึงไม่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกได ้เช่น รายช่ือ 
เลขทะเบียนภาษีของลูกคา้รวมถึงตอ้งมีการขออนุญาตในใชข้อ้มูลบางส่วนจากทางบริษทัก่อนและ
ขอ้มูลส่วนใหญ่ในสายงานพิเศษไม่สามารถเปิดเผยได ้
 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
 มีการขอค าปรึกษาและขออนุญาตจากทางบริษทัในขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการท า
โครงงาน และมีการสร้างขอ้มูลสมมติบางส่วนมาให้แตกต่างจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงโดยโครงสร้าง
และเน้ือหายงัคงเดิม รวมถึงมีการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนักงานบญัชีให้โครงงานถูกตอ้ง
ครบถว้นสมบูรณ์ 
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ผูบ้ริหารของบริษทั 
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ภาคผนวก ข 
บทความวชิาการ 

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
Using program transferring data of attachment withholding income tax  
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บทคดัย่อ 

บริษัท เอคเซคคิวทิฟ บริการการบัญชี จ ากัด 
เป็นส านักงานบัญชีท่ีให้บริการด้านการจัดท าบัญ ชี 
ตรวจสอบบัญชีและการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงการ
ให้บริการดา้นภาษีอากรท าให้เกิดการติดต่อประสานงาน
ในการท างานระหว่างบริษัทและกรมสรรพากรใน
ปัจจุบนักรมสรรพากรไดจ้ดัท าโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล
ใบแนบ ส าหรับบริษทัท่ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
จดัท าบญัชี (Microsoft Excel) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชง้านมาจดัท าใบแนบประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้
หัก ณ ท่ีจ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลใบ
แนบใหม่ลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้นและประหยดัเวลา 

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา 
พบ ว่ าบ ริษัท ได้ มี ก ารใช้บ ริษัท ได้ ใช้ โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจดัท าบญัชี (Microsoft Excel) ในการ
ท าฐานขอ้มูลเงินได ้ซ่ึงไม่อาจใชใ้นการยืน่แบบได ้ดงันั้น
บริษทัจึงไดใ้ชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบภาษีเงิน
ไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายมาเป็นส่ือกลางในการยื่นแบบภาษีเงินได้
หกั ณ ท่ีจ่ายผา่นอินเตอร์เน็ตเพ่ือน าส่งกรมสรรพากร โดย
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด. 
3,53) ท าให้ผู ้จัดท ามีความสนใจในขั้ นตอนการใช้
โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้สนใจในการใช้
โปรแกรม 

 

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. 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ให้
ถูกตอ้งตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
1.2.2 เพื่อทราบถึงวิธีการใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบ
แนบมาใชช่้วยในการปฏิบติังาน 
1.2.3 เพ่ือทราบถึงขั้นตอนในการยืน่แบบภาษีเงินได ้หัก 
ณ ท่ีจ่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 มีการปฏิบติังานในระยะเวลา 13 พฤษภาคม 2562 
ถึง 30 สิงหาคม  2562 
1.3.2 มีการสอบถามและค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจาก
บริษทัและพ่ีเล้ียงท่ีปรึกษา 
1.3.3 มีการค้นหาข้อ มูล เพ่ิม เติมจากเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร และเอกสารต่างๆ จากทางบริษทั 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการภาษี
เงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย ให้ ถูกต้องตามท่ีกรมสรรพากร
ก าหนด 
1.4.2 ท าให้ทราบถึงวิธีการใชโ้ปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูล
ใบแนบมาช่วยในการปฏิบติังาน 
1.4.3 ท าให้ทราบถึงขั้นตอนในการยื่นแบบภาษีเงินได ้
หกั ณ ท่ีจ่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

- คิดหวัขอ้โครงงานและปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
- รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นโครงงาน 
- ค  านวณผลของขอ้มูล 
- จดัท าเล่มเอกสารโครงงาน 
- น าเสนอโครงงาน 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้   

Hardware 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
4. เคร่ืองค านวณ 
Software 
1. โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 , 53 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 
 

ผลการปฏบิัตงิาน 

ความหมายของภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

 ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย เป็นเคร่ืองมือทางภาษี
อากรอยา่งหน่ึงท่ีควบคุมผูมี้เงินไดย้ื่นเสียภาษีเงินไดพึ้ง
ประเมินครบถ้วนหรือไม่ โดยก าหนดให้ผู ้จ่ายเงินมี
หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายจากผูรั้บเงิน แลว้น าส่ง
กรมสรรพากรภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป หลกัเกณฑ์
การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายจะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้
ก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร เช่น มาตรา 50 3 เตรส 
มาตรา 69 ทว ิ69 ตรี 
 
ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 
1. ผูมี้หน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 3 
หมายถึง ผูจ่้ายเงินได้ให้แก่ผูรั้บซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีได้
บุคคลธรรมดา 
2. ผูมี้หน้าท่ีหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด 53 
หมายถึง ผูจ่้ายเงินไดใ้หแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
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โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 
โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบเป็นโปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับจดัเตรียมขอ้มูลใบแนบ ซ่ึงผูใ้ชง้านตอ้ง
ติดตั้ งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ไว้ท่ี เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ชง้านไม่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลรายการใบ
แนบดว้ยตนเอง แต่จะดึงขอ้มูลออกจากโปรแกรมจดัท า

บญัชี (Microsoft Excel) ซ่ึงมีฐานขอ้มูลการจ่ายเงินท่ี
ไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ และน าไฟลข์อ้มูลท่ีเป็น Text File ท า
การโอนยา้ยขอ้มูลผ่านโปรแกรมดังกล่าว โดยก าหนด
รหสัขอ้มูล ต าแหน่งขอ้มูลตามแบบท่ีก าหนดและจดัเก็บ
ไฟลข์อ้มูล เพ่ือน าไปอพัโหลดใบแนบในขั้นตอนการยื่น
แบบออนไลน์ จะเห็นไดว้่าโปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบ
แนบ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู ้ใช้งานไม่ต้อง
บนัทึกขอ้มูลรายการใบแนบซ่ึงมีจ านวนมากดว้ยตนเอง 
 
สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

จากการคณะผู ้จัดท าท่ีได้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ตั้ งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม  
2562 ท่ี บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ ากดั ใน
ต าแหน่ง ผู ้ช่วยพนักงานท าบัญชี คณะผู ้จัดท าได้รับ
ความรู้และวิธีการปฏิบัติงานจากพนักงานบญัชีท่ีเป็นผู ้
ฝึกสอนเป็นอยา่งดี รวมถึงมีการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
พฒันาการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการปฏิบติังานมีดงัน้ี 
1) ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
ภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ให้ถูกตอ้งตามท่ีกรมสรรพากร
ก าหนด. 
2) ท าให้ทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมโอนยา้ย
ขอ้มูลใบแนบมาช่วยในการปฏิบติังาน 
3) ท าให้ทราบถึงขั้นตอนในการยื่นแบบภาษีเงิน
ได ้หกั ณ ท่ีจ่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
4) มีการน าขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการท างานมา
ปรับปรุงและพฒันาใหดี้ข้ึน  
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สิงหาคม 2562 ส่งผลให้ผู ้จัดท าได้รับความ รู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆมากมาย ส าหรับรายงานสหกิจศึกษา
ฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีนั้นได้รับความช่วยเหลือและ
ร่วมมือ สนบัสนุนจากหลายท่าน ดงัน้ี 
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ไดก้ล่าวนามและไม่ไดก้ล่าวนามและไม่ไดก้ล่าวนามท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท า
รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนการ
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บรรณานุกรม 
กิตติชยั ถาวรธรรมฤทธ์ิ. (2561). การบญัชีภาษีอากร 
TAX ACCOUNTING (พิมพค์ร้ังท่ี 9).  
กรุงเทพฯ: เค.ไอ.ที. เพลส. 
จงกล แพศยศ์กล. (2551). การวางแผนภาษีของ บริษทั 
โลจิสติกส์ จ ากดั. (การศึกษาคน้ควา้ดว้ย 
ตนเองบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย. 
ชนิดา เนตรหาญ และนรีรัตน์ พลอยศรีล้ิมพร. (2556). 
การจดัท าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ี 
จ่าย และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด. 3 และ 
ภ.ง.ด. 53). (สหกิจศึกษา ภาควิชาการบญัชี). กรุงเทพฯ: 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม. 



67 
 

 

พชัรินทร์ หว้ยลึก. (2552). กลยทุธ์การวางแผนภาษีธุรกิจ
ซอฟทแ์วร์ กรณีศึกษาของบริษทั ร้ิด เร็กซ์  
(ไทยแลนท์ ) จ ากัด . (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) กรุงเทพฯ:  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
มลทวี อุทธกงักุล. (2557). ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย.(สห
กิจศึกษา ภาควชิาการบญัชี). กรุงเทพฯ: คณะ 
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม. 
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. (2551). รายได้และค่าใช้จ่าย 
ความแตกต่างของหลกับญัชีและหลกัภาษี 
อากรท่ีต้องปรับปรุงก าไรสุทธิ. กรุงเทพฯ: ธรรมธิติ 
เพลส. 
สุ เมธ ศิ ริคุณโชติ. (2561). ภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 2561. กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพิมพ.์ 
องัคาร ดวงตาเวยีง. (2551). กลยทุธ์ในการเพ่ิมก าไรของ 
บริษทั ไทยซากรุะ คอนซลัแตนท ์จ ากดั. 
 (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต) กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
หอการคา้ไทย. 



68 
 

 

ภาคผนวก ค 
ไวนิล 

 

 



69 
 

 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

รหสันกัศึกษา : 5904300139   

  ช่ือ : นางสาว สุมณทิพย ์สร้างเขตร์   

คณะ : บริหารธุรกิจ    

   สาขา : การบญัชี   

    ท่ีอยู ่: 1272/25 ซ.สุคนธวทิ 5 

  ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร 74110    

 

      รหสันกัศึกษา : 5904300148   

      ช่ือ : นิชกานต ์คิดประเสริฐ   

คณะ : บริหารธุรกิจ    

   สาขา : การบญัชี   

       ท่ีอยู ่: 203/3 ม.2 ต.คลองมะเด่ือ 

      อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

  

 

 


	1Cover.pdf
	2Certificate.pdf
	3Abstract1.pdf
	4Acknowledgement.pdf
	5Content.pdf
	6Chapter1.pdf
	7Chapter2.pdf
	8Chapter3.pdf
	9Chapter4.pdf
	10Chapter5.pdf
	11Reference.pdf
	12Appendix.pdf
	13Vitae.pdf

