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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั ประกอบกิจการเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาทางดา้นบญัชีและ
บริการจดัท าบญัชี โดยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม CD-Oranizer ในแต่ละเดือนลูกคา้จะส่ง
เอกสารซ้ือ-ขายของแต่ละเดือนใหก้นัส านกังาน เพือ่บนัทึกบนัชีและยืน่แบบภาษี 

คณะผูจ้ดัท  าการปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั ใน
ต าแหน่งพนกังานผูช่้วยฝ่ายบญัชี มีหน้าที่ในการจดัแยกเอกสารเพื่อบนัทึกขอ้มูล จดัท ารายงานภาษี
ซ้ือ-รายงานภาษีขาย การจดัท าส าคญัรับ-ส าคญัจ่าย การจดัท าแบบภาษีเงินได ้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 
ภ.ง.ด.53)  การจดัท าแบบภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.30)  ตามงานที่ไดรั้บ ในการปฏบติังานทางส านักงาน
พบปัญหา เน่ืองจากระบบโปรแกรม CD-Organizer บกพร่องทางระบบงานไม่เสถียรจึงเกิดความ
ล่าชา้ในการท างาน  และลูกคา้โอนเงินชา้กวา่ก าหนด ฉะนั้นจึงไม่สามารถยืน่แบบและช าระเงินได้
เสร็จตามเวลาที่ก  าหนด 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท  าสหกิจศึกษาเพื่อเรียนรู้และเพิ่มทกัษะประสบการณ์ ความเขา้ในใจการ
ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคการท างาน เพื่อให้ได้งานมีคุณภาพและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานในอนาคต 
1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1.2.1 เพือ่เพิม่ความรู้และทกัษะในการบนัทึกรายการคา้ผา่นโปรแกรม CD-Organizer และ
การยืน่แบบ 
1.2.2 เพือ่ฝึกฝนและพฒันาตนเอง จากประสบการณ์ของการท างานในวชิาชีพ 
1.2.3 เพือ่ใหเ้กิดการปฏิบตัิงานสามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตโดยการใชค้วามรู้
ประกอบอาชีพเสริมได ้

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 ศึกษาวธีิการบนัทึกรายการผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป CD-Oranizer 
 1.3.2 ศึกษาการยืน่แบบ ภ.พ.30 
1.4 ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 1.4.1 เกิดความรู้ความเขา้ใจทกัษะและเทคนิคในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง 
 1.4.2 เกิดความรับผดิชอบและการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 1.4.2 น าความสามารถจากประสบการณ์ทีไ่ดศ้ึกษาไปประกอบอาชีพในอนาคตไดจ้ริง 
 



 

 

บทที2่ 

เอกสารและวรรณกรรมทีเกี่ยวข้อง 

2.1 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
ความหมาย 
            เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี หมายถึง เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบักิจการคา้ในรูปของตวัเงิน 
เม่ือมีรายการคา้ใดๆ เกิดขึ้นทั้งในและภายนอกกิจการ จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารขึ้นเพื่อให้ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี 
ความส าคญัของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

ความส าคัญของเอกสารประกอบการบนัทึกบัญชี คือ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็น
หลักฐานในการบันทึกบัญชี  ต้อง เก็บรักษาไว้เ ป็นอย่างดีไ ม่ให้ สูญหายหรือช า รุด ตาม
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ก าหนดไวว้่า ผูมี้หน้าที่จดัท  าบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและ
เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไวเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วนัปิดบญัชีและตอ้งเก็บ
รักษาไว ้ณ สถานประกอบธุรกิจ หากประสงคจ์ะเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการ
ลงบญัชีไว ้ณ สถานที่อ่ืน ผูมี้หนา้ที่จดัท าบญัชีตอ้งขออนุญาตจากสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัร
บญัชี และในกรณีจ าเป็น อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีขยายระยะเวลาจดัเก็บได ้แต่ตอ้งไม่
เกิน 7 ปี 
ประเภทของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
            เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. เอกสารที่ออกใหก้บับุคคลภายนอก  

เอกสารประเภทน้ีเป็นเอกสารที่กิจการจดัท าขึ้นเพือ่ออกใหก้บับุคคลภายนอก เช่น ใบส าคญัรับ 
ใบส าคญัจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี ใบแจง้หน้ี เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 
2. เอกสารที่รับจากบุคคลภายนอก  

เอกสารประเภทน้ีเป็นเอกสารที่กิจการรับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากบัภาษี ใบแจง้หน้ี เป็นตน้ 
3. เอกสารที่จดัท  าขึ้นเพือ่ใชใ้นกิจการ  

เอกสารประเภทน้ีเป็นเอกสารที่กิจการจดัท าขึ้นเพือ่ใชใ้นกิจการ เช่น ใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 
ใบเบิกวสัดุ ใบเบิกค่ารถรับจา้ง เป็นตน้ 
 

 

 



3 

 

2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT ) 
ความหมาย 
 เป็นภาษีที่จดัเก็บจากการขาย การใหบ้ริการและการน าเขา้ ปัจจุบนัจดัเก็บภาษีอตัราร้อยละ 
7 ( รวมภาษีที่จดัเก็บใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) และอตัราร้อยละ 0 ส าหรับการส่งออก 
 ผูป้ระกอบการที่ขายสินคา้หรือใหบ้ริการที่อยูใ่นบงัคบัภาษีมูลค่าเพิม่ หากมีรายรับเกินกว่า 
1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเม่ือขายสินคา้หรือใหบ้ริการตอ้งออกใบก ากบัภาษี เพือ่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการพร้อมทั้งมอบใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยมีวิธีการค านวณจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือน
ภาษี ดงัน้ี 

ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ตอ้งช าระ = ภาษีขาย - ภาษีซ้ือ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ. 30) 

เป็นรายเดือนภาษี โดยยืน่แบบตั้งแต่วนัที่ 1-15 ของเดือนถดัไปทุกเดือน ว่ากิจการจะมีรายรับจาก
การขายสินคา้หรือใหบ้ริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม  

กรณีที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ผลจากการค านวณภาษีพบว่า ภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือ ผูป้ระกอบการมีหน้าที่ตอ้งน าส่งภาษีต่อ
สรรพากรเท่ากบัส่วนต่างนั้น แต่หากภาษีขายน้อยกว่าภาษีซ้ือผูป้ระกอบการมีสิทธ์ิได้รับคืนภาษี 
โดยผูป้ระกอบการจะขอคืนภาษีซ้ือเป็นเงินสดหรือใหน้ าเครดิตภาษีไปช าระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือน
ถดัไปก็ได ้การแสดงรายละเอียดการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ทั้งยอดภาษีขายและยอดภาษีซ้ือที่แสดง
ในแบบ ภ.พ. 30 จะต้องเป็นภาษีที่ ถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธ์ิน ามาใช้ในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิม่ไดเ้ท่านั้น 
2.3 ภาษีขาย (Output Tax) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เก็บหรือผึ้ งเรียกเก็บจากผูซ้ื้อ

สินคา้หรือผูรั้บบริการ 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ มีหนา้ที่เสียภาษี 

 - จากการน าสินคา้ไปใช ้ไม่วา่ประการใดๆ เวน้แต่เพือ่ประกอบกิจการของตนเอง 
 - สินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
 - สินคา้คงเหลือและทรัพยสิ์นที่ผูป้ระกอบการมีไวใ้นการประกอบกิจการจากรายงานสินคา้
และวตัถุดิบ ณ วนัเลิกประกอบกิจการ  หรือวนัที่ไดรั้บแจง้ค  าสั่งถอน หรือวนัที่ไดรั้บแจง้เพิกถอน
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
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 ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ มีหนา้ที่เสียภาษีจากการใหบ้ริการ
หรือการใช้บริการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง และการน าไปหา
ประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซ้ือพนัธบตัรหรือหลกัทรัพย ์
2.4 ภาษีซ้ือ (Input Tax) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม่อ่ืนเรียกเก็บจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของตนเอง 
และใหค้วามหมายรวมถึง 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ไดเ้สียเม่ือน าเขา้สินคา้ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดเ้สียเม่ือรับโอนสินคา้น าเขา้ที่

จ  าแนกประเภทไวใ้นภาควา่ดว้ยของที่ไดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ไดน้ าส่งกรมสรรพากร 
- จากการขายทอดตลาดสินทรัพยข์องผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
- จากการช าระราคาสินคา้หรือราคาบริการใหก้บัผูป้ระกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัร ซ่ึง

ไดเ้ขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวและ
ไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่เป็นการชัว่คราว 

- การช าระบริการให้กบัผูป้ระกอบการที่ไดใ้ห้บริการในต่างประเทศและไดมี้การใชบ้ริการ
นั้นในราชอาณาจกัร 

- จากการรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินคา้หรือให้บริการที่ได้เสีย
ภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 0 

 ประเภทของภาษีซ้ือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. ภาษีซ้ือที่กฎหมายใหน้ ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษี 

 ตอ้งเป็นภาษีซ้ือที่เกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการที่ถูกเรียกเก็บจากผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอ่ืน หรือภาษีซ้ือที่เกิดจากการน าเขา้สินคา้ การรับโอนสินคา้น าเขา้ การ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นการช าระราคาสินคา้หรือบริการให้ผูป้ระกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัร 
และการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสินค้าบริการในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสีย
ภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 0  โดยสินคา้หรือบริการดงักล่าวตอ้งน ามาใชใ้นการประกอบกิจการ
ของตน และไม่เป็นภาษีซ้ือที่กฎหมายไม่ไดน้ ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษี 

2. ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม 
 ภาษีซ้ือตอ้งหา้มเป็นภาษีซ้ือที่กฎหมายไม่ไดน้ ามาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษี โดย
ได้ก าหนดลักษณะภาษีซ้ือต้องห้ามไวใ้นมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบบัที่ 17)  และ (ฉบบัที่ 42) 
เอกสารที่เกี่ยวกับภาษีซ้ือ 
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 ภาษีซ้ือที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่น ามาหกัออกจากภาษีขาย ในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษี ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงใน
ระบบภาษีมูลค่าเพิม่หลกัฐานหรือเอกสารประกอบภาษีซ้ือ มีดงัน้ี 

1. ใบก ากบัภาษี 
2. ใบเพิม่หน้ี 
3. ใบลดหน้ี 
4. ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้ส าหรับการรับช าระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าส่ง

ภาษีมูลค่าเพิม่ 
5. ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพือ่กรมสรรพากร 
6. ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น

ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่หรือขายโดยวธีิอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาด 
2.5 ใบก ากับภาษี 
ความหมาย 
 เป็นเอกสารส าคญัที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออกให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือ
ผูใ้ช้บริการเม่ือขายสินค้าหรือให้บริการ และต้องส่งมอบใบก ากับภาษีให้แก่ผูซ้ื้อสินค้าหรือ
ผูใ้ชบ้ริการทนัที  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1. ใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ  
 ใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดรั้บจากการซ้ือสินคา้
หรือรับบริการสามารถน าภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นมาหกัออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่หรือ
ขอคืนภาษีซ้ือ เวน้แต่เป็นภาษีซ้ือตอ้งห้ามตามที่กฎหมายก าหนดจะไม่สามารถน ามาหักออกจาก
ภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่หรือขอคืนภาษีซ้ือได ้
 ลกัษณะใบก ากบัภาษีเตม็รูป ตอ้งมีขอ้ความตามนยัมาตรา 86/4แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 

1. ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” ที่เห็นไดเ้ด่นชดั 
2. ช่ือ ที่อยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่

ออกใบก ากบัภาษี 
3. ช่ือ ที่อยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
4. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่นถา้มี 
5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้และบริการ 
6. จ านวนภาษีมูลค่าเพิม่ที่ค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการ 
7. วนั เดือน ปี ที่ออกใบก ากบัภาษี 
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8. ขอ้ความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด  

 

รูปที่ 2.1 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ 

2. ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่  
 ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้หรือ
รับบริการภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นเป็นภาษีซ้ือตอ้งหา้มไม่สามารถน ามาหกัออกจากภาษีขายในการค านวณ
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ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซ้ือ แต่สามารถน ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพือ่เสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ลกัษณะใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ตอ้งมีขอ้ความตามนยัมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 

1. ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” ที่เห็นไดเ้ด่นชดั 
2. ช่ือ ที่อยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่

ออกใบก ากบัภาษี 
3. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่นถา้มี 
4. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้และบริการ 
5. วนั เดือน ปี ที่ออกใบก ากบัภาษี 
6. ราคาของสินคา้หรือค่าบริการ โดยตอ้งมีขอ้ความระบุชดัเจนวา่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ไวแ้ลว้ 
7. ขอ้ความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

 

รูปที ่2.2 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
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2.6 วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
1. แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th 
2. ยืน่แบบค าขอดว้ยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ 

สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. กรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ใหย้ืน่ ณ ส านกังานสรรพากรพื้นที่ที่สถาน

ประกอบการตั้งอยู ่
2. กรณีสถานประกอบการตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพฯ ให้ยืน่ ณ ส านักงานกรมสรรพากรพื้นที่

สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู ่และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอหรือก่ิงอ าเภอที่
สรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไว ้ใหย้ืน่ ณ ส านกังานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่เคยควบคุมพื้นที่นั้น 

กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนไดท้ี่ ส านกังานสรรพากรพื้นที่ 
หรือส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในทอ้งถ่ินที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งของส านักงาน
ใหญ่เพยีงแห่งเดียว 

3. กรณีสถานประกอบการที่อยูใ่นความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยืน่ ณ 
ส านักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยืน่ผ่านส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
เอกสารที่ใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ตามแบบ ภ.พ.01 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมถ่ายภาพส าเนาดงักล่าว 
3. บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบตัรดงักล่าว 
4. สญัญาเช่าอาคารที่เป็นสถานที่ประกอบการ (กรณีเช่า) และหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ 
5. บตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการ และส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมภาพถ่าย

เอกสารดงักล่าว 
6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ และภาพถ่ายสถานประกอบการ 
7. กรณีผูป้ระกอบการที่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ ประสงคจ์ะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการที่ ประกอบกิจการขายสินคา้ หรือผูป้ระกอบการที่มีรายรับ ไม่เกิน  
1,800,000  บาทต่อปี หรือกิจการอ่ืนให้ยื่น แบบค าร้องแจ้งใช้สิทธ์ิเพื่อขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01.1) พร้อมกบัการยืน่ ภ.พ.01 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
1. ผูป้ระกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินคา้หรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกวา่ 1.8  ลา้นบาท
ต่อปี 

- ใหย้ืน่ขอจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีรายรับเกิน 

http://www.rd.go.th/
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2. ผูป้ระกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซ่ึงมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการ
ด าเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอนัเป็นเหตุใหต้อ้งมีการซ้ือสินคา้ หรือรับบริการที่อยูใ่น
บงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารส านักงาน หรือการติดตั้ง
เคร่ืองจกัร 

- ใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนภายในก าหนด 6 เดือนก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการ เวน้แต่มีสญัญาณ
หรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้าง ภายในเวลาที่ก  าหนด 

3. ผูป้ระกอบการอยูน่อกราชอาณาจกัร และไดข้ายสินคา้หรือให้บริการในราชอาณาจกัรเป็นปกติ
ธุระ โดยมีตวัแทนอยูใ่นราชอาณาจกัร ใหต้วัแทนเป็นผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบการจดทะเบียน 
หน้าที่ของผู้ประกอบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ และออกใบก ากับภาษีเพื่อเป็น
หลกัฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิม่นั้น และจดัท ารายงานตามกฎหมายก าหนดซ่ึงไดแ้ก่ 

1. รายงานภาษีซ้ือ 
2. รายงานภาษีขาย 
3. รายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
4. ยืน่แบบแสดงรายการตามแบบ ภ.พ.30  

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ 
 ผูป้ระกอบการทจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7  หรือผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 0  โดยค านวณภาษีมูลค่าเพิม่จากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือใน
แต่ละเดือนภาษี 
แบบแสดงรายการที่ใช้ 
 แบบ ภ.พ.01 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 แบบ ภ.พ.02 แบบค าขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่รวมกนั 
 แบบ ภ.พ.02.1 แบบค ายกเลิกการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่รวมกนั 
 แบบ ภ.พ.08 แบบค าขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 แบบ ภ.พ.09 แบบค าขอแจง้การเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 แบบ ภ.พ.30 ใชส้ าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเดือนภาษีใดมี

จ านวนภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย ผูป้ระกอบการจะไดรั้บภาษีคืน สามารถใชแ้บบ ภ.พ.30 
เป็นค าขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 แบบใบขนสินคา้ขาเขา้ ใชส้ าหรับผูมี้หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผูน้ าเขา้ไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ผูน้ าเขา้ตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับช าระ
อากรขาเขา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
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 แบบ ภ.พ.36 ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ที่น าส่งภาษีมูลค่าเพิม่กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ผูจ่้ายเงินที่จ่ายค่าซ้ือสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ 

- ผูป้ระกอบการที่อยูน่อกประเทศซ่ึงเขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้ หรือการให้บริการใน
ประเทศเป็นการชัว่คราว และไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่เป็นการชัว่คราวหรือ 

-      ผูป้ระกอบการที่ไดใ้หบ้ริการในต่างประเทศและไดมี้การใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร 
  (ข) ผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธ์ิในการบริการที่ไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแลว้ ในอตัรา
ร้อยละ 0 ไดแ้ก่การรับโอนสินคา้หรือการรับโอนสิทธ์ิในการบริการที่ไดมี้การขายหรือการให้บริ
การ กับองค์กรสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชฑูต 
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งน้ีเฉพาะการขายสินคา้หรือให้บริการที่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑว์ธีิการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
  (ค) ผูท้อดตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 

 

รูปที่ 2.3 ตวัอยา่ง แบบ ภ.พ.30 
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2.7 ข้ันตอนการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ ภ.พ.30 (E-filing) 
การเรียกใชง้านโปรแกรมในแนบแบบ ภ.พ.30 มีขั้นตอนดงัน้ี 
 โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลการเรียกใชง้านโปรแกรมที่หนา้จอ desktop เลือก Start > progrem 

> Rdinet > PP30 > ภ.พ.30 
 กรอกรายละเอียดขอ้มูล  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  ช่ือผูป้ระกอบการ สาขาทีมี่หนา้ที่

ยืน่แบบรวมรายการ เดือน/ปี ภาษี เลือก “ตกลง” 
 เขา้สู่หนา้จอในแนบ เลือก “เพิม่” เพือ่ท  าการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดของแต่ละสาขา 

รายละเอียดข้อมูล 
 สาขาที่ 
 เลขที่,รหสัไปรษณีย ์
 ยอดขาย/ยอดซ้ือ ที่ตอ้งเสียภาษี 
 ภาษีขาย/ภาษีซ้ือ ระบบจะท าการค านวณ ภาษีขาย/ภาษีซ้ือเท่ากบั 7% ของยอดขาย/ยอดซ้ือ 

ที่ตอ้งเสียภาษี (แต่สามารถแกไ้ขใหต้รงกบัขอ้มูลในรายงานภาษีขาย/ภาษีซ้ือ) หากไม่
เท่ากบั 7% ระบบจะแสดงรายการเตือน “ภาษีขาย/ภาษีซ้ือไม่เท่ากบั 7% ของยอดขาย/ยอด
ซ้ือ” โปรดตรวจสอบ หากยนืยนัวา่ถูกตอ้ง เลือก “OK” 

 ระบบจะท าการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่วา่ยอดตอ้งช าระ หรือช าระเกิน เม่ือกรอกรายละเอียด
ขอ้มูลสาขานั้นเสร็จใหเ้ลือก “ตกลง” หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลสาขาต่อไปใหเ้ลือก  “เพิม่” 
ตอ้งการแทรก แกไ้ข หรือ ลบ รายการใดให้เลือกรายการนั้นๆ จะปรากฏแถบสีฟ้าที่ขอ้มูล
ที่ตอ้งการการเปล่ียนแปลง จากนั้นเลือก 

 แทรก เพือ่ท  าการแทรกขอ้มูลระหวา่งรายการ 
 แกไ้ข เพือ่แกไ้ขขอ้มูล  
 ลบ เพือ่ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงหนา้จอเตือนวา่ตอ้งการลบขอ้มูลหรือไม่หากตอ้งการให้

เลือก “Yes” 
 ระบบจะปรากฏหนา้จอใบหนา้โดยสรุปยอดขายที่ตอ้งเสียภาษีของทุกสาขา,ภาษีขาย,ยอด

ซ้ือที่มีสิทธ์ิน าภาษีซ้ือมาหกั และภาษีซ้ือเดือนน้ี จากนั้นใหก้รอกรายละเอียดของยอดขาย
รวมในเดือนที่ยืน่แบบ,ยอดขายที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 (ถา้มี), ยอดขายที่ไดรั้บยกเวน้ 
(ถา้มี) และภาษีที่ช าระเกินยกมา  (ถา้มี) ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลใหถู้กตอ้งครบถว้น 
เลือก “จดัเก็บ” เพือ่เขา้สู่ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล 
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ข้ันตอนการจัดเก็บข้อมูล 
 โปรแกรมแสดงหนา้จอใหเ้ลือกต าแหน่ง Directory ที ่่ตอ้งการกรณีสาขาระบุประเภท 

สาขาVAT หากเป็นส านกังานใหญ่ไม่ตอ้งระบุ จากนั้นเลือก “ตกลง”  
 ระบบจะตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั โดยช่ือไฟลป์ระกอบดว้ย หมายเลขผูเ้สียภาษี 13 หลกัตาม

ดว้ย vo000 หมายถึงส านกังานใหญ่ P30 หมายถึงแบบ ภ.พ. 30 2561 หมายถึง ปีภาษี 06 
หมายถึง เดือนภาษี 00 หมายถึงการยืน่ปกติ เลือก “พมิพ”์  



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ          บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั   
 

3.1.2 ที่ต ั้งสถานประกอบการ เลขที่ 274/42-43 ซอยพระยามนธาตุฯ                       
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน          
กรุงเทพมหานคร 10150 

 หมายเลขโทรศพัท ์
 หมายเลขโทรสาร 

 

รูปที่ 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั 

 

รูปที่ 3.2 แผนที่ บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั 
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3.2 ลักษณะการประกอบการ 
 การจดัท าบญัชี 
 การตรวจสอบบญัชี 
 การใหค้  าปรึกษาดา้นบญัชี 
 การจดัตั้งบริษทัและนิติบุคคล 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
โครงสร้าง บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั  

 

รูปที่ 3.3 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั 

3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต  าแหน่งที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาว ณัฐริตา  กิจจ ารูญ ต าแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายบญัชี 

 นางสาว กานตธิ์ดา  พนัดอย  ต าแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายบญัชี 
3.4.2 ลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

งานทางดา้นการบญัชี การจดัแยกเอกสารเพือ่คียข์อ้มูล การบนัทึกรายงานภาษีซ้ือ - 
รายการภาษีขาย การจดัท าส าคญัรับ - ส าคญัจ่าย การจดัท าแบบภาษีเงินได ้หกั ณ ที่จ่าย 
(ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 )  การจดัท าแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) การจดัท าแบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) การจดัท างบทดลอง 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
3.5.1 คุณจิตตา  กุลจารุอรุณ 
3.5.2 พนกังานบญัชี 

 
 

ชนิสร โชคคุณณานนัทกุล 

อนุชา โชคคุณณานนัท
เจา้ของกิจการ

ชลิดา เรืองศราพรา
หวัหนา้ฝ่ายบญัชี

รุ่งนภา ตนัติธนากรกุล
พนกังานบญัชี

ธนชั ธนวรนนัท์
พนกังานบญัชี

วรัิตน์ สมรักษ์
แมชเซ็นเจอร์

พรชยั ขนัวงั
แมชเซ็นเจอร์
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 3.6.1  ระยะเวลในการด าเนินงาน วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัที่ 31 สิงหาคม 2562 
 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์เวลา 08.30 น. – 17.30 น. 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฏาคม 2562 สิงหาคม 2562 
รวบรวมขอ้มลู     
วางแผนขัน้ตอนการปฏิบตังิาน     
วเิคราะห์หวัข้อโครงงาน     
จดัท าโครงงาน     
ตรวจสอบผลงาน      

 
ตางรางที่3.1ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองสแกนภาพ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
กลอ้งถ่ายรูป 
เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 
โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 
โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 
โปรแกรม CD-Oranizer  
เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของรายงาน 
 

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงาน 

 
4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562  จนถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 หลงัจากที่
คณะผู ้จัดท า ได้ไปฝึกปฏิบัติ งานสหกิจ ท า ให้คณะผู ้จัดท าได้เ รียน รู้ ถึ งประสบการณ์                                     
จากการปฏิบัติงานจริง ผลที่ได้รับคือ  ความรู้ในการใช้โปรแกรมทางบัญชี เทคนิคต่างๆ                         
และการท างานที่เป็นมืออาชีพ 

จากการที่คณะผู ้จัดท าเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจกับ บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จ ากัด                           
ซ่ึงเป็นส านักงานรับจัดท าบัญชีให้แก่บริษัทต่างๆ ที่จัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย คณะผูจ้ ัดท า                                  
ได้เรียนรู้การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรม  CD organizer ในส่วนของการคีย ์ภาษีซ้ือ ภาษีขาย              
และการยืน่แบบ ภ.พ.30 ผา่นเวป็กรมสรรพากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

รอรับเอกสารจากลกูค้า 

 

ตดิตอ่ลกูค้า 

 

แยกประเภทของเอกสาร 

 
ตรวจสอบความถกูต้องเอกสาร 

 

ท าการเรียงเอกสาร 

 พนกังานบญัชีจดัท าใบปะหน้าเอกสาร 

 บนัทึกบญัชีลงในโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป 

 ตรวจสอบความถกูต้องของยอดรวมในรายงานและใบปะหน้าเอกสาร 

 

ข้อมลูตรงกนั 

 ตรวจสอบยอมใน Data 

 

ตรวจสอบความถกูต้องระหวา่งรายงานภาษี

ท่ีปริน้ท์ออกมาจากระบบและตวัเลขในใบคมุ

ยอด 

 

จดัท าแบบ ภ.พ.30 

 

ใบก ากบัภาษีย่ืนเพิม่เตมิของเดือนท่ีแล้ว (ถ้ามี) 

ถกูต้อง 

 

ผดิผลาด 
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4.2 ข้ันตอนการคย์ีข้อมูลลงโปรแกรม CD-Oranizer  
ขั้นตอนการบนัทึกการขายและการพมิพร์ายงานภาษีขาย 
 เม่ือผูจ้ดัท  าไดท้  าการตรวจสอบใบก ากบัภาษีขาย รายการต่างๆ ในเดือนภาษีที่ตอ้งการยืน่

ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ พบว่าเป็นไปตามหลกัของกฎหมายอยา่งถูกตอ้งครบถว้นของรายงาน
ภาษีขาย จากนั้ นน าเอกสารใบก ากับภาษีขายมาท าการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม        
CD-Oranizer โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

รูปภาพที่ 4.1 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีขาย 

 

 

 

 

บริษทั ตวัอย่าง จ  ากดั 
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การเร่ิมโปรแกรม 

 เปิดโปรแกรม CD-Oranizer > กรอก ID และ PASSWORD 

 

รูปภาพที่ 4.2 ตวัอยา่งหนา้แรกของโปรแกรม 

 เลือกเมนูป้อน > 3.เปล่ียนช่องบริษทั (Folder) > Ctrl + F >  Wrap around > Find Next 

 

รูปภาพที่ 4.3 ตวัอยา่งการแกไ้ข/เปล่ียนช่ือบริษทั 



19 

 

 

รูปภาพที่ 4.4 ตวัอยา่งการเลือกบริษทั 

การรันเลขที่บิล 

ก่อนท าการคียต์อ้งดูช่อง #เลขที่บิลขาย วา่เลขที่บิลรันตรงกบัใบก ากบัภาษีขาย บิลแรกของ

เดือนนั้น ๆ วา่ที่ขายไปหรือไม่ ถา้ไม่ตรงตอ้งแกไ้ขเลขที่บิลก ากบัภาษีขาย  

 

รูปภาพที่ 4.5 ตวัอยา่งการดูเลขที่ใบก ากบัภาษีขาย 
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 เลือกเมนูป้อน > 7.ขอ้มูล ทางบญัชี > 1.สมุดบญัชี  
 

 

รูปภาพที่ 4.6 ตวัอยา่งการรันเลขที่บิล 

 

 กรอกรหสัสมุดบญัชี 8 > กรอกเลขที่บิลใหต้รงกบั เลขที่บิลในใบก ากบัภาษีขาย > 1. เก็บขอ้มูล 

> OK  

 

รูปภาพที่ 4.7 ตวัอยา่งการสร้างและแกไ้ขเลขที่บลิ 
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การบนัทึกรายการขาย 

 เลือก 2.ขาย > 1.ขายสินคา้  

 

รูปภาพที่ 4.8 ตวัอยา่งการเขา้ระบบบนัทึกภาษีขาย 

 

 เลือก เร่ิมป้อนรายการ > OK   

 

รูปภาพที่ 4.9 ตวัอยา่งการก าหนดรูปแบบการป้อน 
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รูปภาพที่ 4.10 ตวัอยา่งแกไ้ขรูปแบบการป้อน 

 

 พมิพ ์วนัที่ขาย ตามบิลที่ตอ้งการคีย ์> พมิพเ์ลขทีบ่ิล > เลือกรหสัลูกคา้ > ก าหนดช าระ ถา้ขาย
เป็นเงินสดใหเ้ปล่ียนจาก 30 วนัเป็น 0 แต่ถา้ขายเป็นเงินเช่ือไม่ตอ้งเปล่ียน > รหสัสินคา้และ

จ านวน พมิพ ์1 เสมอ > พมิพร์าคาที่ขายตามบิล > ตรวจสอบยอด VAT วา่ตรงกบับิลหรือไม่ 
โดยปกติแลว้ถา้ต่าง (จะต่างไม่เกิน 0.01 เท่านั้น) ตามบิลที่ตอ้งการคีย ์ 

 

รูปภาพที่ 4.11 ตวัอยา่งการบนัทึกขายลงโปรแกรม 
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 เลือก 1.เก็บขอ้มูล หรือ กด F5 > OK  

 

รูปภาพที่ 4.12 ตวัอยา่งบนัทึกขอ้มูล 

 

 ถา้หากตอ้งการแกไ้ข CR DR ในการบนัทึกบญัชี สามารถแกไ้ขไดใ้นขั้นตอนสุดทา้ยของการ

บนัทึกขอ้มูล > กด ESC  

 

รูปภาพที่ 4.13 ตวัอยา่งแกไ้ขการบนัทึกบญัชี 
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ถา้ใบก ากบัภาษีขายมีการขายเป็นเงินสด การบนัทึกบญัชีจะเป็น 
DR. เงินสด 

CR. ภาษีขาย 
CR. รายไดจ้ากการขายสินคา้ - ในประเทศ 

ถา้ใบก ากบัภาษีขายมีการขายเป็นเงินเช่ือ การบนัทึกบญัชีจะเป็น 
DR.ลูกหน้ีการคา้ - ในประเทศ 

CR. ภาษีขาย 
CR. รายไดจ้ากการขายสินคา้ - ในประเทศ 

การพมิพห์นา้รายงานภาษีขาย 
 เลือก 2.ขาย > 0.พมิพร์ายงาน > 2.รายงานภาษีขาย  

 

รูปภาพที่ 4.14 ตวัอยา่งการเขา้พมิพห์นา้รายงาน 
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 ใส่วนัที่ตามรอบเดือนภาษีที่เราตอ้งการ > OK  

 

รูปภาพที่ 4.15 ตวัอยา่งการใส่วนัที่ตามรอบเดือนภาษี 

 

เลือกลกัษณะการพมิพโ์ดยเลือกลกัษณะการพมิพ ์แบบเรียงตามเลขที่เอกสาร เพือ่ง่ายต่อ
การ รีเช็คหรือหากมีขอ้ผดิพลาดจะไดก้ลบัมาแกไ้ขไดง่้ายโดยการคน้หาตามเลขที่บิล  

 เลือก เรียงตามเลขที่เอกสาร > OK 

 

รูปภาพที่ 4.16 ตวัอยา่งการเลือกลกัษณะการพมิพ ์
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โปรแกรมจะค านวณ ยอดภาษีขายของเดือนมาใหเ้รียบร้อยเราสามารถน าไปค านวณกบั

ภาษีซ้ือเพือ่น าไปยืน่แบบเสียภาษี ไดท้นัที  

 

รูปภาพที่ 4.17 ตวัอยา่งหนา้รายงานภาษีขาย 

ขั้นตอนการบนัทึกการซ้ือ 
อันดับแรกก่อนการคียภ์าษีซ้ือ คือต้องตรวจดูเอกสารใบก ากับภาษีซ้ือว่าถูกต้องตาม

หลกัการลงบญัชีหรือไม่ 
ใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) แบบเต็มรูปผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไดรั้บ

ใบก ากบัภาษี แบบเต็มรูปจากการซ้ือสินคา้หรือบริการสามารถน าภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นมาหักออกจาก
ภาษีขาย ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซ้ือ เวน้แต่เป็นภาษีซ้ือตอ้งห้ามที่กฎหมาย
ก าหนดจะไม่สามารถน ามาหกัออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่หรือขอคืนภาษีซ้ือได ้ 

 

รูปภาพที่ 4.18 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีซ้ือ 

บริษทั ตวัอย่าง จ  ากดั 
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การบนัทึกรายการซ้ือ 

 เลือก 1.ซ้ือ > 1.ซ้ือสินคา้ (ส่งทนัท)ี  

 

รูปภาพที่ 4.19 ตวัอยา่งการเขา้ระบบบนัทึกภาษีซ้ือ 

 เลือก SET รูปแบบการป้อน 

 

รูปภาพที่ 4.20 ตวัอยา่งการก าหนดรูปแบบการป้อน 
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 เลือก ไม่อตัโนมติั 

 

รูปภาพที่ 4.21 ตวัอยา่งการเลือกรูปแบบการป้อน แบบไม่อตัโนมติั 

การเซ็ตรูปแบบการป้อนส่วนใหญ่มักเลือก แบบไม่อัตโนมัติ เพราะเลขที่ใบก ากับภาษีไม่
สามารถรันได ้เน่ืองจากเป็นการซ้ือสินคา้ที่ไม่ไดม้าจากร้านเที่ยวกนัทั้งหมด รวมถึงการซ้ือสินคา้ที่
น ามาเป็นวตัถุดิบต่างๆ จึงตอ้งคียต์ามเลขที่ Invoice ตามใบก ากบัภาษีนั้นๆ 

 

 เลือก OK 

 

รูปภาพที่ 4.22 ตวัอยา่งการเลือกรูปแบบการป้อนขั้นตอนสุดทา้ย 
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 พมิพ ์วนัที่ซ้ือ และ วนัที่ VAT ตามบิลที่ตอ้งการคีย ์> พมิพเ์ลขที่ใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี > 
เลือกรหสัผูข้าย > ก าหนดช าระ ถา้ซ้ือเป็นเงินสดใหเ้ปล่ียนจาก 30 วนัเป็น 0 แต่ถา้ซ้ือเป็นเงิน
เช่ือไม่ตอ้งเปล่ียน > รหสัสินคา้และจ านวน พมิพ ์1 เสมอ > พมิพร์าคาที่ซ้ือตามบลิ > 
ตรวจสอบยอด VAT วา่ตรงกบับิลหรือไม่ โดยโปรแกรมจะค านวณใหเ้องหลงัจากที่คียร์าคาลง
ในโปรแกรมแลว้  

 

 

รูปภาพที่ 4.23 ตวัอยา่งการบนัทึกรายการซ้ือลงโปรแกรม 

 เลือก 1.เก็บขอ้มูล หรือ กด F5 > Enter  

 

รูปภาพที่ 4.24 ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูล 
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ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบ แบบ ภ.พ.30  
 การเตรียมขอ้มูลและเอกสาร เพือ่น าขอ้มูลไปกรอกใบแนบแสดงรายการ 
เช่น รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย หมายเลขผูใ้ช ้และรหสัผา่น ที่ไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากร 
การใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบ แบบ ภ.พ.30  

 
รูปภาพที่ 4.25 ตวัอยา่งแสดงหนา้จอโปรแกรมบนัทึกแบบ ภ.พ.30 

 
รูปภาพที่ 4.26 ตวัอยา่งภาษีมูลค่าเพิม่ ภ.พ.30 
 



31 

 

 กรอกรายละเอียดขอ้มูล 

- เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอาการ (13 หลกั) 

- ช่ือผูป้ระกอบการ 

- เลือกสถานะยืน่แบบปกต ิ

- เลือกเดือนภาษี 

โปรแกรมเขา้สู่หนา้จอใบแนบ ภพ.30 เลือกเพิม่เพือ่บนัทึกขอ้มูลรายละเอียดที่น าส่ง 

 

รูปภาพที่ 4.27 ตวัอยา่งโปรแกรมเขา้สู่หนา้จอใบแนบ ภพ.30 

 กรอกรายละเอียด 
- เลขที่สาขา 
- เลขที่สนกังาน  
- รหสัไปรษณีย ์
- ยอดขาย/ยอดซ้ือ 
- ภาษีขาย/ภาษีซ้ือ โปรแกรมจะค านวณภาษีใหโ้ดยอตัโนมติั 
- ภาษีมูลค่าเม่ิม ถา้ภาษีขาย>ภาษีซ้ือ ให้เลือกเคร่ืองหมาย ถูก ที่ช่องตอ้งช าระ 

แต่ถา้ภาษีขาย<ภาษีซ้ือ ใหท้  าเคร่ืองหมายที่ช่องช าระเกิน  หากท าการบนัทึก
ถูกแลว้ เลือก ตกลง 
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 หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลต่อไปใหเ้ลือก เพิม่ และท าการกรอกรายละเอียดขอ้มูลของสาขา
ต่อไป 

รูปภาพที ่4.28 ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูล 

 หากตอ้งการแทรก แกไ้ข หรือลบรายการใด ใหเ้ลือกไปที่รายการนั้นจะปรากฏแถบสีฟ้า
ขอ้มูลที่ตอ้งการเปล่ียนแปลง หรือตอ้งการพมิพใ์บแนบ เลือกพมิพ ์โปรแกรมจะท าการ
พมิพใ์บแนบตามรายการที่บนัทึกไว ้

 เม่ือบนัทึกขอ้มูลครบถว้นตอ้งท าการจดัเก็บขอ้มูลการบนัทึก โดยเลือก ใบหนา้ 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.29 ตวัอยา่งการจดัเก็บขอ้มูลการบนัทกึ 
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 กรอกรายละเอียด 
- กรอกยอดขายในช่องยอดขายแจง้ไวข้าด (ถา้มี) 
- กรอกยอดขายที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 (ถา้มี) 
- กรอกยอดขายที่ไดรั้บการยกเวน้ (ถา้มี)  
- กรอกภาษีช าระเกิน (ถา้มี) 

โปรแกรมจะท าการสรุปภาษีที่น าส่ง แสดงยอดภาษีซ้ือ ภาษีขาย และภาษีที่น าส่งทั้งส้ิน เม่ือ
ตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้ง เลือก จดัเก็บ  

 แสดงหนา้จอ Directory ที่ตอ้งการจดัเก็บ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.30 ตวัอยา่งหนา้จอ Directory 

โดยโปรแกรมจะแสดงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกั เลือก ตกลง ระบบจะท าการ
ตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั โดยช่ือไฟลป์ระกอบดว้ย Directory ที่จดัเก็บ v000 หมายเลขส านกังานใหญ่ 
, P30 หมายถึงแบบ ภ.พ.30 , 2561 หมายถึง ปีภาษี, 06 หมายถึง เดือนภาษี , 00 หมายถึง การยืน่แบบ
ปกติ  เลือก พมิพ ์
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ขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.พ.30  

 เขา้เวบ็ไซตก์รมสรรพากรไดท้ี่ Internet Explorer  พมิพค์  าวา่ www.rd.go.th 

รูปภาพที่ 4.31 ตวัอยา่งเวบ็ไซตก์รมสรรพากร 

 เลือกหวัขอ้ E-FILING  > ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

  

รูปภาพที่ 4.32 ตวัอยา่งหนา้จอเวบ็ไซตก์รมสรรพากร 

 

 

 

http://www.rd.go.th/
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 เลือกบริการยืน่แบบ > ท ารายการต่อ 

 

รูปภาพที่ 4.33 ตวัอยา่งการเลือกบริการยืน่แบบ 

 เลือก ภ.พ.30 

รูปภาพที่ 4.34 ตวัอยา่งหนา้จอให้เลือกประเภทภาษี 

 

 แสดงหนา้จอใหบ้นัทึกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นที่ไดรั้บอนุมติัจาก
กรมสรรพากร เลือก ตกลง 
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รูปภาพที่ 4.35 ตวัอยา่งการเขา้สู่ระบบยืน่แบบ ภ.พ.30 

 

 เขา้สู่หนา้จอแบบ ภ.พ.30 ระบบจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลของผูป้ระกอบการ เลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร สาขาที่ เดือน/ปีภาษี ที่ประสงคจ์ะยืน่แบบผา่น
อินเทอร์เน็ตใหโ้ดยอตัโนมตัิ 

รูปภาพที่ 4.36 ตวัอยา่งหนา้จอแบบ ภ.พ.30 
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 เลือกสถานะยืน่แบบ ยืน่ปกติหรือยืน่เพิม่เติม ถา้เป็นการยืน่แบบเพิม่เติมตอ้งระบุ

คร้ังที่ยืน่แบบเพิม่เติม 

 
รูปภาพที่ 4.37 ตวัอยา่งการเลือกสถานะของการยืน่แบบ ภ.พ.30 

 ท าการ Browser ไฟลท์ี่ไดจ้ากการท าปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบหรือการ

โอนยา้ยขอ้มูลจากโปรแกรมใบแนบใหต้รงกบัคร้ังที่ยืน่ >เลือก Upload ใบแนบ 

ระบบจะดึงขอ้มูลใบแนบมาปรากฎที่ภาษีน าส่ง 

 

รูปภาพที่ 4.38 ตวัอยา่งหนา้จอการอพัโหลดใบแนบ 
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 เลือกปุ่ มค  านวณภาษ ี

    หากมีภาษีที่ช าระไวเ้กิน ใหร้ะบุประเภทการขอคืนวา่ คืนเงินสด คืน
ผา่นธนาคาร หรือขอน าภาษีไปช าระในเดือนถดัไป เม่ือตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้งจา
กนนั้นเลือก ยนืยนั 

 
             รูปภาพที่ 4.39 ตวัอยา่งหนา้จอค านวณภาษี 

 ระบบจะแสดงหนา้จอยนืยนัการช าระภาษี 

             รูปภาพที่ 4.40 ตวัอยา่งหนา้จอยนืยนัการช าระภาษี 
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 เลือกพมิพแ์บบ จะปรากฏหนา้จอแบบ ภ.พ.30 พร้อมหมายเลขอา้งอิงการบนัทึก
แบบ และหมายเลขอา้งอิงการยืน่แบบ แลว้สัง่พมิพแ์บบ 

 
รูปภาพที่ 4.41 ตวัอยา่งหนา้จอพมิพแ์บบ ภ.พ.30 

         โดยเลือกช่องทางช าระภาษีผา่นทาง E-Payment บตัรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต ช าระภาษี
ช่องทางอ่ืน 

- รวมรายการ กรณีมีการยืน่แบบหลายประเภท ซ่ึงมีก าหนดเวลาส้ินสุดการ
ช าระภาษีคราวเดียวกนั 

- ยงัไม่ช าระภาษี กรณียงัไม่ประสงคช์ าระภาษีทนัที  
 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 จากการเขา้ปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั วนัที่ 14 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562  ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 
5.1.1 ประโยชน์ของการปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 - ไดศึ้กษาเอกสารที่ใชป้ระกอบขั้นตอนในการบนัทึกบญัชี 
 - ไดฝึ้กฝนทกัษะการท างานดา้นบญัชี ระบบการจดัท าบญัชี 
 - ไดศ้ึกษาขั้นตอนการจดัท าภาษีมูลค่าเพิม่ 
 - ไดเ้รียนรู้ขอ้ผดิพลาดของงานที่ไดรั้บมอบหมายและความรับผดิชอบต่องาน 
 - ไดเ้รียนรู้การปรับตวัเขา้กบับุคลากรในองคก์ร 
 - ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริงในองคก์รเพือ่ปรับใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 
5.1.2 ข้อดีของการปฏบัติงานสหกิจศึกษา 
 - ท  าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจระบบการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง 
 - ท  าใหเ้กิดสมัพนัธไมตรีที่จะปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 
 - ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆของการท างาน 
 - เกิดความรับผดิชอบต่อการท างาน 
5.1.3  ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ด้านโปรแกรม CD-Oranizer เน่ืองจากขาดความช านาญในการใชโ้ปรแกรม CD-Oranizer 
จึงท าใหก้ารท างานระยะช่วงแรกๆเกิดความล่าชา้ และระบบโปรแกรมไม่เสถียรที่จะใชง้าน จึงท า
ใหง้านเสร็จไม่ทนัตามเวลา 
 ขอ้เสนอแนะ เม่ือมีขอ้สงสยัในการใชโ้ปรแกรมดงักล่าว ควรปรึกษาและขอค าแนะน าจาก
พนกังานที่ปรึกษา ควรจดบนัทึกขั้นตอนการใชโ้ปรแกรม และที่ส าคญัตอ้งท างานอยา่งรอบคอบ 
 ด้านทักษะมนุษยสัมพนัธ์ เน่ืองจากช่วงแรกเป็นช่วงที่เร่ิมรู้จกักบัผูค้นใหม่ๆ จึงไม่มี
ความคุน้เคยจึงท าใหมี้ความเกร็งใจไม่กลา้ที่จะถามพนกังานที่ปรึกษาหรือพนกังานทา่นอ่ืนๆ ส่งผล
ต่องานที่อาจผดิพลาดและตอ้งแกไ้ขงานท าใหง้านเสร็จชา้ 
 ขอ้เสนอแนะ ผูป้ฏิบตัิงานจ าเป็นตอ้งกลา้ที่จะขอค าปรึกษาเพือ่ใหส้ามารถส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับเขา้กบับุคลากรในองคก์รนั้นได ้
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5.2  สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 

โครงงานที่คณะผูจ้ดัท  าไดป้ฏบตัิงานที่ บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท จ ากดั นั้นท าใหเ้กิด
ประโยชน์ดงัน้ี 
5.2.1 ข้อดีหรือผลของโครงงาน 

1. เกิดความรู้ความเขา้ใจทกัษะและเทคนิคหรือขั้นตอนของการน าส่งภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.
30)  เช่น เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่แบบหรือเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 2. ไดน้ าความรู้วธีิการยืน่แบบ ภ.พ.30 ไปใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 3. ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมองคก์ร เพือ่ปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 4. ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจหลกัการท างานมากยิง่ขึ้น รวมถึงมีความรับผดิชอบกบังานที่ไดรั้บ
มอบหมาย 
 5. น าความสามารถจากประสบการณ์ทีไ่ดศ้ึกษาจากการท างานไปใชป้ระกอบอาชีพใน
อนาคตไดจ้ริง 
5.2.2  ปัญหาที่พบของการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 
 เน่ืองจากการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา มีก าหนดระยะเวลาในการจดัท า ก่อใหเ้กิด
อุปสรรคในการศึกษาหาขอ้มูลและเอกสาร เพือ่รวบรวมเอกสารหรือขอ้มูลที่ใชป้ระกอบในการ
จดัท าโครงงาน ซ่ึงสรุปปัญหาการจดัท าโครงงานไวด้งัน้ี 

1. ปัญหาความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาการจดัท าโครงงาน เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท  ายงัไม่มี
ประสบการณ์ของการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาจึงขาดความช านาญและก่อใหเ้กิด
ความล่าชา้ 

2. ปัญหาการจดัเตรียมเอกสาร เน่ืองจากเอกสารมีหลายประเภทที่ตอ้งท าการแยกเอกสาร
หรือจดัเตรียมขอ้มูลในการท าโครงงาน 

5.2.3  ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 
 จากปัญหาที่พบในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา ควรเก็บรวบรวมขอ้มูลในการจดัเตรียม
เอกสารใหค้รบ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพือ่ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

1. ควรหาขอ้มูลเพิม่เติมจากหนงัสือหรือเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งโดยกบัการยืน่แบบ ภ.พ.30 
เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท ารูปเล่มของโครงงานสหกิจศึกษา 

2. ควรขอค าแนะน าจากพนกังานที่ปรึกษาเม่ือมีขอ้สงสยัหรือพบเจอปัญหาเก่ียวกบั
เอกสาร 
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