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บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด ให้บริ การด้านบัญชี และภาษีอากร บริ การด้าน
การเงิน บริ การด้านกฏหมายและบริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิ บตั ิ สหกิ จ
ศึกษาและได้รับมอบหมายให้บนั ทึกใบแนบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภงด.3และภงด.53
โดยโปรแกรม RD-net และยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3และภงด.53 ผ่าน
อินเตอร์ เน็ต ในช่ วงแรกของการปฏิบตั ิงานนั้นคณะผูจ้ ดั ทาประสบปั ญหาและเกิ ดข้อผิดพลาด ทา
ให้งานเกิดความล่าช้า
โครงงานนี้จดั ทาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภงด.3และ
ภงด.53 ด้วยโปรแกรมRD-netและยื่นผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต คณะผูจ้ ดั ทาจึงทาการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลตามหนังสื อรับรองการหัก ณ ที่จ่ายในโปรแกรม RD-net จากนั้นนามาจัดทาเป็ น
ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่พบบ่อย จากการศึกษาศึกษา
ดังกล่าวทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนการบันทึกใบแนบภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่จ่าย
ภงด.3และ ภงด.53 และทาให้มีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบตั ิงานมากขึ้น ซึ่ งเป็ นประโยชน์
ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาอาชี พในอนาคตและเป็ นประโยชน์ สาหรับบุคคลที่
สนใจนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
คาสาคัญ: การบันทึก ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภงด.3 53
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บทที 
บทนํา
. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากการปฏิบตั ิงานนันคณะผูจ้ ดั ทําได้เจอปั ญหาทีพบบ่อย ๆ จากการปฏิบตั ิงานโดยนํา
ปั ญหาทีเกิดขึนมาเรี ยงลําดับความสําคัญดังนี
+. การเลือกยืน ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ภงด.0 และภงด.30
4. การเลือกใช้อตั ราภาษีเงินได้ไม่ถูกต้อง
0. การบันทึกจํานวนเงินไม่ถูกต้อง
8. การระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูม้ ีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ไม่ถูกต้องสําหรับขันตอนการ
ยืน แบบทีสาํ นักงานสรรพากรหรื อการยืนแบบทีเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
3. การยืน แบบภาษีหกั ณ ทีจ่ายไม่ถูกต้อง
จากตัวอย่างของปั ญหาทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น คณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจทีจะไปศึกษาและ
หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึน
เพือให้การทํางานมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง ขึนและจัดทําขันตอนในการจัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายภงด.3 และ ภงด.53 ในโปรแกรม
EXPRESS และโปรแกรม RD-net ให้ถูกต้องก่อนการยืน แบบภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย เพือทีจะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูท้ ีมาเข้าร่ วมโครงการสหกิจรุ่ นต่อไป
. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.2.1. เพือศึกษาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบยืน รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
1.2.2. เพือศึกษาขันตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบยืน รายการภาษี
เงินได้หกั ณ ทีจ่าย
+.4.0. เพือศึกษาขันตอนการยืน แบบนําส่ งภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายภงด.0และภงด.30
.# ขอบเขตของการศึกษา
+.0.+. ศึกษาการทํางานของโปรแกรม EXPRESS และโปรแกรม RD-net
1.3.2. ระยะเวลาในการทํางาน 8 เดือน (+8 พฤษภาคม43G4-0+ สิ งหาคม 43G4 )

2
.' ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ
1.4.1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบยืน รายการภาษี
เงินได้หกั ณ ทีจ่าย
1.4.2. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบ
ยืน รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
1.4.3. มีแนวปฏิบตั ิงานเรื องการยืน แบบนําส่ งภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายภงด.0และภงด.30
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บทที 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ กีย วข้ อง
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย คือ จํานวนเงินทีกฎหมายกําหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้อง
หักออกจากเงินได้ก่อนจ่ายให้แก่ผรู ้ ับทุกคราว หรื อเป็ นจํานวนเงินภาษีทีผจู ้ ่ายเงินออกภาษีแทนผูม้ ี
เงินได้ตามหลักเกณฑ์วธิ ี การทีกฎหมายกําหนดและนําส่ งแล้ว ซึ งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินทีผเู ้ สี ย
ภาษีได้รับ และเป็ นเครดิตภาษีของผูถ้ ูกหักภาษีณ ทีจ่ายในการคํานวณภาษีทีตอ้ งยืน แบบแสดง
รายการภาษีประจําปี
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย เป็ นวิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึงทีกาํ หนดให้ผมู ้ ีหน้าทีเสี ยภาษี
เงิน ได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องเสี ยภาษีก่อนทีจะถึงกําหนดเวลายืน แบบแสดง
รายการ ภาษีเงินได้โดยกําหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้มีหน้าทีหกั ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ตามประเภทเงินได้
และอัตรา ภาษีทีกาํ หนด ภาษีเงินได้ผมู้ ีเงินได้ถูกหักไว้ ณ ทีจ่ายนั6น กฎหมายให้ถือเป็ นเครดิตภาษี
ของผูม้ ีเงินได้ เมือถึงกําหนดเวลายืน แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ก็มีสิทธินาํ เอาภาษีทีถูกหักไว้ ณ ที
จ่ายนั6นไปหัก ออกจากจํานวนภาษีทีจะต้องเสี ยและเสี ยภาษีเพิมเฉพาะส่ วนทีเหลือหลังจากหักภาษี
ณ ทีจ่ายแล้ว เท่านั6น นอกจากนี6ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายยังมีสาระความรู ้ทีเป็ นส่ วนทีเกียวข้องกับ
วิชาการบัญชีภาษี อากรอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ ่ าย
:. เพือบรรเทาภาระการเสี ยภาษีให้แก่ผรู ้ ับเงินได้
<. เพือให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสมําเสมอ
3. เพือลดแรงกดดันในการหลีกเลียงหรื อพยายามหลีกเลียงการเสี ยภาษีอากร
และลดภาระหน้าทีในการตรวจสอบภาษีหรื อการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง
ผู้มีหน้ าทีห ักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย
ผูม้ ีหน้าทีหกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย ได้แก่ บุคคลทีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นรายกรณี โดยอาจ
เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลในรู ปใด ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ คณะบุคคลซึ งไม่ใช่นิติบุคคลก็ได้ซ ึง
เป็ นผูจ้ ่ายเงินได้ ให้แก่ผรู้ ับเงินได้ท6 งั มีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา ห้าง
หุ น้ ส่ วน สามัญ คณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล) โดยเงินได้ทีจ่ายมิใช่เงินได้พ ึงประเมินทีได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งรวม คํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ ทั6งนี6กฎหมายอาจกําหนดให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ายเฉพาะกรณี
จ่ายเงินได้บาง ประเภท หรื อเฉพาะกรณี จ่ายเงินได้แก่ผผูร้ ับเงินบางประเภทเท่านั6นก็ได้
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รู ปที 2.1 ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
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หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้มีเงินได้ ทีถูกหักภาษี ณ ทีจ ่ าย มีดังนี*
1. ผูม้ ีเงินได้ทียงั ไม่มีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ให้ยนื คําร้องขอเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีภายใน
60 วัน นับแต่วนั ทีมีเงินได้
2. ผูม้ ีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง มีหน้าทีแจ้งรายการเพือการหักลดหย่อนตามทีอธิ บดี
กําหนดต่อผูจ้ ่ายเงินหรื อนายจ้าง เพือใช้เป็ นข้อมูลในการคํานวณหักภาษี
3. ผูม้ ีเงินได้ถึงเกณฑ์ตอ้ งยืนแบบแสดงรายการและชําระค่าภาษี มีสิทธิ นาํ ภาษีทีถูกหักไว้
มาหักออกจากภาษีทีตอ้ งชําระตามปกติได้ โดยแนบหนังสื อ
รับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายพร้อม
กับยืน แบบแสดงรายการเสี ยภาษี
4. ผูม้ ีเงินได้ทีถูกหักภาษีไว้มากเกินกว่าจํานวนภาษีทีตอ้ งชําระ มีสิทธิ ขอคืนภาษีได้ภายใน
กําหนดเวลายืน แบบแสดงรายการเสี ยภาษีประจําปี โดยกรอก
ข้อความช่องขอคืนเงินภาษีใน
แบบแสดงรายการภาษีให้ครบถ้วน หรื อทําเรื องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของปี ทีถูก
หักภาษีไว้เกิน
อนึงถ้าผูเ้ สี ยภาษีได้คืนเงินค่าภาษีทีถูกหักไว้เกินนานกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี6ยอีกร้อย
ละ 1 ต่อเดือน จนถึงวันทีกรมสรรพากรมีหนังสื อคืนเงินค่าภาษีถึงผูเ้ สี ยภาษี
5. กรณี ทีผมู ้ ีเงินได้ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ว แต่ไม่ได้ยนื แบบแสดงรายการเสี ยภาษี เจ้า
พนักงานประเมินจะประเมินภาษีทีตอ้ งเรี ยกเก็บ โดยคํานวณภาษีพร้อมเบี6ยปรับและเงินเพิมเป็ น
จํานวนตามกฎหมายก่อนแล้วจึงนําภาษีทีถูกหัก ณ ทีจ่ายและนําส่ งมาหักออก
6. กรณี ทีผจู ้ ่ายเงินหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ไม่ครบถ้วนจึงนําส่ งภาษีขาดไป ให้ผจู ้ ่ายเงินและผูม้ ี
เงินได้ร่วมรับผิดด้วยกัน
หลักเกณฑ์ และวิธีการคํานวณภาษี
ตามมาตรา EF แห่งประมวลรัษฎากร
:. กรณี การจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที : และ <
<. กรณี การจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที : และ < ซึ งนายจ้างจ่ายให้ครั6งเดียวเพราะเหตุ
ออกจากงาน
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G. กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที G
กรณี ทีหนึง ให้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายร้อยละ :E.F
กรณี ทีสอง ให้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายร้อยละ :F.F
กรณี ทีสาม ไม่ตอ้ งหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย
H. กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที E ได้แก่ เงินหรื อประโยชน์อย่างอืนทีได้เนืองจาก
การให้เช่าทรัพย์สินฯ และเงินได้พึงประเมินประเภทที J ได้แก่ เงินได้จาก
วิชาชีพอิสระทีจ่าย
ให้แก่ผรู ้ ับซึ งมิได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้คาํ นวณหักในอัตรา ร้อยละ :E.F ของเงินได้
E. กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที E,J,M และ N แต่ไม่รวมถึงการจ่ายซื6 อพืชผลทางการ
เกษตรและนอกจากกรณี ตามทีผจู ้ ่ายเป็ นรัฐบาล เทศบาล สุ ขาภิบาล หรื อองค์การบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถินอืน ซึ งจ่ายเงินได้ให้แก่ผรู ้ ับรายหนึงๆ มีจาํ นวนรวมทั6งสิ6 นตั6งแต่ :F,FFF บาทขึ6นไป แม้
การจ่ายนั6นจะได้แบ่งจ่ายครั6งหนึงๆ ได้ถึง :F,FFF บาทก็ดี ให้คาํ นวณหักภาษีในอัตราร้อยละ : ของ
ยอดเงินได้พึงประเมิน ส่ วนเงินได้ในการประกวดหรื อแข่งขันให้คาํ นวณหักตามอัตราภาษีเงินได้
J. กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที N เฉพาะทีจ่ายให้แก่ผรู ้ ับซึ งขายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อโอนกรรมสิ ทธิP หรื อสิ ทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ให้คาํ นวณ
ภาษีและนําส่ งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีผรู ้ ับจดทะเบียนสิ ทธิ และ
นิ ติกรรมในขณะทีมีการจด
ทะเบียน ในกรณี ทีไม่มีการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมให้นาํ ส่ ง ณ ทีวา่ การอําเภอภายใน M วัน นับ
แต่วนั ทีจ่ายเงินไม่วา่ ตนจะได้หกั ภาษีไว้แล้วหรื อไม่
ตามมาตรา G เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
อธิ บดีกรมสรรพากรได้มีคาํ สังที ท.ป. H/<E<N กําหนดให้มีการหักภาษี ณ ทีจ่ายเพิมเติมอีก
ในหลายกรณี จากผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้ ซึ งมีท6 งั กรณี ทีเป็ นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่ายดังนี6
:. การจ่ายเงินได้ทีมีจาํ นวนตามสัญญาตั6งแต่ :,FFF บาทขึ6นไปเท่านั6นจึงจะต้องหักภาษี ที
จ่ายตามคําสังที ท.ป. H/<E<N นี6 ถ้าการจ่ายเงินได้มีจาํ นวนถึง :,FFF บาทแล้ว แม้การจ่ายนั6นจะได้แบ่ง
จ่ายครั6งหนึงๆ ไม่ถึง :,FFF บาท ก็ยงั คงต้องหักภาษี
<. ภาษีทีหกั ณ ทีจ่ายต้องนําส่ งภายใน M วัน นับแต่วนั สิ6 นเดือนทีจ่ายเงิน โดยใช้แบบ ภงด.
G ถ้าหักภาษี ณ ทีจ่ายจากผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และใช้แบบ ภงด. EG ถ้าหักภาษี ณ
ทีจ่ายจากผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
G. ให้ระงับการหักภาษี ณ ทีจ่ายพืชผลทางการเกษตร กรณี จ่ายเงินได้ให้แก่ผมู ้ ีหน้าทีเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผลตั6งแต่วนั ที : มิถุนายน <EGN (คําสังกรมสรรพากรที ท.ป. EJ/<EGN)
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ลําดับ
ประเภทเงินได้พึงประเมิน
ที
1
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา
HF (<) และ (G) แห่งประมวล
รัษฎากร เช่น ค่านายหน้า และ
ค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิP
หรื อสิ ทธิ อย่างอืน

2

3

4

5

ผูม้ ีหน้าทีหกั ภาษี

ผูถ้ ูกหักภาษี

- บริ ษทั หรื อ ห้าง :. บริ ษทั หรื อห้าง หุ้นส่ วน
นิติบุคคลที ประกอบ
หุ้นส่ วนนิ ติบุคคล
กิจการใน ประเทศไทย
- นิติบุคคลอืน
<. มูลนิธิหรื อ สมาคม
(ไม่รวมถึง มูลนิ ธิหรื อ
สมาคมที รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดตามมาตรา HM(M)
มาตรา HF (H) (ก) แห่ งประมวล - ธนาคารพาณิ ชย์
1. บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
รัษฎากรเฉพาะ
- บริ ษทั ตาม
นิติบุคคลทีประกอบกิจการ
- ดอกเบี6ยพันธบัตร
กฎหมายว่าด้วยการ ในประเทศไทย
2. มูลนิธิหรื อสมาคม
- ดอกเบี6ยหุ ้นกู้
ประกอบ ธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และ
ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
- บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์
มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล - บริ ษทั หรื อห้าง
ธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
รัษฎากรเฉพาะ
หุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
- ดอกเบี6ยพันธบัตร
- นิติบุคคลอืน
ประกอบธุรกิจเงินทุน
- ดอกเบี6ยหุ ้นกู้
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
เครดิต ฟองซิเอร์ และ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
มาตรา 40 (4) (ก) แห่ ง ประมวล - บริ ษทั หรื อห้าง
:. บริ ษทั หรื อห้าง หุ้นส่ วน
รัษฎากรเฉพาะ
หุ้นส่วนนิติบุคคล
นิติบุคคลที ประกอบ
– ดอกเบี6ยพันธบัตร
- นิติบุคคลอืน
กิจการใน ประเทศไทย
– ดอกเบี6ยหุ้นกู้
<. มูลนิธิหรื อสมาคม
– ดอกเบี6ยตัวV เงิน
– ดอกเบี6ยเงินกูย้ มื
–
ดอกเบี6ยเงินกูย้ มื ทีอยูใ่ น
บังคับ
– ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคา จําหน่ายตัวV เงิน
เงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่ง
ของกําไรหรื อประโยชน์อืนใด
ตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่วนนิติ บุคคล
ทีต6งั ขึ6น ตาม
กฎหมาย ไทย
- กองทุนรวม

:. บริ ษทั หรื อห้าง หุ้นส่ วน
นิ ติบุคคลที ตั6งขึ6นตาม
กฎหมาย ของต่างประเทศ
ประกอบกิจการใน ประเทศ
ไทย

อัตราภาษี
ร้อยละ
3.0

แบบยืน
รายการ
ภงด.EG

10.0

ภงด.EG

1.0

ภงด.EG

10.0

ภงด.EG

1.0

ภงด.EG

1.0

ภงด.EG

10.0

ภงด.EG

10.0

ภงด.EG

10.0

ภงด.EG

กําหนดเวลา
นําส่ ง
นําส่ ง
ภายใน M วัน
นับแต่ วัน
สิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน
นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน
นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน
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- สถาบัน การเงินทีมี <. บริ ษทั หรื อห้าง หุ้นส่วน
กฎหมาย
นิ ติบุคคลที ตั6งขึ6นตาม
กฎหมายไทย
:. บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน
- ค่าเช่าหรื อประโยชน์ อย่าง
- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล
นิติบุคคลที ประกอบ
อืนทีได้จากการให้ เช่า
กิจการใน ประเทศไทย
ทรัพย์สินตามมาตรา 40 (5) (ก) - นิติบุคคลอืน
<. มูลนิธิหรื อสมาคม
แห่งประมวล รัษฎากรได้แก่
G. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
ค่าเช่า อาคารบ้านโรงเรื อนสิ ง
บุคคลธรรมดา
ปลูกสร้างอย่างอืน
- บริ ษทั หรื อห้าง
:. บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน
- ค่าเช่าเรื อตามกฎหมายว่าด้วย หุ้นส่ วนนิติบุคคล
นิติบุคคลที ประกอบ
การส่งเสริ มพาณิ ชย์นาวีที ใช้ - นิติบุคคลอืน
กิจการใน ประเทศไทย
ในการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
<. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
ประเทศ
บุคคลธรรมดา
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ตาม
มาตรา 40 (6) แห่งประมวล
รัษฎากร
- กฎหมาย
- การประกอบโรคศิลปะ
- สถาปัตยกรรม
- วิศวกรรม
- การบัญชี
- ประณี ตศิลปกรรม
ค่าจ้างทําของทีเข้าลักษณะเป็ น
เงินได้พึงประเมินตาม
- มาตรา 40 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร (การรับเหมาที
ผูร้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการ
จัดหาสัมภาระ)
- มาตรา 40 (8) แห่ งประมวล
รัษฎากรการรับจ้างทําของ
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ค่าจ้างทําของ
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รางวัลใน
- การประกวด

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอืน

- บริ ษทั หรื อ ห้าง
หุ้นส่ วน นิ ติบุคคล
- นิติบุคคลอืน

- บุคคล
- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอืน
- ห้างหุ ้นส่วนสามัญ
- คณะบุคคลทีมิใช่
นิติบุคคล
- บุคคล

5.0

ภงด.53

10.0
5.0

ภงด.53
ภงด.3

1.0

ภงด.EG

1.0

ภงด.G

3.0

ภงด.53

10.0
3.0

ภงด.53
ภงด.3

:. บริ ษทั หรื อห้าง หุ้นส่ วน
นิติบุคคลที ประกอบ
กิจการในประเทศไทย
<. บริ ษทั หรื อห้าง หุ้นส่ วน
นิ ติบุคคลที ตั6งขึ6นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย
G. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3.0

ภงด.EG

3.0

ภงด.EG

3.0

ภงด.EG

บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคลซึ งตั6งขึ6นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศ
ไทยโดยมิได้มีสาํ นักงาน
สาขาตั6งอยูเ่ ป็ นการถาวรใน
ประเทศไทย
:. ผูม้ ีเงินได้มีภูมิลาํ เนาอยู่
ในต่างประเทศ

5.0

ภงด.EG

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

10.0

ภงด.EG

นําส่ ง
ภายใน M

1. บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิติบุคคลที ประกอบ
กิจการใน ประเทศไทย
2. มูลนิธิหรื อสมาคม
3. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาทีมีภูมิลาํ เนา
หรื ออยูใ่ นประเทศไทย

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

นําส่ ง
ภายใน 7
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน
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- การแข่งขัน
- การชิงโชค
- การอืนใดอันมีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกัน

11

12

13

14

ค่าโฆษณา

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (8) แห่ งประมวลรัษฎากร
เฉพาะทีเป็ นการจ่ายเงินได้จาก
การให้บริ การ แต่ไม่รวมถึง
(1) การจ่ายเงินได้ตามข้อ 8,
9, 12, 15 ซึงกําหนดให้หกั ภาษี
เงินได้ ณ ทีจ่ายไว้โดยเฉพาะ
แล้ว
(2)การจ่ายค่าโดยสาร
สําหรับ
การขนส่ งสาธารณะ
(3)การจ่ายค่าบริ การ
โรงแรม
และภัตตาคาร
(4)การจ่ายค่าเบี6ยประกันชีวิต

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนนิติบุคคล
- นิติบุคคลอืน
- ห้างหุ้นส่ วนสามัญ
- คณะบุคคลทีมิใช่
นิติบุคคล
- บุคคล
- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคคอืน
- ห้างหุ้นส่ วนสามัญ
- คณะบุคคลทีมิใช่
นิ ติบุคคล
- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล
- นิติบุคคลอืน

รางวัล ส่ วนลด หรื อประโยชน์ - บริ ษทั หรื อห้าง
ใด ๆ เนื องจากการส่ งเสริ มการ หุน้ ส่วนนิติบุคคล
ขาย
- นิติบุคคลอืน

ค่าเบี6ยประกันวินาศภัย

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่ วนนิ ติ บุคคล
- นิติบุคคลอืน

<. ผูม้ ีเงินได้มีภูมิลาํ เนาอยู่
ในประเทศไทย

5.0

ภงด.EG

วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

:. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
นิ ติบุคคล
<. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
บุคคล ธรรมดา

2.0

ภงด.EG

2.0

ภงด.G

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

:. บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน
นิ ติบุคคลทีประกอบกิจการ
ในประเทศไทย
<. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3.0

ภงด.EG

3.0

ภงด.G

1. บริ ษทั หรื อห้า หุ้นส่ วน
นิ ติบุคคลทีประกอบกิจการ
ในประเทศไทย
2. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3.0

ภงด.EG

3.0

ภงด.G

- บริ ษทั หรื อห้า หุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคลทีประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
- ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

1.0

ภงด.EG

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน
นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

10
15

16

ค่าขนส่ ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย
ค่าโดยสารสําหรับการขนส่ง
สาธารณะ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (8) แห่ งประมวลรัษฎากร
เฉพาะทีเป็ นการจ่ายเงินได้จาก
การซื6อขายสิ นค้า ประเภท ยาง
แผ่น หรื อยางชนิ ดอืนจากต้น
ยางพารา มันสําปะหลัง ปอ
ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ
ผลปาล์มนํ6ามัน

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่วนนิติ บุคคล
- นิติบุคคลอืน

- บริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่ วนนิ ติ บุคคล
- นิติบุคคลอืน
- ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษี
เงินได้

1. บริ ษทั หรื อห้า หุ ้นส่ วน
นิ ติบุคคลทีประกอบกิจการ
ในประเทศไทย
2. ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

1.0

ภงด.53

1.0

ภงด.53

บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วนนิ ติ
บุคคล

0.75

ภงด.EG

นําส่ ง
ภายใน 7
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน
นําส่ ง
ภายใน M
วันนับแต่
วันสิ6 นเดือน
ของเดือนที
จ่ายเงิน

11
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ ่ าย
¾ ภงด.G เป็ นแบบยืน รายงานภาษีเงินได้หกั ณทีจ่ายตามมาตรา G เตรสและมาตรา EF(G)(H)(E)
สําหรับ บุคคลห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั สมาคมหรื อคณะบุคคลเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พ ึงประเมินตาม
มาตรา HF(E)(J)(M)(N) แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ผเู้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยกรอก
รายการแสดงการจ่ายเงินได้และ การหักภาษีหกั ณ ทีจ่าย เป็ นรายตัวผูเ้ งินได้พร้อมกับการ
นําเงินภาษีส่งไม่วา่ จะหักภาษีไว้หรื อไม่
¾ ภงด.EG เป็ นการยืน รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่ายกรณี หกั ณ ทีจ่ายตามมาตรา G
เตรสและ มาตรา JZ ทวิแห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือใช้สาํ หรับ
:) กรณี ทีรัฐบาลองค์การของรัฐบาลเทศบาลสุ ขาภิบาลหรื อองค์การบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิน อืนเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พ ึงประเมินตามมาตรา HF แห่งประมวล
รัษฎากรให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ บุคคลครั6งหนึงๆตั6งแต่ EFF บาทขึ6นไป
และต้องหักภาษี ณ ทีจ่ายตามมาตรา JZ ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
<) กรณี ทีมีการจ่ายเงินให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลหรื อบริ ษทั ครั6งหนึง
ๆตั6งแต่ EFF บาทขึ6นไปและต้องหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ายตามมาตรา G เตรสแห่งประมวล
รัษฎากร สถานทียนื แบบการเสี ยภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ยืน ได้ทีสาํ นกังานสรรพา
กรพื6นทีสาขาในท้องทีทีผมู้ ีหน้าทีหกั ณ ทีจ่ายมีสาํ นักงานตั6งอยูซ่  ึงได้มี การจ่ายเงิน
ยืน แบบฯทาง www.rd.go.th ในกําหนดระยะเวลา ยืน แบบฯ ณ ธนาคารไทย
พาณิ ชย์และสาขาในท้องทีทีทีผหู้ น้าทีหกั ณ ทีจ่ายมีสาํ นกังานตั6งอยูซ่  ึง ได้มีการ
จ่ายเงินโดย
ใช้แบบฯทีพิมพ์ชือและทีอยู่ ทีกรมสรรพากรส่ งให้ภายในกําหนดเวลาและ มีเงิน
ภาษีทีตอ้ งชําระพร้อมกับการยืน แบบฯ
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สถานทีย ืนแบบการเสี ยภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่าย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยืน ณ
1. สํานักงานสรรพากรพื6นทีสาขา (สรรพากรเขต/อําเภอ เดิม) ในท้องทีทีสาํ นักงานใหญ่
ตั6งอยู่
2. ธนาคารพาณิ ชย์ไทย และ สาขา ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในเขตจังหวัดอืน ให้ยนื ณ
1. ทีวา่ การอําเภอหรื ออําเภอท้องทีทีสาํ นักงานใหญ่ต6 งั อยู่ ในกรณี สาํ นักงานสรรพากร
อําเภอมิได้ต6 งั อยู่ ณ ทีวา่ การอําเภอให้ยนื ณ สํานักงานสรรพากรอําเภอ หรื อ
2. สํานักงานสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ไทยในเขตอําเภอหรื อกิงอําเภอท้องทีทีสาํ นักงาน
ใหญ่ต6 งั อยู่

รู ปที 2.2 ตัวอย่างแบบยืน รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ภ.ง.ด.3
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รู ปที 2.3 ตัวอย่างแบบยืน รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ภ.ง.ด.53
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โปรแกรมบัญชี สําเร็จรู ปเอ็กซ์ เพรส Express
โปรแกรมบัญชีทีใช้งานง่ายเพียงปลายนิ6ว Express Account Software จากเวอร์ ชนั DOS
พัฒนาสู่ Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ ว ค้นหาข้อมูลได้แม่นยํา รองรับ
ข้อมูลได้ไม่จาํ กัด อันเป็ นจุดเริ มต้นทีดีของผูท้ ีเริ มต้น ใช้งานโปรแกรม ซึ งทําให้การทําบัญชี เป็ น
เรื องง่าย
เอ็กซ์เพรส Express เป็ นโปรแกรมบัญชีสาํ เร็ จรู ปซึงรวบรวมระบบบัญชีถึง :< ระบบเข้าไว้
ด้วยกันเป็ นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชือมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทําให้ลดขั6นตอนในการ
ทํางาน เพียงแค่ทาํ การบันทึกข้อมูลรายวันการซื6 อและการขายเท่านั6นเอง ต่อจากนั6นโปรแกรมจะทํา
หน้าทีนาํ ข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบทีเกียวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงาน
ทุกรายงานได้ทนั ที ทําให้ท่านสามารถทราบผลการดําเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
โปรแกรมทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows สําหรับระบบเครื อข่าย (LAN) สามารถ
ใช้ได้ไม่จาํ กัดตัวลูก รองรับธุ รกิจตั6งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุ รกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคียไ์ ด้ไม่จาํ กัด
ประเภทธุ รกิจทีรองรับได้แก่ ซื6 อมา-ขายไป, บริ การ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นําเข้า, การผลิต และอืนๆ ใน
ปั จจุบนั มีลูกค้าทีใช้โปรแกรมอยูก่ ว่า JF,FFF ราย ซึ งลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าทีได้รับการแนะนํา
ต่อๆ กันมา Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริ การ เพราะเวลาทีลูกค้ามีปัญหาโทรมาสอบถาม
สามารถทํางานต่อได้ทนั ที
โปรแกรมมีท6 งั เวอร์ ชนั ภาษาไทย และเวอร์ ชนั ภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ ชนั ภาษาไทยจอภาพ
จะแสดงเป็ นภาษาไทย และข้อมูลทีป้อนเข้าไปจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ ส่ วนเวอร์ ชนั
ภาษาไทย-อังกฤษ
จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้วา่ จะให้แสดงเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ
โดยทําการกําหนดไว้ทีรหัสผ่านของแต่ละบุคคล
ซึ งเหมาะกับบริ ษทั ทีมีชาว
ต่างประเทศเป็ นผูบ้ ริ หารและต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง
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โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบย่อย :< ระบบ

รู ปที 2.5 แผนผังการทํางานของระบบโปรแกรมบัญชี Express
งานวิจัยทีเ กียวข้ อง
1.) ปัทมาวดี ดวงดารา. (<EEN) วิจยั เรื อง ปัจจัยทีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางการ บัญชีของสถาน ประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทีมีความสําคัญในการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีของ
สถานประกอบการ ได้แก่ความเหมาะสม กับกิจการ คุณสมบัติของโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางบัญชี ราคา การเชือมโยงข้อมูล บริ การ หลังการขาย ความน่าเชือถือของโปรแกรม
บัญชีและผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายตามลําดับการตดตัดสิ นใจในการเลือกใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางบัญชีข6 ึนอยู่ กับผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถานประกอบการส่ วนใหญ่ เลือกใช้
โปรแกรม Express ระบบ บัญชียอ่ ย (Module) ทีผปู้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างใช้คือ(:)
ระบบบัญชีเจ้าหนี6 (<) ระบบ บัญชีลูกหนี6 (G)ระบบบัญชี แยกประเภท ปั ญหาส่ วนใหญ่
ทีเกิดขึ6นหลังจากการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางบัญชี คือ การไม่มีบริ การหลังการขาย
หรื อมีบริ การแต่ไม่ตรงความต้องการ นอกจากนี6พบว่าปั จจัย M ปัจจัยต่อไปนี6 มี
ความสําคัญต่อการเลือกโปรแกรม ได้แก่ ความน่าเชือถือของโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2.) ทางการบัญชีและผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่าย ลัษณะการทํางานของ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชี การ รักษาความปลอดภัยของระบบ การสนับสนุนและการให้บริ การหลัง
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การขาย ตันทุนและค่าใช้จ่ายที เกียวข้องในการจัดหา ขีดความสามารถ คุณสมบัติเสริ ม
ซึงปัจจัยเหล่านี6มีผลต่อการพิจารณา เลือกใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี อย่างไร
ก็ตามสถานประกอบการทีมีประเภทของการจัดตั6งสถาน ประกอบการ ระยะเวลาใน
การเปิ ดดําเนิ นการ ยอดขาย ทีแตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัย 7 ด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชือมัน 0.05 2.) วรรณภา อิมะไชย (2555) วิจยั เรื อง
ปัจจัยทีสาํ คัญในการตัดสิ นใจเลือกซื6 อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง บัญชีของผู้ ประกอบ
การ SME ในเขตกรุ งเทพมหานคร งานวิจยั นี6ศึกษา ปัจจัย ทีสาํ คัญในการตดัสินใจ เลือก
ซื6 อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีของ ผูป้ ระกอบการ SME ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ
เสนอแนะ แก่ผสู้ นใจ สามารถนําผลการศึกษามาเลือกซื6 อโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี
ได้อย่างเหมาะสมกับความ ต้องการใช้งานของกิจการอย่างมีประสิ ทธิP ภาพ และ
เสนอแนะแนวทางการเรี ยนการสอนวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลยันอร์ทกรุ งเทพ
การศึกษา เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยได้จาํ กัดเฉพาะกลุ่ม SME ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร ทีจดทะเบียนเป็ นนิติ บุคคลซึ งมีหน้าทีตามกฎหมายทีตอ้ งจดให้มีการ
ทางบัญชีเพือ จัดทํางบการเงิน และยืนงบการเงินต่อสํานักงานกลางบัญชีหรื อประจํา
ท้องถินภายในห้าเดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี การศึกษากระทําโดยการ ออกแบบสอบถาม
จํานวน 500 ราย โดยมีผตู้ อบแบบสอบถาม ครบถ้วนจํานวน 400 ราย จากผลการศึกษา
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี จํานวน 295 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 74.7 ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 295 หรื อกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก ซื6 อ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป Express ร้อยละ 41.7 รองลงมาโปรแกรม Easy Acc ร้อยละ 25.8
กลุ่มตัวอย่าง ดังกล่าวให้ ความสําคัญต่อปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื6 อโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางบัญชี ณ ระดับ ความสําคัญมาก 5 อันดับแรกคือ หนึง การประมวลผล
รวดเร็ วถูกต้อง
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สอง เป็ นโปรแกรมมาตรฐานที กรมสรรพกําหนด สาม สร้างและเปลียนแปลง
รายงานได้ง่ายโดยมี Report Writers Tool สี ขยายเนื6อที ในฐานข้อมูลได้ง่าย เสี ย
ค่าใช้จ่ายไม่มาก ห้า รองรับรายการได้หลาย Work Station ผลการทดสอบ สมมติการ
วิจยั สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีมีประเภทธุ รกิจ และจํานวนสิ นทรัพย์ ถาวรสุ ทธิของ
กิจการ ณ ยอดสิ6 นปี ทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับระดับความสําคัญของปัจจัย
ใน การตัดสิ นใจเลือกซื6 อ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีมาใช้ในกิจการ ทีไม่แตกต่างกัน
ซึงได้ปฏิเสธข้อสมมติ หลักของผูว้ จิ ยั อย่างสิ6 นเชิง ทีได้ต6 งั สมมติฐานหลัก (Ho) ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีมีประเภทธุ รกิจ และจํานวน สิ นทรัพย์ถาวร สุ ทธิ ของกิจการทีแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกียวกับระดับความสําคัญของปัจจัยในการ ตัดสิ นใจเลือก ซื6 อโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางบัญชีมาใช้ในกิจการแตกต่างกัน
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ เลขที่ 206/123 หมู่บา้ นเดอะเมทโทร สาทร ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2458 8488
หมายเลขโทรสาร 0 2458 8044

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด เปิ ดดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในระยะ
เริ่ มต้นดาเนินธุ รกิจหลัก คือ การรับทาบัญชีและการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ได้มีการดาเนินงานกว่า
16 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และชานาญในวิชาชีพเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ได้ขยายการ
ให้บริ การ ครอบคลุมถึงการให้บริ การด้านภาษี การเงิน
บริการด้ านบัญชีและภาษีอากร
1. วางระบบบัญชี ให้คาแนะนา และเป็ นที่ปรึ กษาด้านบัญชีและภาษีอากร
2. จัดทาบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่สรรพากรรับรอง เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาเอกสารทางบัญชีทุกชนิด ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น สมุดรายวันขั้นต้น บัญชี
แยกประเภท งบทดลอง
4. จัดทาแบบภาษีทุกชนิด พร้อมยืน่ แบบต่อกรมสรรพากร และสานักงานประกันสังคม
5. ปิ ดบัญชี รวมทั้งจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาเดือน และประจาปี
6. นาส่ งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และกรมสรรพากร
7. ลงประกาศหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี สาหรับบริ ษทั จากัดในหนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ฉบับใหม่)
8. เข้าพบและให้คาชี้แจงกรณี สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี
บริการด้ านการเงิน
➢ การปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขปั ญหาหนี้
➢ จัดทาประมาณการทางการเงินเสนอขอสิ นเชื่อ
➢ ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
➢ ให้คาแนะนาในการจัดโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
➢ ประเมินมูลค่าของกิจการ
➢ จัดทาเอกสารเสนอและจัดหาผูร้ ่ วมทุน
➢ ให้คาแนะนาในการวิเคราะห์และปรับปรุ งกาไร
➢ จัดทาแผนงานธุ รกิจเพื่อใช้ในการบริ หารงาน

21
บริการด้ านภาษีอากร
➢ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. จัดทารายงานภาษีซ้ื อและภาษีขาย
2. จัดทาและนาส่ งแบบฟอร์ มภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
➢ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจัดทาใบนาส่ งงบการเงินและนาส่ งงบการเงินให้กบั
กระทรวงพาณิ ชย์
1. จัดทาและนาส่ งแบบฟอร์ มภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรายเดือน
2. จัดทาและนาส่ งแบบฟอร์ มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปี
➢ ปรึ กษาปัญหาภาษีอากร
บริการด้ านคอมพิวเตอร์
➢ บริ การให้คาปรึ กษาปัญหาและให้คาแนะนาระบบงานคอมพิวเตอร์
➢ บริ การวางระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
➢ บริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
➢ บริ การตรวจสอบ และจัดทาเอกสารควบคุมระบบงานสารสนเทศ
➢ บริ การจัดอบรมบุคลากรด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างการจัดองค์กรและการบริ หารของบริ ษทั
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
• นางสาวรัตติวรรณ

อัปกาญจน์

ตาแหน่ง ผูช้ ่วยทาบัญชี/ภาษี

• นางสาวศิริญากรณ์

นากอก

ตาแหน่ง ผูช้ ่วยทาบัญชี/ภาษี

• นางสาวตวงพร

อ่อนนาค

ตาแหน่ง ผูช้ ่วยทาบัญชี/ภาษี

3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้ านบัญชี /ภาษีมูลค่ าเพิม่
➢ บันทึกการซื้ อเชื่ อและซื้ อสด ในโปรแกรม Express
➢ บันทึกการขายเชื่อและขายสด ในโปรแกรม Express
➢ บันทึกการรับชาระหนี้และจ่ายชาระหนี้ ในโปรแกรม Express
➢ บันทึกภาษีซ้ื อและภาษีขาย ในโปรแกรม Express
➢ บันทึกเงินสดย่อย ในโปรแกรม Express
➢ ตรวจค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขอ้มูลเอกสาร
➢ ตรวจภาษีซ้ื อ และ ภาษีขาย
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ด้ านภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
➢ ได้รับเอกสารจากลูกค้า
➢ คัดแยกเอกสารและความถูกต้องของเอกสารและจดัเก็บเป็ นหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
➢ บันทึกรายการภ.ง.ด.1 ในโปรแกรม Easy – Acc Payroll และบันทึกรายการ ภ.ง.ด.
3,53 ในโปรแกรม Express
➢ ยืน่ แบบ 1. ยืน่ เขต (กรมสรรพากร)
2. ยืน่ ผ่านอินเตอร์ เน็ต
➢ ปริ้ นใบเสร็ จรับเงิน แบบ ภ.ง.ดและนาเอกสารเข้าแฟ้ ม
➢ จัดเรี ยงเอกสารเพื่อนาส่ งให้กรมสรรพากร
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณพิมพ์พิศา ล้ าลักษณ์ไพบูลย์
3.5.2 ตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษา ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
วันเสาร์ที่ 2 และ 3 ของทุกเดือน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
เก็บรวบรวมขอ้มูลของ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย โดยการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน
โดยวิเคราะห์จากเอกสารถึงรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็ น
เดือนที่ตอ้ งการทาหรื อไม่และตรวจสอบเอกสารว่าสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
มีการปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาในการทาโครงงานและวางแผนในการแบ่งงานแต่ละบุคคล
และค้นหาขอ้มูลเพื่อทาการปฏิบตั ิงาน
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3.7.4 จัดทาเอกสาร
รวบรวมเอกสารและรายละเอียดข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย จากบริ ษทั
ลูกค้าเพื่อมาดาเนินการทาโครงงาน
3.7.5 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
1.รวบรวมข้อมูลในการจัดทา
โครงงาน
2.วิเคราะห์งาน
3.ออกแบบงาน
4.จัดทาเอกสาร
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
➢ เครื่ องคอมพิวเตอร์
➢ เครื่ องPrinter
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
➢ โปรแกรม Microsoft Word
➢ โปรแกรม Express
➢ โปรแกรม Rdinet
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บทที 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการเข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาเป็ นเวลา  เดือน เริ มต้องงแต่ !" พฤษภาคม &562 ถึง
30 สิ งหาคม &"(2 ณ บริ ษทั สํานักงานดุลยกิจการบัญชี จํากัด ทําให้ได้รับความรู้และ ประสบการณ์
ในการทํางานทีดี ทั=งนี= ผูจ้ ดั ทํามีความสนใจในเรื อง ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย” เพือศึกษา เพิมเติมและ
ลดความผิดพลาดในการจัดทําเรื องภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย เนืองจากเกิดปั ญหาบ่อยครั=งใน การจัดทํา
การหักภาษี ณ ทีจ่าย บริ ษทั ฯได้ใช้โปรแกรมบัญชี EXPRSS ในการทํางานเพือความสะดวก รวดเร็ ว
ในการจัดทํา
โดยมีข= นั ตอนการจัดทําภาษีเงินได้หกั ณ ที จ่ายใน โปรแกรม EXPRSS และ ขั=นตอนการยืน
แบบนําส่ งภาษีหกั ณ ทีจ่าย ตลอดจนการแก้ปัญหาทีพบบ่อยในการจัดทําภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ขันตอนการจัดทําภาษี หัก ณ ทีจ ่ าย มีดังนี
ขันตอนที # การรับเอกสาร
1. เมือมีการตกลงกับลูกค้าเรื องการรับเอกสารใบภาษีหกั ณ ทีจ่าย กําหนดวันและเวลาในการ
รับเอกสาร
2. การรับ-ส่ งเอกสารมี C ทาง ได้แก่ !ระบบขนส่ ง เช่น
2.1 ไปรษณี ย ์ เคอร์รี ไลน์แมน
2.2 ทางอีเมลล์
2.3 พนักงานรับ-ส่ งเอกสารของสํานักงาน
ขันตอนที 2 การตรวจสอบเอกสาร
1. เมือทําการแยกเอกสารตามแบบยืน แบบแสดงรายการ ภงด1,ภงด3,ภงด53
2. ทําการตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
3. จัดการเรี ยงวันทีต= งั แต่นอ้ ยไปมากเพือความสะดวกและเป็ นระเบียบในการจัดทํา
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ขันตอนที 3 การจัดทําภาษีหัก ณ ทีจ ่ ายตามแบบยืน แสดงรายการภาษีหัก ณ ทีจ ่ ายด้ วยโปรแกรมมี
ดังนี
3.1. ภงด.C สําหรับออกให้บุคคลธรรมดา ใช้สาํ หรับการหักธรรมดา ใช้สาํ หรับการหักภาษี
ณ ทีจ่าย กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภท ค่าเช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ การรับเหมา การจ้างทํา
ของ การประกอบธุ รกิจ เป็ นต้น
3.2. ภงด."C สําหรับออกให้นิติบุคคล ใช้สาํ หรับการหักภาษี ณ ทีจ่าย กรณี จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตราG แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรให้แก่ผมู ้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ต้องหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามมาตรา C เตรส หรื อ มาตรา (I ทวิ แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร
การจัดทําทําภาษีหัก ณ ทีจ ่ ายภงด.* และ ภงด. ,* ในโปรแกรม EXPRESS
!.กรอกข้อมูลตามหนังสื อรับรองการหัก ณ ทีจ่ายหรื อเอกสารทีได้รับจากลูกค้า

รู ปที C.! ตัวอย่างหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
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1.1 การเข้าสู่ หน้าหลักของโปรแกรมและการบันทึกข้อมูลตามหนังสื อรับรองการหัก ณ ทีจ่าย หรื อ
เอกสารทีได้รับจากลูกค้าและ เข้าสู่ แถบเมนู>เลือกการเงิน>ภาษีหกั ณ ทีจ่าย

1.2 การกดเลือก ภ.ง.ด.และงวดทีตอ้ งการบันทึกข้อมูลตามภาษีหกั ณ ทีจ่าย
¾ กดแว่นขยาย หรื อ กดF6 > เลือกแบบยืน ภาษีหกั ณ ทีจ่ายภงด. C (บุคคลธรรมดา)
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¾ พิมพ์เดือน/ปี ทีตอ้ งการกรอกข้อมูล

¾ กดแว่นขยายหรื อกดF16>เลือกแบบยืน ภาษีหกั ณ ทีจ่ายภ.ง.ด."C(นิติบุคคล)

¾ พิมพ์เดือน/ปี ทีกรอกข้อมูล
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1.3 การป้ อนรายละเอียดภาษีหกั ณ ทีจ่าย ภ.ง.ด.C

x วันทีออกหนังสื อรับรอง > พิมพ์วนั ทีตามหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
x ยืน ภาษีรวมในงวดที > พิมพ์เดือนและ พ.ศ.ทีตอ้ งการยืน ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
x รหัสเจ้าหนี=/ผูถ้ ูกหัก >พิมพ์รหัสหรื อแว่นขยายเพือค้นหารหัสเจ้าหนี=
-ชือ ทีอยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี จะขึ=นมาโดยอัตโนมัติตามทีพิมพ์รหัส
x ประเภทเงินได้ทีจ่าย>พิมพ์เงินได้พึงประเมินทีได้รับของผูท้ ีถูกหัก
x จํานวนเงินทีจะคํานวณภาษี> พิมพ์จาํ นวนเงินทีระบุในหนังสื อรับรองการหัก
ณ ทีจ่ายหรื อเอกสารทีได้รับจากลูกค้า
x อัตราหัก > พิมพ์อตั ราภาษีทีกฎหมายกําหนดให้หกั จากเงินได้พึงประเมินทีได้รับ
x หมวดภาษีหกั ณ ทีจ่าย > พิมพ์รหัส S03
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1.4 การป้ อนรายละเอียดภาษี ณ ทีจ่าย ภ.ง.ด."C

x วันทีออกหนังสื อรับรอง > พิมพ์วนั ทีตามหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
x ยืน ภาษีรวมในงวดที > พิมพ์เดือนและ พ.ศ.ทีตอ้ งการยืน ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
x รหัสเจ้าหนี=/ผูถ้ ูกหัก >พิมพ์รหัสหรื อแว่นขยายเพือค้นหารหัสเจ้าหนี=
-ชือ ทีอยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี จะขึ=นมาโดยอัตโนมัติตามทีพิมพ์รหัส
x ประเภทเงินได้ทีจ่าย>พิมพ์เงินได้พึงประเมินทีได้รับของผูท้ ีถูกหัก
x จํานวนเงินทีจะคํานวณภาษี> พิมพ์จาํ นวนเงินทีระบุในหนังสื อรับรองการหัก
ณ ทีจ่ายหรื อเอกสารทีได้รับจากลูกค้า
x อัตราหัก > พิมพ์อตั ราภาษีทีกฎหมายกําหนดให้หกั จากเงินได้พึงประเมินทีได้รับ
x หมวดภาษีหกั ณ ทีจ่าย > พิมพ์รหัส S53

31
2.เมือบันทึกข้อมูลครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้วต้องพิมพ์รายงานในการทําขั=นตอนต่อไป
ภาษีหัก ณ ทีจ ่ าย ภงด.*
¾ กดพิมพ์เอกสาร>ป้ อนงวดหรื อวันที ทีตอ้ งการพิมพ์รายงาน

¾ กดพิมพ์เอกสาร

32
ภาษีหัก ณ ทีจ ่ าย ภ.ง.ด.,*
¾ กดพิมพ์เอกสาร>ป้ อนงวดหรื อวันที ทีตอ้ งการพิมพ์รายงาน

¾ กดพิมพ์เอกสาร
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ขันตอนที  การทําแบบภาษีหัก ณ ทีจ ่ ายก่อนยืนแบบภาษีด้วยโปรแกรมRD-NAT
¾ การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ ภงด."C
1. เข้าเมนูStart > Programe > Rdnet > PND53 > ภงด."3

2. เมือทําตามขั=นตอนที! เสร็ จจะปรากฏหน้าจอตามตัวอย่างข้างล่างนี=

34
3. กรอกข้อมูลให้ครบตามหน้าจอ เมือกรอกครบแล้ว> เลือกBrowes

4. เลือกไฟล์ทีได้บนั ทึกไว้เมือเดือนทีแล้ว เพือนํามาเป็ นข้อมูลในการทําใบแนบภาษีหกั ณ ทีจ่ายใน
เดือนปัจจุบนั
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5. ปรากฏข้อมูลทีได้ทาํ ในเดือนก่อน หากมีใบหัก ณ ทีจ่ายบริ ษทั เดิมเมือเดือนทีแล้วให้คลิกชือ บริ ษทั >
จะปรากฏข้อมูลบริ ษทั ทีถูกหัก ณ ทีจ่ายตามตัวอย่างข้างต้น>แก้ไข

*ในกรณี ทีไม่มีใบหัก ณ ทีจา่ ยทีเคยบันทึกเมือเดือนก่อนให้คลิก>เพิม>พิมพ์ขอ้ มูลทีอยูข่ องบริ ษทั
ตามใบหัก ณ ทีจ่ายตามแบบทีได้จากลูกค้า
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6. เมือทําตามข้อมูลขั=นตอนที".เรี ยบร้อยแล้ว
(.! กรอกข้อมูล>วัน/เดือน/ปี /ทีจ่าย
(.& ประเภทเงินได้>เช่น ค่าบริ การ
(.C กรอกข้อมูลอัตราภาษี เช่นค่าบริ การ คิดอัตราภาษีร้อยละ C
(. กรอกจํานวนเงินทีจ่าย หลังจากกรอกจํานวนเงินเรี ยบร้อยแล้ว>จํานวนเงินภาษีทีถูกหัก
จะแสดงขึ=นมาโดยอัตโนมัติ

7. เมือกรอกข้อมูลตามขั=นตอนที( เรี ยบร้อยแล้ว คลิก > พิมพ์

8.จะปรากฎตามตัวอย่างข้างล่าง> เลือก นําส่ งข้อมูลตาม(!) มาตรา C เตรส> คลิก จัดเก็บ
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9.จะได้แบบรายการภาษีทีนาํ ส่ ง ภ.ง.ด"C และนําส่ งให้ลูกค้าตรวจเช็คข้อมูลเพือยืนยันความถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนยืน แบบในขั=นตอนต่อไป

38

39
¾ การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ ภงด.C
1. เข้าเมนูStart > Programe > Rdnet > PND3 > ภงด.C

2. เมือทําตามขั=นตอนที!เสร็ จจะปรากฏหน้าจอตามตัวอย่างข้างล่างนี=
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3. กรอกข้อมูลให้ครบตามหน้าจอ เมือกรอกครบแล้ว> เลือกBrowes

4. เลือกไฟล์ทีได้บนั ทึกไว้เมือเดือนทีแล้ว เพือนํามาเป็ นข้อมูลในการทําใบแนบภาษีหกั ณ ทีจ่ายใน
เดือนปัจจุบนั
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5. ปรากฏข้อมูลทีได้ทาํ ในเดือนก่อน หากมีใบหัก ณ ทีจา่ ยบริ ษทั เดิมเมือเดือนทีแล้วให้คลิกชือ
บุคคล>
จะปรากฏข้อมูลบริ ษทั ทีถูกหัก ณ ทีจ่ายตามตัวอย่างข้างต้น>แก้ไข

* ในกรณี ทีไม่มีใบหัก ณ ทีจ่ายทีเคยบันทึกเมือเดือนก่อนให้คลิก>เพิม>พิมพ์ขอ้ มูลทีอยูข่ องบริ ษทั ตามใบหัก
ณ ทีจ่ายตามแบบทีได้จากลูกค้า
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6. เมือทําตามข้อมูลขั=นตอนที".เรี ยบร้อยแล้ว
(.! กรอกข้อมูล>วัน/เดือน/ปี /ทีจ่าย
(.& ประเภทเงินได้>เช่น ค่าบริ การ
(.C กรอกข้อมูลอัตราภาษี เช่นค่าจ้างทําของ คิดอัตราภาษีร้อยละ C
(. กรอกจํานวนเงินทีจ่าย หลังจากกรอกจํานวนเงินเรี ยบร้อยแล้ว>จํานวนเงินภาษีทีถูกหัก
จะแสดงขึ=นมาโดยอัตโนมัติ

7.เมือกรอกข้อมูลตามขั=นตอนที( เรี ยบร้อยแล้ว คลิก > พิมพ์
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8. จะปรากฎตามตัวอย่างข้างล่าง> เลือก นําส่ งข้อมูลตาม(!) มาตรา C เตรส> คลิก จัดเก็บ

9. จะได้แบบรายการภาษีทีนาํ ส่ ง ภงด.C และนําส่ งให้ลูกค้าตรวจเช็คข้อมูลเพือยืนยันความถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนยืน แบบในขั=นตอนต่อไป
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ขันตอนการยืน แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต แบบภาษีหัก ณ ทีจ ่ าย ภงด.*, 53
1. แบบทีผา่ นการตรวจและยืน ยันยอดจากลูกค้าแล้ว
2. มีขอ้ มูลอยูใ่ น File Rdinet
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3. เข้าเว็ปไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
4. เลือกบริ การยืนผ่านอินเทอร์ เน็ต

5. เลือกประเภทภาษี
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6. ใส่ หมายเลขผูใ้ ช้ + รหัสผ่าน ของแต่ละบริ ษทั แล้วกดตกลง

7. จะขึ=นหน้าจอเป็ นแบบประเภทภาษีทีเลือกให้กด Browes
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8. เลือกข้อมูลจาก File Rdinet ทีสาํ รองไว้

เลือกข้อมูลทีจะยืน ให้ตรงกับประเภทแบบทีเลือก
จุดสังเกต เลขเรี ยงจากเลขผูเ้ สี ยภาษี 13 หลักตามด้วยประเภทแบบ ปี เดือน กด OPEN
9. จะปรากฏดังรู ป ให้กด Upload ใบแนบ
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จะปรากฏดังรู ป กดตกลง

จะปรากฏดังรู ป กดพิมพ์แบบ
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จะปรากฏดังรู ป คือแบบทีผา่ นการยืน แล้ว

ให้พิมพ์แบบเป็ น File PDF เก็บไว้ในไฟล์ขอ้ มูลแล้วจึงพิมพ์ไปทีเครื องถ่ายเอกสาร ถ้ามีการยืน มากกว่า 1
รายการ ให้ปิดหน้าแบบทียนื เสร็ จแล้ว หลังจากนั=นกดมทีรวมรายการ
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จะปรากฏดังรู ป กดตกลง

จะปรากฏดังรู ป ให้กดคําว่า กลับไปทีหน้าจอการบริ การการยืน แบบภาษีประเภทอืนต่อไป
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10. ขั=นตอนสุ ดท้าย ให้ใส่ หมายเลขผูใ้ ช้ + รหัสผ่านของบริ ษทั ตามหน้า
แฟ้ มทีเก็บเอกสาร

จะปรากฏดังรู ป เลือกชําระภาษีแบบรวมรายการ
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หน้าจอจะแสดงว่ามีประเภทแบบภาษีกีรายการทีจาํ ชําระแบบรวมรายการให้กดชําระภาษีแบบรวมรายการ

จะปรากฏดังรู ป เลือกตกลงเพือเลือกวิธีการชําระภาษี
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จะปรากฏดังรู ป ให้เลือกวิธีการชําระภาษีตามแต่ลูกค้าต้องการส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ Counter Service

จะได้รับใบ Pay- In Slip ตามรู ป

ให้พิมพ์เป็ น File PDF เพือส่ งให้ลูกค้านําไปชําระเงินต่อไป
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การแก้ปัญหาทีพ บบ่ อยในการ จัดทําภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ ่ าย
¾ กรณี ทีมีใบภาษี หัก ณ ทีจ่ายทียนื ไม่ทนั ภายในเดือนทีกาํ หนด

วิธีการแก้ปัญหา

1.นําเอกสารใบหัก ณ ทีจ่ายทียงั ไม่ได้ยนื นํามาพิมพ์

2. พิมพ์ขอ้ มูลตามใบหัก ณ ทีจ่ายทีได้มาจากลูกค้า(ใบแนบ)
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3. พิมพ์ขอ้ มูลชือบริ ษทั และข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนตามรู ปด้านล่าง(ใบหน้า)

4.พิมพ์ขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนแล้วส่ งให้ลูกค้าลงนามประทับตราและนําเงินส่ งกรมสรรพากรใน
ขั=นตอนต่อไป
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บทที5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ปผลโครงงาน
.. สรุ ปผลโครงงาน
¾ มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบยืน รายการภาษีเงิน
ได้หกั ณ ทีจ่าย
¾ สามารถกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบยืน รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
¾ ทําให้เข้าใจถึงขั/นตอนการยืนแบบนําส่ งภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ภงด.1 และ ภงด.1
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
¾ การนําเอกสารของลูกค้ามาใช้แสดงเป็ นตัวอย่าง ต้องมีความระมัดระวังในการนําเสนอ
ข้อมูล เพราะถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลบางส่ วนทีสาํ คัญได้
¾ การให้คาํ ปรึ กษาหรื อการให้ขอ้ มูลในการจัดทําโครงงานของพนักงานทีปรึ กษามี
ข้อจํากัดในเรื องระยะเวลา
¾ ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื องเนื/อหาทีจดั ทําขึ/น จึงทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาหา
ข้อมูลเพิมเติม
..1 ข้อเสนอแนะ
¾ ควรศึกษาเพิมเติมในส่ วนของภาษีทีเกียวข้องกับภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายฉบับต่างๆมาก
ขึ/น เพือให้เกิดความสมบูรณ์ มากขึ/น
¾ ควรศึกษาและติดตามการเปลียนแปลงของกรมสรรพากรอย่างต่อเนื อง เพือการศึกษาที
ครอบคลุมรายละเอียดเกียวกับกฏหมายมากขึ/น
¾ ข้อมูลทีนาํ มาใช้อาจมีการเปลียนแปลง
ควรมีการศึกษาข้อมูลและอัพเดทอย่าง
สมําเสมอก่อนทีจะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับปั จจุบนั
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. สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
.@. ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
¾ สามารถนําความรู้ทีได้ศึกษาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ในอนาคตจริ งได้
¾ เป็ นประโยชน์สาํ หรับนักศึกษาทีได้เรี ยนรู้ประสบการณ์ในการทํางานเพือเตรี ยมตัว
สําหรับการออกไปทํางานจริ ง
¾ ทําให้เป็ นคนตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน มีความรับผิดชอบต่อ
งานทีได้รับมอบหมายและสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง
5.2.2 ปัญหาทีพบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
¾ เนืองจากเริ มทํางานจริ งเป็ นครั/งแรก จึงขาดทักษะในการปฏิบตั ิงานและมีขอ้ บกพร่ อง
อยูพ่ อสมควร
¾ การจัดส่ งเอกสารของลูกค้าทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีความล่าช้าและเอกสารทีส่งมา
บางครั/งไม่เรี ยบร้อยไม่ครบถ้วน ซึ งทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
¾ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื องมือต่างๆขัดข้องและบางครั/งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ทําให้การทํางานติดขัดและเกิดล่าช้าในการทํางาน
.@.1 ข้อเสนอแนะ
¾ นักศึกษาสหกิจรุ่ นต่อไปควรศึกษาข้อมูลเกียวกับงานทีจะต้องปฏิบตั ิเพิมเติมก่อนออก
ปฏิบตั ิงาน
¾ เมือพนักงานทีปรึ กษาอธิ บายขั/นตอนต่างๆในการปฏิบตั ิงานควรมีการจดบันทึกและ
ทําความเข้าใจเพือทีจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
¾ หากมีขอ้ สงสัยหรื อพบปั ญหาทีเกิดขึ/นระหว่างปฏิบตั ิงานควรปรึ กษากับพนักงานที
ปรึ กษา ซึ งอาจจะเป็ นช่วงพักเทียงหรื อเวลาหลังเลิกงาน
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