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               บริษทั ส านกังานดุลยกิจการบญัชี จ  ากดั  ให้บริการดา้นบญัชีและภาษีอากร  บริการดา้น
การเงิน บริการดา้นกฏหมายและบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติัสหกิจ
ศึกษาและไดรั้บมอบหมายใหบ้นัทึกใบแนบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภงด.3และภงด.53
โดยโปรแกรม RD-net และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภงด.3และภงด.53 ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ในช่วงแรกของการปฏิบติังานนั้นคณะผูจ้ดัท าประสบปัญหาและเกิดขอ้ผิดพลาด ท า
ใหง้านเกิดความล่าชา้ 
 
             โครงงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะการบนัทึกใบแนบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภงด.3และ  
ภงด.53 ด้วยโปรแกรมRD-netและยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต คณะผูจ้ดัท าจึงท าการศึกษาและรวบรวม
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ขั้นตอนการปฏิบติังาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีพบบ่อย จากการศึกษาศึกษา
ดงักล่าวท าให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการบนัทึกใบแนบภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
ภงด.3และ ภงด.53  และท าให้มีความรู้ความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานมากข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาอาชีพในอนาคตและเป็นประโยชน์ส าหรับบุคคลท่ี
สนใจน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
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บทที� � 
บทนํา 

�.� ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากการปฏิบติังานนั�นคณะผูจ้ดัทาํไดเ้จอปัญหาที�พบบ่อย ๆ จากการปฏิบติังานโดยนาํ

ปัญหาที�เกิดขึ�นมาเรียงลาํดบัความสาํคญัดงันี�  
+. การเลือกยื�นภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ภงด.0 และภงด.30 
4. การเลือกใชอ้ตัราภาษีเงินไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
0. การบนัทึกจาํนวนเงินไม่ถูกตอ้ง 
8. การระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของผูมี้เงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ไม่ถูกตอ้งสาํหรับขั�นตอนการ
ยื�นแบบที�สาํนกังานสรรพากรหรือการยื�นแบบที�เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร 
3. การยื�นแบบภาษีหกั ณ ที�จ่ายไม่ถูกตอ้ง 
จากตวัอยา่งของปัญหาที�ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ คณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจที�จะไปศึกษาและ

หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น เพื�อใหก้ารทาํงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึ�นและจดัทาํขั�นตอนในการจดัทาํภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายภงด.3 และ ภงด.53 ในโปรแกรม 
EXPRESS และโปรแกรม RD-net ใหถู้กตอ้งก่อนการยื�นแบบภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย เพื�อที�จะเป็น
ประโยชน์กบัผูที้�มาเขา้ร่วมโครงการสหกิจรุ่นต่อไป 
�.� วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1. เพื�อศึกษาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื�นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย  
1.2.2. เพื�อศึกษาขั�นตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื�นรายการภาษี
เงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 
+.4.0. เพื�อศึกษาขั�นตอนการยื�นแบบนาํส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายภงด.0และภงด.30 

�.# ขอบเขตของการศึกษา 
+.0.+. ศึกษาการทาํงานของโปรแกรม EXPRESS และโปรแกรม RD-net  
1.3.2. ระยะเวลาในการทาํงาน 8 เดือน (+8 พฤษภาคม43G4-0+ สิงหาคม 43G4 ) 
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�.' ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื�นรายการภาษี
เงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 
1.4.2. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัขั�นตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบ
ยื�นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 
1.4.3.  มีแนวปฏิบติังานเรื�องการยื�นแบบนาํส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายภงด.0และภงด.30 
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บทที�  2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย คือ จาํนวนเงินที�กฎหมายกาํหนดใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินจะตอ้ง
หกัออกจากเงินไดก่้อนจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บทุกคราว หรือเป็นจาํนวนเงินภาษีที�ผูจ่้ายเงินออกภาษีแทนผูมี้
เงินไดต้ามหลกัเกณฑว์ธีิการที�กฎหมายกาํหนดและนาํส่งแลว้ ซึ� งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินที�ผูเ้สีย
ภาษีไดรั้บ และเป็นเครดิตภาษีของผูถู้กหกัภาษีณ ที�จ่ายในการคาํนวณภาษีที�ตอ้งยื�นแบบแสดง
รายการภาษีประจาํปี 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย เป็นวธีิการจดัเก็บภาษีของรัฐวธีิหนึ�งที�กาํหนดให้ผูมี้หนา้ที�เสียภาษี
เงิน ไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะตอ้งเสียภาษีก่อนที�จะถึงกาํหนดเวลายื�นแบบแสดง
รายการ ภาษีเงินไดโ้ดยกาํหนดใหผู้จ่้ายเงินไดมี้หนา้ที�หกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ตามประเภทเงินได้
และอตัรา ภาษีที�กาํหนด ภาษีเงินไดผู้มี้เงินไดถู้กหกัไว ้ ณ ที�จ่ายนั6น กฎหมายใหถื้อเป็นเครดิตภาษี
ของผูมี้เงินได ้เมื�อถึงกาํหนดเวลายื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดก้็มีสิทธินาํเอาภาษีที�ถูกหกัไว ้ณ ที�
จ่ายนั6นไปหกั ออกจากจาํนวนภาษีที�จะตอ้งเสียและเสียภาษีเพิ�มเฉพาะส่วนที�เหลือหลงัจากหกัภาษี 
ณ ที�จ่ายแลว้ เท่านั6น นอกจากนี6ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายยงัมีสาระความรู้ที�เป็นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั
วชิาการบญัชีภาษี อากรอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์ของการหักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่าย 

:.  เพื�อบรรเทาภาระการเสียภาษีใหแ้ก่ผูรั้บเงินได ้ 
<.  เพื�อให้รัฐบาลมีรายไดเ้ขา้คลงัอยา่งสมํ�าเสมอ  
3. เพื�อลดแรงกดดนัในการหลีกเลี�ยงหรือพยายามหลีกเลี�ยงการเสียภาษีอากร          
   และลดภาระหนา้ที�ในการตรวจสอบภาษีหรือการติดตามจดัเก็บภาษีในภายหลงั 

ผู้มีหน้าที�หักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่าย 
ผูมี้หนา้ที�หกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่าย  ไดแ้ก่  บุคคลที�กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นรายกรณี  โดยอาจ 

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปใด  หา้งหุน้ส่วนสามญั  คณะบุคคลซึ� งไม่ใช่นิติบุคคลก็ไดซึ้� ง 
เป็นผูจ่้ายเงินได ้ ใหแ้ก่ผูรั้บเงินไดท้ั6งมีหนา้ที�เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา หา้ง
หุน้ส่วน สามญั  คณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล)  โดยเงินไดที้�จ่ายมิใช่เงินไดพ้ึ�งประเมินที�ไดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งรวม คาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินได ้  ทั6งนี6กฎหมายอาจกาํหนดใหห้กัภาษี ณ ที�จ่ายเฉพาะกรณี
จ่ายเงินไดบ้าง ประเภท  หรือเฉพาะกรณีจ่ายเงินไดแ้ก่ผผูรั้บเงินบางประเภทเท่านั6นก็ได ้
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รูปที� 2.1 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที�จ่าย 
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หน้าที�และความรับผดิชอบของผู้มีเงินได้ที�ถูกหักภาษี ณ ที�จ่าย มีดังนี* 
1. ผูมี้เงินไดที้�ยงัไม่มีเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ใหย้ื�นคาํร้องขอเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีภายใน 

60 วนั นบัแต่วนัที�มีเงินได ้
2. ผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือน ค่าจา้ง มีหนา้ที�แจง้รายการเพื�อการหกัลดหยอ่นตามที�อธิบดี

กาํหนดต่อผูจ่้ายเงินหรือนายจา้ง เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการคาํนวณหกัภาษี 
3. ผูมี้เงินไดถึ้งเกณฑ์ตอ้งยื�นแบบแสดงรายการและชาํระค่าภาษี มีสิทธินาํภาษีที�ถูกหกัไว้

มาหกัออกจากภาษีที�ตอ้งชาํระตามปกติได ้โดยแนบหนงัสือ        รับรองการหกัภาษี ณ ที�จ่ายพร้อม
กบัยื�นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

4. ผูมี้เงินไดที้�ถูกหกัภาษีไวม้ากเกินกวา่จาํนวนภาษีที�ตอ้งชาํระ มีสิทธิขอคืนภาษีไดภ้ายใน
กาํหนดเวลายื�นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจาํปี โดยกรอก          ขอ้ความช่องขอคืนเงินภาษีใน
แบบแสดงรายการภาษีใหค้รบถว้น หรือทาํเรื�องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยของปีที�ถูก
หกัภาษีไวเ้กิน 

อนึ�งถา้ผูเ้สียภาษีไดคื้นเงินค่าภาษีที�ถูกหกัไวเ้กินนานกวา่ 3 เดือน จะไดรั้บดอกเบี6ยอีกร้อย
ละ 1 ต่อเดือน จนถึงวนัที�กรมสรรพากรมีหนงัสือคืนเงินค่าภาษีถึงผูเ้สียภาษี 

5. กรณีที�ผูมี้เงินไดถู้กหกัภาษี ณ ที�จ่ายแลว้ แต่ไม่ไดย้ื�นแบบแสดงรายการเสียภาษี เจา้
พนกังานประเมินจะประเมินภาษีที�ตอ้งเรียกเก็บ โดยคาํนวณภาษีพร้อมเบี6ยปรับและเงินเพิ�มเป็น
จาํนวนตามกฎหมายก่อนแลว้จึงนาํภาษีที�ถูกหกั ณ ที�จ่ายและนาํส่งมาหกัออก 

6. กรณีที�ผูจ่้ายเงินหกัภาษี ณ ที�จ่ายไวไ้ม่ครบถว้นจึงนาํส่งภาษีขาดไป ใหผู้จ่้ายเงินและผูมี้
เงินไดร่้วมรับผิดดว้ยกนั 
หลกัเกณฑ์และวธีิการคํานวณภาษี 
ตามมาตรา EF แห่งประมวลรัษฎากร  

:.  กรณีการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทที� : และ <  
<.  กรณีการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทที� : และ < ซึ� งนายจา้งจ่ายใหค้รั6 งเดียวเพราะเหตุ

ออกจากงาน  
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G.  กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทที� G  
กรณีที�หนึ�ง ให้หกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายร้อยละ :E.F  
กรณีที�สอง ใหห้กัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายร้อยละ :F.F  
กรณีที�สาม ไม่ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่าย  

H.  กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทที� E ไดแ้ก่ เงินหรือประโยชน์อยา่งอื�นที�ไดเ้นื�องจาก
การใหเ้ช่าทรัพยสิ์นฯ และเงินไดพ้ึงประเมินประเภทที� J ไดแ้ก่ เงินไดจ้าก      วชิาชีพอิสระที�จ่าย
ใหแ้ก่ผูรั้บซึ� งมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย ใหค้าํนวณหกัในอตัรา        ร้อยละ :E.F ของเงินได ้ 

E.  กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทที� E,J,M และ N แต่ไม่รวมถึงการจ่ายซื6อพืชผลทางการ
เกษตรและนอกจากกรณีตามที�ผูจ่้ายเป็นรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ�นอื�น ซึ� งจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่ผูรั้บรายหนึ�งๆ มีจาํนวนรวมทั6งสิ6นตั6งแต่ :F,FFF บาทขึ6นไป แม้
การจ่ายนั6นจะไดแ้บ่งจ่ายครั6 งหนึ�งๆ ไดถึ้ง :F,FFF บาทก็ดี ใหค้าํนวณหกัภาษีในอตัราร้อยละ : ของ
ยอดเงินไดพ้ึงประเมิน ส่วนเงินไดใ้นการประกวดหรือแข่งขนัใหค้าํนวณหกัตามอตัราภาษีเงินได ้ 

J.  กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทที� N เฉพาะที�จ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซึ� งขายอสังหาริมทรัพย์
หรือโอนกรรมสิทธิP หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มี       ค่าตอบแทน ใหค้าํนวณ
ภาษีและนาํส่งต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและ         นิติกรรมในขณะที�มีการจด
ทะเบียน ในกรณีที�ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหน้าํส่ง ณ ที�วา่การอาํเภอภายใน M วนั นบั
แต่วนัที�จ่ายเงินไม่วา่ตนจะไดห้กัภาษีไวแ้ลว้หรือไม่ 
ตามมาตรา G เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 

อธิบดีกรมสรรพากรไดมี้คาํสั�งที� ท.ป. H/<E<N กาํหนดใหมี้การหกัภาษี ณ ที�จ่ายเพิ�มเติมอีก
ในหลายกรณีจากผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได ้ ซึ� งมีทั6งกรณีที�เป็นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที�จ่าย 
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที�จ่ายดงันี6   

:.  การจ่ายเงินไดที้�มีจาํนวนตามสัญญาตั6งแต่ :,FFF บาทขึ6นไปเท่านั6นจึงจะตอ้งหกัภาษี ที�
จ่ายตามคาํสั�งที� ท.ป. H/<E<N นี6  ถา้การจ่ายเงินไดมี้จาํนวนถึง :,FFF บาทแลว้ แมก้ารจ่ายนั6นจะไดแ้บ่ง
จ่ายครั6 งหนึ�งๆ ไม่ถึง :,FFF บาท ก็ยงัคงตอ้งหกัภาษี  

<.  ภาษีที�หกั ณ ที�จ่ายตอ้งนาํส่งภายใน M วนั นบัแต่วนัสิ6นเดือนที�จ่ายเงิน โดยใชแ้บบ ภงด. 
G ถา้หกัภาษี ณ ที�จ่ายจากผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และใชแ้บบ ภงด. EG ถา้หกัภาษี ณ 
ที�จ่ายจากผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

G.  ให้ระงบัการหกัภาษี ณ ที�จ่ายพืชผลทางการเกษตร กรณีจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่ผูมี้หนา้ที�เสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีผลตั6งแต่วนัที� : มิถุนายน <EGN (คาํสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป. EJ/<EGN) 
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ลาํดบั
ที� ประเภทเงินไดพึ้งประเมิน ผูมี้หนา้ที�หกัภาษี ผูถู้กหกัภาษี 

อตัราภาษี
ร้อยละ 

แบบยื�น
รายการ 

กาํหนดเวลา
นาํส่ง 

1 เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 
HF (<) และ (G) แห่งประมวล
รัษฎากร เช่น ค่านายหนา้ และ
ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธิP  
หรือสิทธิอยา่งอื�น 

- บริษทัหรือ ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลอื�น 

:. บริษทัหรือห้าง หุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ประกอบ
กิจการใน ประเทศไทย  
<. มูลนิธิหรือ สมาคม  
(ไม่รวมถึง มูลนิธิหรือ
สมาคมที� รัฐมนตรีประกาศ 
กาํหนดตามมาตรา HM(M)   

3.0 
 
 

10.0 

ภงด.EG 
 
 

ภงด.EG 

นาํส่ง
ภายใน M วนั
นบัแต่ วนั
สิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

2 
 
 
 

มาตรา HF (H) (ก) แห่งประมวล 
รัษฎากรเฉพาะ 
- ดอกเบี6ยพนัธบตัร 
- ดอกเบี6ยหุ้นกู ้

- ธนาคารพาณิชย ์
- บริษทั ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบ ธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์และ
ธุรกิจ 
เครดิตฟองซิเอร์ 
- บริษทับริหาร
สินทรัพย ์

1. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที�ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย 
2. มูลนิธิหรือสมาคม 
 

1.0 
 
 
 

10.0 

ภงด.EG 
 

 
ภงด.EG 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 
 

3 มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล 
รัษฎากรเฉพาะ 
- ดอกเบี6ยพนัธบตัร 
- ดอกเบี6ยหุ้นกู ้

- บริษทัหรือห้าง 
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 

ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั
ตามกฎหมายว่าดว้ยการ 
ประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจ
เครดิต ฟองซิเอร์ และ
บริษทับริหารสินทรัพย ์

1.0 ภงด.EG นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

4 มาตรา 40 (4) (ก) แห่ง ประมวล
รัษฎากรเฉพาะ  
– ดอกเบี6ยพนัธบตัร  
– ดอกเบี6ยหุ้นกู ้ 
– ดอกเบี6ยตัVวเงิน  
– ดอกเบี6ยเงินกูย้มื  
– ดอกเบี6ยเงินกูย้มืที�อยูใ่น
บงัคบั 
– ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอน
กบัราคา จาํหน่ายตัVวเงิน 
 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 

:. บริษทัหรือห้าง หุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ประกอบ
กิจการใน ประเทศไทย  
<. มูลนิธิหรือสมาคม 

1.0 
 
 

10.0 

ภงด.EG 
 
 

ภงด.EG 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

5 เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่ง
ของกาํไรหรือประโยชน์อื�นใด
ตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

- บริษทัหรือห้าง 
หุ้นส่วนนิติ บุคคล
ที�ตั6งขึ6น ตาม
กฎหมาย ไทย  
- กองทุนรวม  

:. บริษทัหรือห้าง หุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ตั6งขึ6นตาม
กฎหมาย ของต่างประเทศ 
ประกอบกิจการใน ประเทศ
ไทย  

10.0 
 
 
 
 

10.0 

ภงด.EG 
 
 
 
 

ภงด.EG 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 



8 
 

- สถาบนั การเงินที�มี
กฎหมาย  

<. บริษทัหรือห้าง หุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ตั6งขึ6นตาม
กฎหมายไทย  

6 - ค่าเช่าหรือประโยชน์ อยา่ง
อื�นที�ไดจ้ากการให้ เช่า
ทรัพยสิ์นตามมาตรา 40 (5) (ก) 
แห่งประมวล รัษฎากรไดแ้ก่ 
ค่าเช่า อาคารบา้นโรงเรือนสิ�ง 
ปลูกสร้างอยา่งอื�น 
 
- ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าดว้ย 
การส่งเสริมพาณิชยน์าวีที� ใช้
ในการขนส่งสินคา้ระหวา่ง 
ประเทศ 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 
 
 
 
- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 

:. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ประกอบ
กิจการใน ประเทศไทย  
<. มูลนิธิหรือสมาคม  
G. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
:. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ประกอบ
กิจการใน ประเทศไทย  
<. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

5.0 
 
 

10.0 
5.0 

 
1.0 

 
 

1.0 

ภงด.53 
 
 

ภงด.53 
ภงด.3 

 
ภงด.EG 

 
 

ภงด.G 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

7 เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ ตาม
มาตรา 40 (6) แห่งประมวล
รัษฎากร 
- กฎหมาย 
- การประกอบโรคศิลปะ 
- สถาปัตยกรรม 
- วิศวกรรม 
- การบญัชี 
- ประณีตศิลปกรรม 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 

1. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ประกอบ
กิจการใน ประเทศไทย  
2. มูลนิธิหรือสมาคม  
3. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที�มีภูมิลาํเนา
หรืออยูใ่นประเทศไทย 

3.0 
 
 

10.0 
3.0 

ภงด.53 
 
 

ภงด.53 
ภงด.3 

นาํส่ง
ภายใน 7 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

8 ค่าจา้งทาํของที�เขา้ลกัษณะเป็น
เงินไดพึ้งประเมินตาม 
- มาตรา 40 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร (การรับเหมาที�
ผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการ
จดัหาสมัภาระ) 
- มาตรา 40 (8) แห่งประมวล 
รัษฎากรการรับจา้งทาํของ 
 

- บริษทั หรือ ห้าง
หุ้นส่วน นิติบุคคล  
- นิติบุคคลอื�น 

:. บริษทัหรือห้าง หุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ประกอบ
กิจการในประเทศไทย 
<. บริษทั หรือห้าง หุ้นส่วน
นิติบุคคลที� ตั6งขึ6นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ 
ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย  
G. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

3.0 
 
 

3.0 
 
 
 
 

3.0 
 

ภงด.EG 
 
 

ภงด.EG 
 
 
 
 

ภงด.EG 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

9 ค่าจา้งทาํของ - บุคคล 
- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 
- ห้างหุ้นส่วนสามญั 
- คณะบุคคลที�มิใช่
นิติบุคคล 

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลซึ� งตั6งขึ6นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ 
ประกอบกิจการในประเทศ
ไทยโดยมิไดมี้สาํนกังาน
สาขาตั6งอยูเ่ป็นการถาวรใน 
ประเทศไทย 

5.0 ภงด.EG นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

10 รางวลัใน 
- การประกวด 

- บุคคล :. ผูมี้เงินไดมี้ภูมิลาํเนาอยู่
ในต่างประเทศ  

10.0 
 

ภงด.EG 
 

นาํส่ง
ภายใน M 
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- การแข่งขนั 
- การชิงโชค 
- การอื�นใดอนัมีลกัษณะ
ทาํนองเดียวกนั 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลอื�น  
- ห้างหุ้นส่วนสามญั  
- คณะบุคคลที�มิใช่ 
นิติบุคคล 

<. ผูมี้เงินไดมี้ภูมิลาํเนาอยู่
ในประเทศไทย 

5.0 ภงด.EG วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

11 ค่าโฆษณา - บุคคล  
- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคคอื�น  
- ห้างหุ้นส่วนสามญั  
- คณะบุคคลที�มิใช่
นิติบุคคล 

:. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล  
<. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคล ธรรมดา 

2.0 
 

2.0 

ภงด.EG 
 

ภงด.G 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

12 เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
เฉพาะที�เป็นการจ่ายเงินไดจ้าก
การให้บริการ แต่ไม่รวมถึง 
     (1) การจ่ายเงินไดต้ามขอ้ 8, 
9, 12, 15 ซึ� งกาํหนดให้หกัภาษี
เงินได ้ณ ที�จ่ายไวโ้ดยเฉพาะ
แลว้ 
     (2)การจ่ายค่าโดยสาร
สาํหรับ 
การขนส่งสาธารณะ 
     (3)การจ่ายค่าบริการ
โรงแรม 
และภตัตาคาร 
(4)การจ่ายค่าเบี6ยประกนัชีวิต 
 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 

:. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที�ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย 
<. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

3.0 
 
 

3.0 

ภงด.EG 
 
 

ภงด.G 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

13 รางวลั ส่วนลด หรือประโยชน์ 
ใด ๆ เนื�องจากการส่งเสริมการ
ขาย 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื�น 

1. บริษทัหรือห้า หุ้นส่วน
นิติบุคคลที�ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย  
2. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

3.0 
 
 

3.0 
 

ภงด.EG 
 
 

ภงด.G 

นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

14 ค่าเบี6ยประกนัวินาศภยั - บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติ บุคคล  
- นิติบุคคลอื�น 

- บริษทัหรือห้า หุ้นส่วนนิติ
บุคคลที�ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย  
-  ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

1.0 ภงด.EG นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 
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15 ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย
ค่าโดยสารสาํหรับการขนส่ง
สาธารณะ 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติ บุคคล  
- นิติบุคคลอื�น 

1. บริษทัหรือห้า หุ้นส่วน
นิติบุคคลที�ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย  
2. ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 

1.0 
 
 

1.0 

ภงด.53 
 
 

ภงด.53 

นาํส่ง
ภายใน 7 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

16 เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา  
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
เฉพาะที�เป็นการจ่ายเงินไดจ้าก
การซื6อขายสินคา้ ประเภท ยาง
แผน่ หรือยางชนิดอื�นจากตน้
ยางพารา มนัสาํปะหลงั ปอ 
ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย เมล็ดกาแฟ 
ผลปาลม์นํ6ามนั 

- บริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติ บุคคล  
- นิติบุคคลอื�น  
- ผูมี้หนา้ที�เสียภาษี
เงินได ้

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล 

0.75 ภงด.EG นาํส่ง
ภายใน M 
วนันบัแต่ 
วนัสิ6นเดือน 
ของเดือนที� 
จ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 

� ภงด.G  เป็นแบบยื�นรายงานภาษีเงินไดห้กั ณที�จ่ายตามมาตรา G เตรสและมาตรา EF(G)(H)(E) 
สาํหรับ บุคคลหา้งหุน้ส่วนบริษทัสมาคมหรือคณะบุคคลเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึ�งประเมินตาม
มาตรา HF(E)(J)(M)(N) แห่งประมวลรัษฎากรใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยกรอก
รายการแสดงการจ่ายเงินไดแ้ละ การหกัภาษีหกั ณ ที�จ่าย เป็นรายตวัผูเ้งินไดพ้ร้อมกบัการ
นาํเงินภาษีส่งไม่วา่จะหกัภาษีไวห้รือไม่  

� ภงด.EG  เป็นการยื�นรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที�จ่ายกรณีหกั ณ ที�จ่ายตามมาตรา G 
เตรสและ มาตรา JZ ทวิแห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือใชส้าํหรับ   

:)  กรณีที�รัฐบาลองคก์ารของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหาร 
ราชการส่วนทอ้งถิ�น อื�นเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึ�งประเมินตามมาตรา HF แห่งประมวล
รัษฎากรใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ บุคคลครั6 งหนึ�งๆตั6งแต่ EFF บาทขึ6นไป
และตอ้งหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามมาตรา JZ ทวิแห่งประมวลรัษฎากร   
<) กรณีที�มีการจ่ายเงินให้แก่บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษทัครั6 งหนึ�ง 
ๆตั6งแต่ EFF บาทขึ6นไปและตอ้งหกัภาษีไว ้ณ ที�จ่ายตามมาตรา G เตรสแห่งประมวล
รัษฎากร สถานที�ยื�นแบบการเสียภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ยื�นไดที้�สาํนกงัานสรรพา
กรพื6นที�สาขาในทอ้งที�ที�ผูมี้หนา้ที�หกั ณ ที�จ่ายมีสาํนกังานตั6งอยูซึ่� งไดมี้ การจ่ายเงิน 
ยื�นแบบฯทาง www.rd.go.th ในกาํหนดระยะเวลา  ยื�นแบบฯ ณ ธนาคารไทย
พาณิชยแ์ละสาขาในทอ้งที�ที�ที�ผูห้นา้ที�หกั ณ ที�จ่ายมีสาํนกงัานตั6งอยูซึ่� ง ไดมี้การ
จ่ายเงินโดย 
ใชแ้บบฯที�พิมพชื์�อและที�อยู ่ ที�กรมสรรพากรส่งใหภ้ายในกาํหนดเวลาและ มีเงิน
ภาษีที�ตอ้งชาํระพร้อมกบัการยื�นแบบฯ  
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สถานที�ยื�นแบบการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื�น ณ 

1. สาํนกังานสรรพากรพื6นที�สาขา (สรรพากรเขต/อาํเภอ เดิม) ในทอ้งที�ที�สาํนกังานใหญ่
ตั6งอยู ่

2. ธนาคารพาณิชยไ์ทย และ สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในเขตจงัหวดัอื�น ใหย้ื�น ณ 

1. ที�วา่การอาํเภอหรืออาํเภอทอ้งที�ที�สาํนกังานใหญ่ตั6งอยู ่ ในกรณีสาํนกังานสรรพากร
อาํเภอมิไดต้ั6งอยู ่ณ ที�วา่การอาํเภอใหย้ื�น ณ สาํนกังานสรรพากรอาํเภอ หรือ 

2. สาํนกังานสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตอาํเภอหรือกิ�งอาํเภอทอ้งที�ที�สาํนกังาน
ใหญ่ตั6งอยู ่

 
รูปที� 2.2 ตวัอยา่งแบบยื�นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด.3 
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รูปที� 2.3 ตวัอยา่งแบบยื�นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด.53 
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โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปเอก็ซ์เพรส Express 
 โปรแกรมบญัชีที�ใชง้านง่ายเพียงปลายนิ6ว Express Account Software จากเวอร์ชั�น DOS 
พฒันาสู่ Windows ดว้ยการออกแบบใหใ้ชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว คน้หาขอ้มูลไดแ้ม่นยาํ รองรับ
ขอ้มูลไดไ้ม่จาํกดั อนัเป็นจุดเริ�มตน้ที�ดีของผูที้�เริ�มตน้ ใชง้านโปรแกรม ซึ� งทาํใหก้ารทาํบญัชีเป็น
เรื�องง่าย 
 เอก็ซ์เพรส Express   เป็นโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปซึ�งรวบรวมระบบบญัชีถึง :< ระบบเขา้ไว้
ดว้ยกนัเป็นโปรแกรมเดียว และขอ้มูลจะเชื�อมโยงถึงกนัโดยอตัโนมติั ทาํใหล้ดขั6นตอนในการ
ทาํงาน เพียงแค่ทาํการบนัทึกขอ้มูลรายวนัการซื6อและการขายเท่านั6นเอง ต่อจากนั6นโปรแกรมจะทาํ
หนา้ที�นาํขอ้มูลไปบนัทึกในแต่ละระบบที�เกี�ยวขอ้งให้เองโดยอตัโนมติั และสามารถพิมพร์ายงาน
ทุกรายงานไดท้นัที ทาํใหท้่านสามารถทราบผลการดาํเนินงานไดภ้ายในอึดใจเดียว 

โปรแกรมทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Windows สาํหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถ
ใชไ้ดไ้ม่จาํกดัตวัลูก รองรับธุรกิจตั6งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะขอ้มูลคียไ์ดไ้ม่จาํกดั 
ประเภทธุรกิจที�รองรับไดแ้ก่ ซื6อมา-ขายไป, บริการ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นาํเขา้, การผลิต และอื�นๆ ใน
ปัจจุบนัมีลูกคา้ที�ใชโ้ปรแกรมอยูก่วา่ JF,FFF ราย ซึ� งลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ที�ไดรั้บการแนะนาํ
ต่อๆ กนัมา Express มีจุดเด่นทางดา้น การใหบ้ริการ เพราะเวลาที�ลูกคา้มีปัญหาโทรมาสอบถาม 
สามารถทาํงานต่อไดท้นัที 

โปรแกรมมีทั6งเวอร์ชั�นภาษาไทย และเวอร์ชั�นภาษาไทย-องักฤษ เวอร์ชั�นภาษาไทยจอภาพ
จะแสดงเป็นภาษาไทย และขอ้มูลที�ป้อนเขา้ไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ ส่วนเวอร์ชั�น
ภาษาไทย-องักฤษ จอภาพและหวัรายงานสามารถเลือกไดว้า่จะใหแ้สดงเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ โดยทาํการกาํหนดไวที้�รหสัผา่นของแต่ละบุคคล ซึ� งเหมาะกบับริษทัที�มีชาว
ต่างประเทศเป็นผูบ้ริหารและตอ้งการเขา้มาใชง้านโปรแกรมดว้ยตนเอง 
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โปรแกรมบญัชี Express ประกอบไปดว้ยระบบยอ่ย :< ระบบ 

 
รูปที� 2.5 แผนผงัการทาํงานของระบบโปรแกรมบญัชี Express 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

1.) ปัทมาวดี ดวงดารา. (<EEN) วจิยัเรื�อง ปัจจยัที�มีความสาํคญัต่อการเลือกใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปทางการ บญัชีของสถาน ประกอบการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัที�มีความสาํคญัในการเลือกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีของ
สถานประกอบการ ไดแ้ก่ความเหมาะสม กบักิจการ คุณสมบติัของโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางบญัชี ราคา การเชื�อมโยงขอ้มูล บริการ หลงัการขาย ความน่าเชื�อถือของโปรแกรม
บญัชีและผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายตามลาํดบัการตดตดัสินใจในการเลือกใช ้ โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางบญัชีขึ6นอยู ่ กบัผูบ้ริหารระดบัสูง สถานประกอบการส่วนใหญ่ เลือกใช้
โปรแกรม Express ระบบ บญัชียอ่ย (Module) ที�ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งใชคื้อ(:) 
ระบบบญัชีเจา้หนี6  (<) ระบบ บญัชีลูกหนี6  (G)ระบบบญัชี แยกประเภท ปัญหาส่วนใหญ่
ที�เกิดขึ6นหลงัจากการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ทางบญัชี คือ การไม่มีบริการหลงัการขาย 
หรือมีบริการแต่ไม่ตรงความตอ้งการ นอกจากนี6พบวา่ปัจจยั M ปัจจยัต่อไปนี6 มี
ความสาํคญัต่อการเลือกโปรแกรม ไดแ้ก่ ความน่าเชื�อถือของโปรแกรมสาํเร็จรูป 

2.) ทางการบญัชีและผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย ลษัณะการทาํงานของ โปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางการบญัชี การ รักษาความปลอดภยัของระบบ การสนบัสนุนและการใหบ้ริการหลงั
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การขาย ตนัทุนและค่าใชจ่้ายที� เกี�ยวขอ้งในการจดัหา ขีดความสามารถ คุณสมบติัเสริม 
ซึ� งปัจจยัเหล่านี6 มีผลต่อการพิจารณา เลือกใช ้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี อยา่งไร
ก็ตามสถานประกอบการที�มีประเภทของการจดัตั6งสถาน ประกอบการ ระยะเวลาใน
การเปิดดาํเนินการ ยอดขาย ที�แตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั 7 ดา้น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเชื�อมั�น 0.05 2.) วรรณภา อิมะไชย (2555) วจิยัเรื�อง 
ปัจจยัที�สาํคญัในการตดัสินใจเลือกซื6อโปรแกรมสาํเร็จรูปทาง บญัชีของผู ้ ประกอบ 
การ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวจิยันี6 ศึกษา ปัจจยั ที�สาํคญัในการตดสิันใจ เลือก
ซื6อโปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีของ ผูป้ระกอบการ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื�อ
เสนอแนะ แก่ผูส้นใจ สามารถนาํผลการศึกษามาเลือกซื6อโปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความ ตอ้งการใชง้านของกิจการอยา่งมีประสิทธิP ภาพ และ
เสนอแนะแนวทางการเรียนการสอนวชิาการบญัชี ของมหาวทิยาลยนัอร์ทกรุงเทพ 
การศึกษา เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยไดจ้าํกดัเฉพาะกลุ่ม SME ใน เขต 
กรุงเทพมหานคร ที�จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลซึ� งมีหนา้ที�ตามกฎหมายที�ตอ้งจดใหมี้การ
ทางบญัชีเพื�อ จดัทาํงบการเงิน และยื�นงบการเงินต่อสาํนกังานกลางบญัชีหรือประจาํ
ทอ้งถิ�นภายในหา้เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชี การศึกษากระทาํโดยการ ออกแบบสอบถาม
จาํนวน 500 ราย โดยมีผูต้อบแบบสอบถาม ครบถว้นจาํนวน 400 ราย จากผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที�ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี จาํนวน 295 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 74.7 ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 295 หรือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือก ซื6อ
โปรแกรมสาํเร็จรูป Express ร้อยละ 41.7 รองลงมาโปรแกรม Easy Acc ร้อยละ 25.8 
กลุ่มตวัอยา่ง ดงักล่าวให้ ความสาํคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซื6อโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางบญัชี ณ ระดบั ความสาํคญัมาก 5 อนัดบัแรกคือ หนึ�ง การประมวลผล
รวดเร็วถูกตอ้ง  
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สอง เป็นโปรแกรมมาตรฐานที� กรมสรรพกาํหนด สาม สร้างและเปลี�ยนแปลง
รายงานไดง่้ายโดยมี Report Writers Tool สี�  ขยายเนื6อที� ในฐานขอ้มูลไดง่้าย เสีย
ค่าใชจ่้ายไม่มาก หา้ รองรับรายการไดห้ลาย Work Station ผลการทดสอบ สมมติการ
วจิยัสรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งที�มีประเภทธุรกิจ และจาํนวนสินทรัพย ์ ถาวรสุทธิของ
กิจการ ณ ยอดสิ6นปี ที�แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยั 
ใน การตดัสินใจเลือกซื6อ โปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีมาใชใ้นกิจการ ที�ไม่แตกต่างกนั 
ซึ� งไดป้ฏิเสธขอ้สมมติ หลกัของผูว้จิยั อยา่งสิ6นเชิง ที�ไดต้ั6งสมมติฐานหลกั (Ho) วา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งที�มีประเภทธุรกิจ และจาํนวน สินทรัพยถ์าวร สุทธิของกิจการที�แตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการ ตดัสินใจเลือก ซื6อโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางบญัชีมาใชใ้นกิจการแตกต่างกนั  
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ    บริษทั ส านกังานดุลยกิจการบญัชี จ  ากดั 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  เลขท่ี 206/123  หมู่บา้นเดอะเมทโทร สาทร ถนนกลัปพฤกษ ์ 

       แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  

      หมายเลขโทรศพัท ์0 2458 8488 

      หมายเลขโทรสาร 0 2458 8044 

 
รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ส านกังานดุลยกิจการบญัชี จ  ากดั 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ส านกังานดุลยกิจการบญัชี จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั ส านกังานดุลยกิจการบญัชี จ  ากดั เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในระยะ

เร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การรับท าบญัชีและการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ไดมี้การด าเนินงานกวา่ 

16 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และช านาญในวชิาชีพเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัไดข้ยายการ

ใหบ้ริการ ครอบคลุมถึงการใหบ้ริการดา้นภาษี การเงิน 

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร 

1.   วางระบบบญัชี ใหค้  าแนะน า และเป็นท่ีปรึกษาดา้นบญัชีและภาษีอากร  

2.   จดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสรรพากรรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานการ 

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.   จดัท าเอกสารทางบญัชีทุกชนิด ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น สมุดรายวนัขั้นตน้   บญัชี

แยกประเภท งบทดลอง  

4.   จดัท าแบบภาษีทุกชนิด พร้อมยืน่แบบต่อกรมสรรพากร และส านกังานประกนัสังคม  

5.   ปิดบญัชีรวมทั้งจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าเดือน และประจ าปี  

6.   น าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย ์และกรมสรรพากร 

7.   ลงประกาศหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีส าหรับบริษทัจ ากดัในหนงัสือพิมพ์

ทอ้งถ่ิน (ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยฉ์บบัใหม)่ 

8.   เขา้พบและใหค้  าช้ีแจงกรณีสรรพากรตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมทางบญัชี 

บริการด้านการเงิน 

➢ การปรับโครงสร้างหน้ีและแกไ้ขปัญหาหน้ี 

➢ จดัท าประมาณการทางการเงินเสนอขอสินเช่ือ 

➢ ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

➢ ใหค้  าแนะน าในการจดัโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

➢ ประเมินมูลค่าของกิจการ 

➢ จดัท าเอกสารเสนอและจดัหาผูร่้วมทุน 

➢ ใหค้  าแนะน าในการวเิคราะห์และปรับปรุงก าไร 

➢ จดัท าแผนงานธุรกิจเพื่อใชใ้นการบริหารงาน 
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บริการด้านภาษีอากร 

➢ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. จดัท ารายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 

2. จดัท าและน าส่งแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน 

➢ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่ายจดัท าใบน าส่งงบการเงินและน าส่งงบการเงินใหก้บั

กระทรวงพาณิชย ์

1. จดัท าและน าส่งแบบฟอร์มภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรายเดือน 

2. จดัท าและน าส่งแบบฟอร์มภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดารายปี 

➢ ปรึกษาปัญหาภาษีอากร 

บริการด้านคอมพวิเตอร์ 

➢ บริการใหค้  าปรึกษาปัญหาและใหค้ าแนะน าระบบงานคอมพิวเตอร์ 

➢ บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

➢ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

➢ บริการตรวจสอบ และจดัท าเอกสารควบคุมระบบงานสารสนเทศ 

➢ บริการจดัอบรมบุคลากรดา้นการใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

 
รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการจดัองคก์รและการบริหารของบริษทั 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• นางสาวรัตติวรรณ อปักาญจน์ ต าแหน่ง  ผูช่้วยท าบญัชี/ภาษี  

• นางสาวศิริญากรณ์ นากอก  ต าแหน่ง  ผูช่้วยท าบญัชี/ภาษี 

• นางสาวตวงพร  อ่อนนาค ต าแหน่ง  ผูช่้วยท าบญัชี/ภาษี 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ด้านบัญชี/ภาษีมูลค่าเพิม่  

➢ บนัทึกการซ้ือเช่ือและซ้ือสด ในโปรแกรม Express 

➢ บนัทึกการขายเช่ือและขายสด ในโปรแกรม Express 

➢ บนัทึกการรับช าระหน้ีและจ่ายช าระหน้ี ในโปรแกรม Express 

➢ บนัทึกภาษีซ้ือและภาษีขาย ในโปรแกรม Express 

➢ บนัทึกเงินสดยอ่ย ในโปรแกรม Express 

➢ ตรวจค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในขอมู้ลเอกสาร 

➢ ตรวจภาษีซ้ือ และ ภาษีขาย 
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ด้านภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 

➢ ไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ 

➢ คดัแยกเอกสารและความถูกตอ้งของเอกสารและจดเัก็บเป็นหมวดหมู่ใหถู้กตอ้ง 

➢ บนัทึกรายการภ.ง.ด.1 ในโปรแกรม Easy – Acc Payroll และบนัทึกรายการ  ภ.ง.ด.

3,53 ในโปรแกรม Express 

➢  ยืน่แบบ  1. ยืน่เขต (กรมสรรพากร)    

  2. ยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต  

➢ ปร้ินใบเสร็จรับเงิน แบบ ภ.ง.ดและน าเอกสารเขา้แฟ้ม   

➢ จดัเรียงเอกสารเพื่อน าส่งใหก้รมสรรพากร 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา คุณพิมพพ์ิศา   ล ้าลกัษณ์ไพบูลย ์

 3.5.2 ต าแหน่งพนกังานท่ีปรึกษา ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 

     วนัเสาร์ท่ี 2 และ 3 ของทุกเดือน 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน   

เก็บรวบรวมขอมู้ลของ ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย โดยการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา  

3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

โดยวเิคราะห์จากเอกสารถึงรายละเอียดขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้วา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นเป็น 

เดือนท่ีตอ้งการท าหรือไม่และตรวจสอบเอกสารวา่สมบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่                                           

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

มีการปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาในการท าโครงงานและวางแผนในการแบ่งงานแต่ละบุคคล 

และคน้หาขอมู้ลเพื่อท าการปฏิบติังาน 
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3.7.4 จดัท าเอกสาร  

รวบรวมเอกสารและรายละเอียดขอ้มูลเน้ือหาเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จากบริษทั 

ลูกคา้เพื่อมาด าเนินการท าโครงงาน 

3.7.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1.รวบรวมขอ้มูลในการจดัท า
โครงงาน 

    

2.วเิคราะห์งาน     
3.ออกแบบงาน     
4.จดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

➢ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

➢ เคร่ืองPrinter 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

➢ โปรแกรม Microsoft Word 

➢ โปรแกรม Express 

➢ โปรแกรม Rdinet 

 
 



25 
 

บทที� � 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

จากการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาเป็นเวลา � เดือน เริ�มตอ้งงแต่  !" พฤษภาคม &562 ถึง 
30 สิงหาคม &"(2 ณ บริษทั สาํนกังานดุลยกิจการบญัชี จาํกดั ทาํใหไ้ดรั้บความรู้และ ประสบการณ์
ในการทาํงานที�ดี ทั=งนี=  ผูจ้ดัทาํมีความสนใจในเรื�อง ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย” เพื�อศึกษา เพิ�มเติมและ
ลดความผดิพลาดในการจดัทาํเรื�องภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย เนื�องจากเกิดปัญหาบ่อยครั= งใน การจดัทาํ
การหกัภาษี ณ ที�จ่าย บริษทัฯไดใ้ชโ้ปรแกรมบญัชี EXPRSS ในการทาํงานเพื�อความสะดวก รวดเร็ว
ในการจดัทาํ 

โดยมีขั=นตอนการจดัทาํภาษีเงินไดห้กั ณ ที� จ่ายใน โปรแกรม EXPRSS และ ขั=นตอนการยื�น
แบบนาํส่งภาษีหกั ณ ที�จ่าย ตลอดจนการแกปั้ญหาที�พบบ่อยในการจดัทาํภาษีหกั ณ ที�จ่าย 
ขั�นตอนการจัดทาํภาษี หัก ณ ที�จ่าย มีดังนี� 
ขั�นตอนที� # การรับเอกสาร  

1. เมื�อมีการตกลงกบัลูกคา้เรื�องการรับเอกสารใบภาษีหก ัณ ที�จ่าย  กาํหนดวนัและเวลาในการ
รับเอกสาร  

2. การรับ-ส่งเอกสารมี C ทาง ไดแ้ก่ !ระบบขนส่ง เช่น 

2.1 ไปรษณีย ์เคอร์รี�  ไลน์แมน  
2.2 ทางอีเมลล ์ 
2.3 พนกังานรับ-ส่งเอกสารของสาํนกังาน 

ขั�นตอนที� 2 การตรวจสอบเอกสาร 

1. เมื�อทาํการแยกเอกสารตามแบบยื�นแบบแสดงรายการ ภงด1,ภงด3,ภงด53 
2. ทาํการตรวจสอบเอกสารวา่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 
3. จดัการเรียงวนัที�ตั=งแต่นอ้ยไปมากเพื�อความสะดวกและเป็นระเบียบในการจดัทาํ 
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ขั�นตอนที� 3 การจัดทาํภาษีหัก ณ ที�จ่ายตามแบบยื�นแสดงรายการภาษีหัก ณ ที�จ่ายด้วยโปรแกรมมี
ดังนี� 

3.1. ภงด.C สาํหรับออกใหบุ้คคลธรรมดา ใชส้าํหรับการหกัธรรมดา ใชส้าํหรับการหกัภาษี 
ณ ที�จ่าย กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภท ค่าเช่าทรัพยสิ์น วชิาชีพอิสระ การรับเหมา การจา้งทาํ
ของ การประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

3.2. ภงด."C สาํหรับออกให้นิติบุคคล ใชส้าํหรับการหกัภาษี ณ ที�จ่าย กรณีจ่ายเงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา�G แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรให้แก่ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ
ตอ้งหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามมาตรา C เตรส หรือ มาตรา (I ทว ิแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร 
การจัดทาํทาํภาษีหัก ณ ที�จ่ายภงด.* และ ภงด. ,* ในโปรแกรม EXPRESS 
!.กรอกขอ้มูลตามหนงัสือรับรองการหกั ณ ที�จ่ายหรือเอกสารที�ไดรั้บจากลูกคา้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� C.! ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที�จ่าย 
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1.1 การเขา้สู่หนา้หลกัของโปรแกรมและการบนัทึกขอ้มูลตามหนงัสือรับรองการหกั ณ ที�จ่าย หรือ
เอกสารที�ไดรั้บจากลูกคา้และ เขา้สู่แถบเมนู>เลือกการเงิน>ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 

 
1.2 การกดเลือก ภ.ง.ด.และงวดที�ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลตามภาษีหกั ณ ที�จ่าย 

� กดแวน่ขยาย หรือ กดF6 > เลือกแบบยื�นภาษีหกั ณ ที�จ่ายภงด. C (บุคคลธรรมดา) 
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� พิมพเ์ดือน/ปีทีตอ้งการกรอกขอ้มูล

 
� กดแวน่ขยายหรือกดF16>เลือกแบบยื�นภาษีหกั ณ ที�จ่ายภ.ง.ด."C(นิติบุคคล) 

 
� พิมพเ์ดือน/ปีที�กรอกขอ้มูล 

 
 
 



29 
 

1.3 การป้อนรายละเอียดภาษีหกั ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด.C

 
� วนัที�ออกหนงัสือรับรอง > พิมพว์นัที�ตามหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที�จ่าย 
� ยื�นภาษีรวมในงวดที� > พิมพเ์ดือนและ พ.ศ.ที�ตอ้งการยื�นภาษีหกั ณ ที�จ่าย 
� รหสัเจา้หนี= /ผูถู้กหกั >พิมพร์หสัหรือแวน่ขยายเพื�อคน้หารหสัเจา้หนี=  

-ชื�อ ที�อยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี จะขึ=นมาโดยอตัโนมติัตามที�พิมพร์หสั  
� ประเภทเงินไดที้�จ่าย>พิมพเ์งินไดพ้ึงประเมินที�ไดรั้บของผูที้�ถูกหกั 
� จาํนวนเงินที�จะคาํนวณภาษี> พิมพจ์าํนวนเงินที�ระบุในหนงัสือรับรองการหกั 

ณ ที�จ่ายหรือเอกสารที�ไดรั้บจากลูกคา้ 
� อตัราหกั > พิมพอ์ตัราภาษีที�กฎหมายกาํหนดใหห้กัจากเงินไดพ้ึงประเมินที�ไดรั้บ 
� หมวดภาษีหกั ณ ที�จ่าย > พิมพร์หสั S03 
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1.4 การป้อนรายละเอียดภาษี ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด."C

� วนัที�ออกหนงัสือรับรอง > พิมพว์นัที�ตามหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที�จ่าย 
� ยื�นภาษีรวมในงวดที� > พิมพเ์ดือนและ พ.ศ.ที�ตอ้งการยื�นภาษีหกั ณ ที�จ่าย 
� รหสัเจา้หนี= /ผูถู้กหกั >พิมพร์หสัหรือแวน่ขยายเพื�อคน้หารหสัเจา้หนี=  

-ชื�อ ที�อยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี จะขึ=นมาโดยอตัโนมติัตามที�พิมพร์หสั  
� ประเภทเงินไดที้�จ่าย>พิมพเ์งินไดพ้ึงประเมินที�ไดรั้บของผูที้�ถูกหกั 
� จาํนวนเงินที�จะคาํนวณภาษี> พิมพจ์าํนวนเงินที�ระบุในหนงัสือรับรองการหกั 

ณ ที�จ่ายหรือเอกสารที�ไดรั้บจากลูกคา้ 
� อตัราหกั > พิมพอ์ตัราภาษีที�กฎหมายกาํหนดใหห้กัจากเงินไดพ้ึงประเมินที�ไดรั้บ 
� หมวดภาษีหกั ณ ที�จ่าย > พิมพร์หสั S53 
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2.เมื�อบนัทึกขอ้มูลครบถว้นเรียบร้อยแลว้ตอ้งพิมพร์ายงานในการทาํขั=นตอนต่อไป
ภาษีหัก ณ ที�จ่าย ภงด.* 

� กดพิมพเ์อกสาร>ป้อนงวดหรือวนัที� ที�ตอ้งการพิมพร์ายงาน 

 

� กดพิมพเ์อกสาร 
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ภาษีหัก ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด.,* 

� กดพิมพเ์อกสาร>ป้อนงวดหรือวนัที� ที�ตอ้งการพิมพร์ายงาน 

 
� กดพิมพเ์อกสาร 
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ขั�นตอนที� � การทาํแบบภาษีหัก ณ ที�จ่ายก่อนยื�นแบบภาษีด้วยโปรแกรมRD-NAT 

�� การใชโ้ปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบ ภงด."C 
1. เขา้เมนูStart >  Programe > Rdnet > PND53 > ภงด."3 

 
2. เมื�อทาํตามขั=นตอนที�! เสร็จจะปรากฏหนา้จอตามตวัอยา่งขา้งล่างนี=  

 

 
 



34 
 

3. กรอกขอ้มูลใหค้รบตามหนา้จอ เมือกรอกครบแลว้> เลือกBrowes 
 

 

4. เลือกไฟลที์�ไดบ้นัทึกไวเ้มื�อเดือนที�แลว้ เพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลในการทาํใบแนบภาษีหกั ณ ที�จ่ายใน
เดือนปัจจุบนั 
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5. ปรากฏขอ้มูลที�ไดท้าํในเดือนก่อน หากมีใบหกั ณ ที�จ่ายบริษทัเดิมเมื�อเดือนที�แลว้ใหค้ลิกชื�อ บริษทั>
จะปรากฏขอ้มูลบริษทัที�ถูกหกั ณ ที�จ่ายตามตวัอยา่งขา้งตน้>แกไ้ข 

 

 
*ในกรณีที�ไม่มีใบหกั ณ ที�จ่ายที�เคยบนัทึกเมื�อเดือนก่อนใหค้ลิก>เพิ�ม>พิมพข์อ้มูลที�อยูข่องบริษทั
ตามใบหกั ณ ที�จ่ายตามแบบที�ไดจ้ากลูกคา้ 
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6. เมื�อทาํตามขอ้มูลขั=นตอนที�".เรียบร้อยแลว้ 
(.! กรอกขอ้มูล>วนั/เดือน/ปี/ที�จ่าย 
(.& ประเภทเงินได>้เช่น ค่าบริการ 
(.C กรอกขอ้มูลอตัราภาษี เช่นค่าบริการ คิดอตัราภาษีร้อยละ C  
(.� กรอกจาํนวนเงินที�จ่าย หลงัจากกรอกจาํนวนเงินเรียบร้อยแลว้>จาํนวนเงินภาษีที�ถูกหกั
จะแสดงขึ=นมาโดยอตัโนมติั 

 

 
7. เมื�อกรอกขอ้มูลตามขั=นตอนที�( เรียบร้อยแลว้ คลิก > พิมพ ์
                       

 
 

8.จะปรากฎตามตวัอยา่งขา้งล่าง> เลือก นาํส่งขอ้มูลตาม(!) มาตรา C เตรส> คลิก จดัเก็บ 
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9.จะไดแ้บบรายการภาษีที�นาํส่ง ภ.ง.ด"C และนาํส่งใหลู้กคา้ตรวจเช็คขอ้มูลเพื�อยนืยนัความถูกตอ้ง
ครบถว้นก่อนยื�นแบบในขั=นตอนต่อไป 
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� การใชโ้ปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบ ภงด.C 
1. เขา้เมนูStart >  Programe > Rdnet > PND3 > ภงด.C 

 
2. เมื�อทาํตามขั=นตอนที�!เสร็จจะปรากฏหนา้จอตามตวัอยา่งขา้งล่างนี=  
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3. กรอกขอ้มูลใหค้รบตามหนา้จอ เมื�อกรอกครบแลว้> เลือกBrowes 
 

 
 

4. เลือกไฟลที์�ไดบ้นัทึกไวเ้มื�อเดือนที�แลว้ เพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลในการทาํใบแนบภาษีหกั ณ ที�จ่ายใน
เดือนปัจจุบนั 
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5. ปรากฏขอ้มูลที�ไดท้าํในเดือนก่อน หากมีใบหกั ณ ที�จ่ายบริษทัเดิมเมื�อเดือนที�แลว้ใหค้ลิกชื�อ 
บุคคล> 
จะปรากฏขอ้มูลบริษทัที�ถูกหกั ณ ที�จ่ายตามตวัอยา่งขา้งตน้>แกไ้ข 

 

 
* ในกรณีที�ไม่มีใบหกั ณ ที�จ่ายที�เคยบนัทึกเมื�อเดือนก่อนใหค้ลิก>เพิ�ม>พิมพข์อ้มูลที�อยูข่องบริษทัตามใบหกั 
ณ ที�จ่ายตามแบบที�ไดจ้ากลูกคา้ 
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6.  เมื�อทาํตามขอ้มูลขั=นตอนที�".เรียบร้อยแลว้ 
(.! กรอกขอ้มูล>วนั/เดือน/ปี/ที�จ่าย 
(.& ประเภทเงินได>้เช่น ค่าบริการ 
(.C กรอกขอ้มูลอตัราภาษี เช่นค่าจา้งทาํของ คิดอตัราภาษีร้อยละ C  
(.� กรอกจาํนวนเงินที�จ่าย หลงัจากกรอกจาํนวนเงินเรียบร้อยแลว้>จาํนวนเงินภาษีที�ถูกหกั
จะแสดงขึ=นมาโดยอตัโนมติั 

 

 
7.เมื�อกรอกขอ้มูลตามขั=นตอนที�( เรียบร้อยแลว้ คลิก > พิมพ ์
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8. จะปรากฎตามตวัอยา่งขา้งล่าง> เลือก นาํส่งขอ้มูลตาม(!) มาตรา C เตรส> คลิก จดัเก็บ 
 

 
9. จะไดแ้บบรายการภาษีที�นาํส่ง ภงด.C และนาํส่งใหลู้กคา้ตรวจเช็คขอ้มูลเพื�อยนืยนัความถูกตอ้ง
ครบถว้นก่อนยื�นแบบในขั=นตอนต่อไป 
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ขั�นตอนการยื�นแบบผ่านอนิเทอร์เน็ต แบบภาษีหัก ณ ที�จ่าย ภงด.*, 53  

1. แบบที�ผา่นการตรวจและยื�นยนัยอดจากลูกคา้แลว้ 
2. มีขอ้มูลอยูใ่น File Rdinet 
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3. เขา้เวป็ไซตข์องกรมสรรพากร www.rd.go.th 
4. เลือกบริการยื�นผา่นอินเทอร์เน็ต 

               
5. เลือกประเภทภาษี 
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6. ใส่หมายเลขผูใ้ช ้+ รหสัผา่น ของแต่ละบริษทั แลว้กดตกลง 

 
7. จะขึ=นหนา้จอเป็นแบบประเภทภาษีที�เลือกใหก้ด Browes 
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8. เลือกขอ้มูลจาก File Rdinet ที�สาํรองไว ้

เลือกขอ้มูลที�จะยื�นใหต้รงกบัประเภทแบบที�เลือก 
จุดสังเกต เลขเรียงจากเลขผูเ้สียภาษี 13 หลกัตามดว้ยประเภทแบบ ปี เดือน กด OPEN 

9. จะปรากฏดงัรูป ใหก้ด Upload ใบแนบ 
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จะปรากฏดงัรูป กดตกลง 

จะปรากฏดงัรูป กดพิมพแ์บบ 
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จะปรากฏดงัรูป คือแบบที�ผา่นการยื�นแลว้ 

 
 
ใหพ้ิมพแ์บบเป็น File PDF เก็บไวใ้นไฟลข์อ้มูลแลว้จึงพิมพไ์ปที�เครื�องถ่ายเอกสาร ถา้มีการยื�นมากกวา่  1 
รายการ ใหปิ้ดหนา้แบบที�ยื�นเสร็จแลว้ หลงัจากนั=นกดมที�รวมรายการ 
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จะปรากฏดงัรูป  กดตกลง 

 
 
จะปรากฏดงัรูป ใหก้ดคาํวา่ กลบัไปที�หนา้จอการบริการการยื�นแบบภาษีประเภทอื�นต่อไป 
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10. ขั=นตอนสุดทา้ย ใหใ้ส่หมายเลขผูใ้ช ้+ รหสัผา่นของบริษทัตามหนา้ 
แฟ้มที�เก็บเอกสาร 

 
จะปรากฏดงัรูป เลือกชาํระภาษีแบบรวมรายการ 
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หนา้จอจะแสดงวา่มีประเภทแบบภาษีกี�รายการที�จาํชาํระแบบรวมรายการใหก้ดชาํระภาษีแบบรวมรายการ 

 
 
จะปรากฏดงัรูป เลือกตกลงเพื�อเลือกวธีิการชาํระภาษี 
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จะปรากฏดงัรูป ให้เลือกวธีิการชาํระภาษีตามแต่ลูกคา้ตอ้งการส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Counter Service 

 
จะไดรั้บใบ Pay- In Slip ตามรูป 

 
ใหพ้ิมพเ์ป็น File PDF เพื�อส่งใหลู้กคา้นาํไปชาํระเงินต่อไป 
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การแก้ปัญหาที�พบบ่อยในการ จัดทาํภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 

� กรณีที�มีใบภาษี หกั ณ ที�จ่ายที�ยื�นไม่ทนัภายในเดือนที�กาํหนด 
 

 
 

 

  

วธีิการแกปั้ญหา 

1.นาํเอกสารใบหกั ณ ที�จ่ายที�ยงัไม่ไดย้ื�นนาํมาพิมพ ์

2. พิมพข์อ้มูลตามใบหกั ณ ที�จ่ายที�ไดม้าจากลูกคา้(ใบแนบ) 
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3. พิมพข์อ้มูลชื�อบริษทัและขอ้มูลต่างๆใหค้รบถว้นตามรูปดา้นล่าง(ใบหนา้) 

4.พิมพข์อ้มูลถูกตอ้งครบถว้นแลว้ส่งใหลู้กคา้ลงนามประทบัตราและนาํเงินส่งกรมสรรพากรใน
ขั=นตอนต่อไป 
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บทที�5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลโครงงาน 
      �.�.� สรุปผลโครงงาน 

� มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื�นรายการภาษีเงิน
ไดห้กั ณ ที�จ่าย 

� สามารถกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละแบบยื�นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 
� ทาํใหเ้ขา้ใจถึงขั/นตอนการยื�นแบบนาํส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ภงด.1 และ ภงด.�1 

      5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

� การนาํเอกสารของลูกคา้มาใชแ้สดงเป็นตวัอยา่ง ตอ้งมีความระมดัระวงัในการนาํเสนอ
ขอ้มูล เพราะถือวา่เป็นความลบัของบริษทัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลบางส่วนที�สาํคญัได ้

� การใหค้าํปรึกษาหรือการให้ขอ้มูลในการจดัทาํโครงงานของพนกังานที�ปรึกษามี
ขอ้จาํกดัในเรื�องระยะเวลา 

� ขาดความรู้ความเขา้ใจในเรื�องเนื/อหาที�จดัทาํขึ/น จึงทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการศึกษาหา
ขอ้มูลเพิ�มเติม 

      �.�.1 ขอ้เสนอแนะ  

� ควรศึกษาเพิ�มเติมในส่วนของภาษีที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายฉบบัต่างๆมาก
ขึ/น เพื�อให้เกิดความสมบูรณ์ มากขึ/น 

� ควรศึกษาและติดตามการเปลี�ยนแปลงของกรมสรรพากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อการศึกษาที�
ครอบคลุมรายละเอียดเกี�ยวกบักฏหมายมากขึ/น 

� ขอ้มูลที�นาํมาใชอ้าจมีการเปลี�ยนแปลง ควรมีการศึกษาขอ้มูลและอพัเดทอยา่ง
สมํ�าเสมอก่อนที�จะนาํไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนั 
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�.� สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
      �.@.� ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

� สามารถนาํความรู้ที�ไดศึ้กษาจากการปฏิบติังานจริง นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ในอนาคตจริงได ้

� เป็นประโยชน์สาํหรับนกัศึกษาที�ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานเพื�อเตรียมตวั
สาํหรับการออกไปทาํงานจริง 

� ทาํใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน มีความรับผดิชอบต่อ
งานที�ไดรั้บมอบหมายและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

       5.2.2 ปัญหาที�พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

� เนื�องจากเริ�มทาํงานจริงเป็นครั/ งแรก จึงขาดทกัษะในการปฏิบติังานและมีขอ้บกพร่อง
อยูพ่อสมควร 

� การจดัส่งเอกสารของลูกคา้ที�ใชใ้นการปฏิบติังาน มีความล่าชา้และเอกสารที�ส่งมา
บางครั/ งไม่เรียบร้อยไม่ครบถว้น ซึ� งทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

� อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื�องมือต่างๆขดัขอ้งและบางครั/ งไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
ทาํใหก้ารทาํงานติดขดัและเกิดล่าชา้ในการทาํงาน 

     �.@.1 ขอ้เสนอแนะ 

� นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปควรศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบังานที�จะตอ้งปฏิบติัเพิ�มเติมก่อนออก
ปฏิบติังาน 

� เมื�อพนกังานที�ปรึกษาอธิบายขั/นตอนต่างๆในการปฏิบติังานควรมีการจดบนัทึกและ
ทาํความเขา้ใจเพื�อที�จะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

� หากมีขอ้สงสัยหรือพบปัญหาที�เกิดขึ/นระหวา่งปฏิบติังานควรปรึกษากบัพนกังานที�
ปรึกษา ซึ� งอาจจะเป็นช่วงพกัเที�ยงหรือเวลาหลงัเลิกงาน 
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