
 

 

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

ขั้นตอนการย่ืนแบบย่ืนรายการภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย ผ่านอนิเทอร์เน็ต 

The Procedure for Filing Withholding Tax Forms via The Internet 

 

โดย 

นาย วรายุทธ มีสุข 5804300171 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิา 130-491 : สหกจิศึกษา 

ภาควชิาการบัญชี 

คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาที ่3 ปีการศึกษา 2560 





ค 

ชื่อโครงงาน  : ขั้นตอนการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ผานอินเทอรเน็ต 
ชื่อนักศึกษา  : นายวรายุทธ  มีสุข 
อาจารยท่ีปรึกษา  : อาจารย ศวิิไล สายบัวทอง 
ระดับการศึกษา  :ปริญญาตรี 
สาขาวิชา  : การบัญชี 
คณะ   : บริหารธุรกิจ 
ปการศึกษา  : 3/2560  
 

บทคัดยอ 
 

บริษัท สอบบัญชีควอลิตี้ จํากัด ใหบริการงานดานบัญชีและภาษีอากรครบวงจรโดย

ทีมงานมืออาชีพที่มีความรูและประสบการณกวา 30 ป   ในขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจที่

บริษัท สอบบัญชีควอลิตี้ จํากัด ผูจัดทําไดรับมอบหมายใหยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ       

ที่จายผานอินเตอรเน็ต   แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส. 1-10) ตอสํานักงาน

ประกันสังคม และพิมพรายงานภาษีซ้ือ –ภาษีขาย  พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่

เกี่ยวของ     กอนหนานี้ผูจัดทํายังไมมีทักษะการทํางานมากอน  ดวยเหตุนี้ทําใหงานลาชาและใช

เวลามาก 

 
โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มความรู  ความเขาใจและทักษะการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงิน

ไดหัก ณ ที่จาย ผานอินเตอรเน็ต  โดยทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แบบยื่นรายการภาษีเงิน

ไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด. 1, 3, 53)  แบบยื่นภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)  ใบกํากับภาษี  และขั้นตอนการ

ยื่นแบบยื่นภาษีผานอินเตอรเน็ต  โครงงานนี้ทําใหผูจัดทําไดรับความรูและความเขาใจในการยื่นแบบรายการ

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  และสามารถเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน   มีความมั่นใจในประกอบอาชีพในอนาคต และหวัง

วา โครงงานนี้จะเปนประโยชนตอบุคคลที่สนใจ 

 

คําสําคัญ:แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย  การยื่น  ใบกํากับภาษ ี  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 บริษัท  สอบบัญชีควอลิต้ี  จํากัด ต้องการจะเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบสําคญัรับ ใบสําคญัจ่าย สมุดรายวนัทัว่ไป เอกสารประกอบการ
ลงบญัชีต่างๆแทนการเก็บเป็นกระดาษ และเพื่อความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ในการยื่นแบบ 
บริษทัฯจึงเปล่ียนมาใชก้ารยืน่แบบในระบบ E-filing แทน 

 จากขอ้ความขา้งตน้ทาํใหบ้ริษทัฯเกิดปัญหาจากการท่ีลูกคา้หลายรายของบริษทัฯไม่
เขา้ใจการยืน่แบบระบบ E-filing และพบปัญหาต่างๆมากมาย เช่น การจดัเตรียมเอกสาร ตอ้ง
จดัเตรียมอย่างไรบา้ง รวมทั้งลูกคา้บางรายไม่ค่อยมีความถนัดทางดา้นเทคโนโลยี จึงนาํ
ปัญหาน้ีมาเป็นกรณีศึกษา 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการยืน่แบบภาษีเงินไดผ้า่นอินเตอร์เน็ต 

 1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการจดัเตรียมและจดัเกบ็เอกสารในการยืน่แบบภาษีเงิน                 

                ไดผ้า่นอินเตอร์เน็ต 

 1.3 ขอบเขตโครงงาน 

 1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการยืน่แบบภาษีเงินไดผ้า่นอินเตอร์เน็ต 

 1.3.2 เพื่อศึกษาวิธีการจดัเตรียมและจดัเกบ็เอกสารในการยืน่แบบภาษีเงิน                 

                ไดผ้า่นอินเตอร์เน็ต 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ไดท้ราบขั้นตอนยืน่แบบภาษีเงินไดผ้า่นอินเตอร์เน็ต 

 1.4.2 ไดท้ราบวิธีการจดัเตรียมและวิธีการจดัเกบ็เอกสารในการยืน่แบบภาษีเงินได ้

           ผา่นอินเตอร์เน็ต 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการทําโครงงานเร่ือง “การยื่นแบบ” ผู ้จัดทําได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง 
ดงัต่อไปน้ี 

เป็นประจาํในช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปีท่ีพลเมืองชาวไทยวยัทาํงานท่ีมีรายได้
ทุกคนตอ้งยืน่เอกสารเสียภาษี ทั้งน้ีไม่ว่ารายไดสุ้ทธิของคุณจะถึงเกณฑก์ารชาํระภาษีหรือไม่ก็ตาม 
คุณตอ้งยื่นแบบชาํระการจ่ายภาษี ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 (หรือภ.ง.ด. แบบอ่ืน ๆ) สาํหรับผูท่ี้ไม่เคย
ยืน่แบบฟอร์มการเสียภาษีเลย ไม่ตอ้งกงัวลไป เพราะการยื่นแบบจ่ายภาษีสมยัน้ีทาํไดอ้ยา่งง่ายดาย 
แบบสะดวกสบายไม่ยุง่ยากอยา่งท่ีคิด 

2.1 ก่อนย่ืนเสียภาษีมาทาํความรู้จักกบัแบบภาษีเงนิได้กนัก่อนซ่ึงแบ่งออกเป็น 

 ภ.ง.ด.94 ใชส้ําหรับผูมี้เงินได ้ตามมาตรา 40(5)-(8) ตอ้งยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีเงินไดข้องงวด ม.ค.-
มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกนั (เป็นการเสียภาษีคร่ึงปี สาํหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได ้อยา่ง
อ่ืนมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุน้ ขายท่ีดินได)้ 

 ภ.ง.ด.91 ใชส้าํหรับผูมี้เงินไดป้ระเภท “เงินเดือน” อยา่งเดียวใหย้ื่่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินไดข้องทั้งปี 
(คร้ังเดียว) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถดัไป 

 ภ.ง.ด.90 ใชส้าํหรับผูมี้เงินไดป้ระเภทท่ีมิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได ้2 ประเภท ข้ึนไป (หรือสาํหรับ
คนมีเงินเดือนและมีรายไดอ่ื้นดว้ย เช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายท่ีดินได ้หรือจากมรดก เป็น
ตน้) 

         สาํหรับคนท่ีมีรายไดจ้ากงานประจาํเพียงทางเดียว 

 ไม่ตอ้งยืน่ภาษี ตอ้งยืน่ภาษี ไม่ตอ้งเสียภาษี ตอ้งเสียภาษี 

ถา้เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท /  /  

ถา้เงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท  / /  

ถา้เงินเดือนเกิน 26,583.33 บาท  /  / 
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เม่ือรู้แลว้ว่าเราเขา้ข่ายขอ้ไหนก็ยืน่แบบชาํระภาษีใหถู้กตอ้ง สาํหรับมือใหม่เพ่ิงเร่ิมทาํงาน
เป็นคร้ังแรก ส่วนใหญ่จะมีรายไดแ้ค่เงินเดือนประจาํเท่านั้นก็ให้ยื่น ภ.ง.ด.91 ไปเลย แต่ใครท่ีมี
อาชีพเสริมสร้างรายไดด้ว้ยกใ็หย้ืน่เป็น ภ.ง.ด.90 

สาํหรับคนท่ีทาํงานฟรีแลนซ์จะตอ้งยืน่ ภ.ง.ด.94 กลางปีและ ภ.ง.ด.90 ตอนส้ินปีถา้รายได้
ไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งเสียภาษีกจ็ะไดรั้บเงินคืน 

2.2 เอกสารทีใ่ช้สําหรับย่ืนเสียภาษีมีอะไรบ้าง 

หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (50ทวิ) 

สําหรับมนุษย์เงินเดือนท่ีมีรายได้จากเงินเดือนในแต่ละเดือนและโบนัส ไม่มีรายได้
ประเภทอ่ืนอีก แต่ถา้ซ้ือประกนัชีวิต หรือกองทุนต่าง ๆ ท่ีสามารถลดหยอ่นภาษีไดก้็ใหย้ื่นเอกสาร
พร้อมกนัไปดว้ย หรือดูเพิ่มเติมไดท่ี้ รายการค่าลดหยอ่นภาษี 

การยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 แบบออนไลน์ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว 
ทนัสมยั และสาํหรับผูข้อคืนสามารถลงทะเบียนสมคัรพร้อมเพยด์ว้ยเลขบตัรประชาชน 13 หลกัผกู
ไวก้บับญัชีธนาคาร จะช่วยใหไ้ดคื้นภาษีเร็วทนัใจ 

2.3 ขั้นตอนการย่ืนแบบชําระภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ไปท่ี http://www.rd.go.th/publish/ และเลือก ยืน่แบบผา่นอินเตอร์เน็ต 
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2.2 เลือก ยืน่แบบฯ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560 

 

2.3 ใส่หมายเลขและรหสัผา่นท่ีไดรั้บ 
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ใส่หมายเลขและรหสัผา่นท่ีไดรั้บ จะข้ึนรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.4 กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

 

2.5 เลือกเงินไดห้รือลดหยอ่น 
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2.6 บนัทึกเงินได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 บนัทึกลดหยอ่น 
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2.8 คาํนวณภาษี 

2.9 ยนืยนัการยืน่แบบ 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือ : บริษทั สอบบญัชีควอลิต้ี จาํกดั 
ทีต่ั้ง : เลขท่ี 14 ซอยอิสรภาพ 42 แยก 4 แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10160 

โทรศพัท ์: 0890664999  
Email : linjring@yahoo.com 
เวลาทาํการ : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา  09.00 น. – 18:00 น. 

 
รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะธุรกจิของสถานประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร  

บริการงานบญัชีและภาษีอากรครบวงจรดว้ยงานท่ีมีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพท่ีมีความรู้
และประสบการณ์กว่า 25 ปี ในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซ้ือมา-ขายไป, บริการ, บนัเทิง, 
โรงแรม,ส่ิงทอ, ส่ิงพิมพ,์ นาํเขา้-ส่งออก, อสังหาริมทรัพย,์ รับเหมาก่อสร้าง,ขนส่ง ฯลฯ ใหบ้ริการ
ดา้นบญัชีและภาษีอากร ทั้งสาํหรับบุคคลธรรมดาดา้นภาษีส่วนบุคคล และนิติบุคคลทั้งท่ีพึ่ง 
จดัตั้งใหม่ และกาํลงัดาํเนินการ โดยแบ่งเป็นส่วนงานเป็น 2 ส่วน อนัไดแ้ก่ 

3.2.1 บัญชีและภาษีอากร 
บุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าท่ียื่นแบบภาษีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ตอ้งจดัทาํงบการเงินและตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต นิติบุคคลมีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชี, งบการเงิน และยืน่ภาษี ทั้งกบักรมสรรพากรและ
กระทรวงพาณิชย ์ใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ีกรมสรรพากรยงักาํหนดให้
กิจการจกัตอ้งเก็บเอกสารทางบญัชีไวอ้ยา่งนอ้ย 5ปี เพื่อการตรวจสอบ หากกิจการไม่มีการ
จดัทาํ บญัชีท่ีดี กิจการอาจโดนเบ้ียปรับและเงินเพิ่มตลอด 
3.2.2 ตรวจสอบบัญชี 

นิติบุคคลทุกประเภทมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํ บญัชีและจดัใหมี้การตรวจสอบบญัชี โดย
ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตหรือผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากรช่วงเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
3.2.3 บุคคลธรรมดา 

จดัทาํบญัชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน 
จดัทาํและยืน่แบบภาษีทุกประเภท เช่น 

- ภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.30) 
- ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91 ,ภ.ง.ด.94) 

สอบทานรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 
จดัทาํบญัชีคุมสินคา้ 
ใหค้าํแนะนาํประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีและภาษีอากร 
ใหค้าํปรึกษาและใหก้ารแนะนาํเก่ียวกบัการจดัระบบเอกสารทางการคา้ 
ต่าง ๆเพื่อการควบคุมภายในท่ีดี 
แกปั้ญหาประเดน็ภาษีอาํกรเม่ือถูกตรวจสอบจาํกกรมสรรพากร ฯลฯ 
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3.2.4 นิติบุคคล 
จดัทาํบญัชีวางแผนภาษีและวิเคราะห์งบการเงิน 
จดัทาํ และยืน่แบบภาษีทุกประเภท เช่น 

- ภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.30) 
- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53) 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51) 

สอบทานรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 
จดัทาํงบการเงินนาํส่งกรมสรรพากรและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
จดัทาํบญัชีคุมสินคา้ 
ใหค้าํแนะนาํประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีและภาษีอากร 
ใหค้าํปรึกษา และใหก้ารแนะนาํเก่ียวกบัการจดัระบบเอกสารทางการคา้ 
ต่าง ๆเพื่อการควบคุมภายในท่ีดี 
แกปั้ญหาประเดน็ภาษีอาํกรเม่ือถูกตรวจสอบจาํกกรมสรรพาํกร ฯลฯ 

3.2.5 ขั้นตอนการให้บริการ 
ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาเก่ียวกบับญัชีและภาษีอากร 
บนัทึกบญัชีและสรุปผลดาํเนินงานของกิจการจากเอกสารท่ีท่านจดัทาํโดย
สาํนกังานฯจะจดัส่งพนกังานรับเอกสารไปรับเอกสารจากท่านทุกเดือน 
เพื่อใหส้ามารถจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนัเสมอ 
จดัทาํ แบบนาํส่งภาษีและนาํ ส่งภาษีต่อกรมสรรพาํกร 
จดัทาํงบการเงินประจาํปีและจดัหาผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของงบการเงินดงักล่าว (สาํหรับนิติบุคคล) 
จัดทาํแบบนําส่งงบการเงินแบบนําส่งภาษีเงินได้ประจาํปีและนําส่งต่อ
หน่วยงานราชการ (สาํหรับนิติบุคคล) 

3.2.6 อตัราค่าบริการ 
ค่าบริการข้ึนกับประเภทการค้าของธุรกิจ, ความซับซ้อนของรายการบัญชี , 

ปริมาณรายการและเอกสารท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งประเทศ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและกาํรบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและกาํรบริหารงานขององคก์ร 

 
3.4 ตําแหน่งและหน้าทีง่านทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตําแหน่งงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ผูฝึ้กงาน (Trainee) ในฝ่ายทางบญัชีและฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

3.4.2 หน้าทีง่านทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
การปฏิบติังานสหกิจศึกษากระผมไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีการปฏิบติังานจาก 

พนกังานท่ีปรึกษา โดยมีรายละเอียดหนา้ท่ีงานดงัน้ี 
ด้านงานบัญชี ด้านงานตรวจสอบบัญชี 

พิมพร์ายงานภาษีซ้ือ – ภาษีขาย 
เช็ครายงานภาษีซ้ือ – ขาย 
พิมพใ์บสาํคญัจ่าย 
เช็ครายละเอียดค่าบริการคา้งจ่าย 
บนัทึกบญัชี – ตดัตัว๋จ่ายตาม Statement 
บนัทึกบญัชี – เงินสา รองจ่าย 
กระทบยอดดา้นสินทรัพย ์(เงินสดและเงินฝากธนาคาร ,ค่าเบ้ีย
ประกนัจ่ายล่วงหนา้) 
กระทบยอดดา้นหน้ีสิน (ค่าบริการคา้งจ่าย ,ฯ) 

ศรีประไพ 
บญุธินนัท์

ประธานบริษัท/C.P.A

หลินจง 

ไชยอนงค์ศกัด์ิ
กรรมการผู้จดัการ

นจุรินทร์ พนกังานบญัชี
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กระทบยอดดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร(เงินเดือน ,ค่า
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา ,ค่าบริการ ,ค่าประกนัภยั ,ค่าเช่า ,ฯลฯ) 

 
3.5 พนักงานทีป่รึกษาและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณหลินจง ไชยอนงคศ์กัด์ิ 
ตาํแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 

3.6 ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

- ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 2กรกฎาคม –  19 เดือนตุลาคม 
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิดําเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

นักศึกษาไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งในบริษทัและสอบถามขอ้มูลจาก
พนกังานในบริษทั ในเร่ืองขอ้มูลต่างๆ และเกบ็ขอ้มูลจากในเวบ็ไซดเ์พิ่มเติม  

3.7.2 การวเิคราะห์ระบบงาน 

เม่ือนกัศึกษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการครบถว้นแลว้ นกัศึกษาจึงได้
ทาํการแบ่งและวิเคราะห์ จดัส่วนงาน เพื่อท่ีจะนาํมาใชใ้นรายงานต่อไป 

3.7.3 จัดทาํเอกสาร 

หลงัจากไดว้ิเคราะห์ระบบงานเบ้ืองตน้แลว้ กไ็ดท้าํการเร่ิมจดัทาํเอกสารข้ึนเพื่อใช้

ในรายงานต่อไป 

3.7.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตารางท่ี3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.รวบรวมและศึกษา  

2.การวเิคราะห์ระบบงาน 

3.จัดทาํเอกสาร 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  - เคร่ือง Print 

 3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 

  - โปรแกรม Microsoft Word 

    ‐ โปรแกรม Microsoft Excel 

  - โปรแกรม Microsoft Power Point 

 



บทที ่4 
ผลการปฏิบตังิานตามโครงงาน 

 
1.การย่ืนแบบ ภ.ง.ด.1 

ขั้นตอนที่ 1 ตอ้งเขา้ไปเตรียมแบบในการยื่น ภ.ง.ด.1 กรอกขอ้มูลต่างๆให้เรียบร้อยและ
พิมพใ์บแนบ ภ.ง.ด.1 เกบ็ไว ้

รูปท่ี 4.1ใบแนบ ภ.ง.ด.1 
 

ขั้นตอนที ่2 เตรียมยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ตโดยเขา้เวบ็ไซดข์องกรมสรรพากรอพัโหลไฟล ์ 
ภ.ง.ด.1ท่ีเราเตรียมไวต้ามขั้นตอนท่ี 1 พิมพแ์บบ ภ.ง.ด.1 เกบ็ไว ้และ พมิพใ์บชาํระเงินเพื่อ
ไปชาํระท่ีธนาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 แบบ ภ.ง.ด.1 
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ขั้นตอนที่ 3 นาํใบชาํระเงินไปชาํระท่ีธนาคารตามท่ีสรรพากรกาํหนด ทางธนาคารจะให้หลกัฐาน
การชาํระเงินมา 

รูปท่ี 4.3 ใบชาํระเงิน 
 
ขั้นตอนที ่4 ประมาณ 2 วนัทาํการ ทาํการพิมพใ์บเสร็จ ภ.ง.ด.1 ในเวบ็กรมสรรพากร 
 

 
รูปท่ี 4.4 ใบเสร็จ ภ.ง.ด.1 

 
ขั้นตอนที่ 5 เก็บรวบรวมเอกสาร แบบ ภ.ง.ด.1,ใบแนบ ภ.ง.ด.1,ใบเสร็จรับเงิน ภ.ง.ด.1 ใหอ้ยูใ่นชุด
เดียวกนัและทาํการเกบ็เขา้แฟ้มใหเ้รียบร้อย 
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2.การย่ืนแบบ ภ.ง.ด.3 
ขั้นตอนที่ 1 ตอ้งเขา้ไปเตรียมแบบในการยื่น ภ.ง.ด.3 กรอกขอ้มูลต่างๆให้เรียบร้อยและ
พิมพใ์บแนบ ภ.ง.ด.3 เกบ็ไว ้

 

รูปท่ี 4.5 ใบแนบ ภ.ง.ด.3 
 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมยื่นแบบผา่นอินเทอร์เน็ต โดยเขา้เวบ็ไซดข์องกรมสรรพากร อพัโหลด
ไฟล ์ภ.ง.ด.3 ท่ีเราเตรียมไวต้ามขั้นตอนท่ี 1 พิมพแ์บบ ภ.ง.ด.3 เก็บไว ้และ พิมพใ์บชาํระ
เงินเพ่ือไปชาํระท่ีธนาคาร  

 

รูปท่ี 4.6 แบบ ภ.ง.ด.3 
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ขั้นตอนที่ 3 นาํใบชาํระเงินไปชาํระท่ีธนาคารตามท่ีสรรพากรกาํหนด ทางธนาคารจะให้หลกัฐาน
การชาํระเงินมา 

 

รูปท่ี 4.7ใบชาํระเงิน 
 

ขั้นตอนที ่4 ประมาณ 2 วนัทาํการ ทาํการพิมพใ์บเสร็จ ภ.ง.ด.3 ในเวบ็กรมสรรพากร 

 

รูปท่ี 4.8 ใบเสร็จ ภ.ง.ด.3 

 

ขั้นตอนที่ 5 เก็บรวบรวมเอกสาร แบบ ภ.ง.ด.3,ใบแนบ ภ.ง.ด.3,ใบเสร็จรับเงิน ภ.ง.ด.3 ใหอ้ยูใ่นชุด
เดียวกนัและทาํการเกบ็เขา้แฟ้มใหเ้รียบร้อย 
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3.การย่ืนแบบ ภ.ง.ด.53 
ขั้นตอนที่ 1 ตอ้งเขา้ไปเตรียมแบบในการยื่น ภ.ง.ด.53 กรอกขอ้มูลต่างๆให้เรียบร้อยและ
พิมพใ์บแนบ ภ.ง.ด.53เกบ็ไว ้

 

 

รูปท่ี 4.9 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 
 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมยื่นแบบผา่นอินเทอร์เน็ต โดยเขา้เวบ็ไซดข์องกรมสรรพากร อพัโหลด
ไฟล ์ภ.ง.ด.53 ท่ีเราเตรียมไวต้ามขั้นตอนท่ี 1 พิมพแ์บบ ภ.ง.ด.53 เกบ็ไว ้และ พิมพใ์บชาํระ
เงินเพื่อไปชาํระท่ีธนาคาร  

 

รูปท่ี 4.10 แบบ ภ.ง.ด.53 
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ขั้นตอนที่ 3 นาํใบชาํระเงินไปชาํระท่ีธนาคารตามท่ีสรรพากรกาํหนด ทางธนาคารจะให้หลกัฐาน
การชาํระเงินมา 

 

รูปท่ี 4.11ใบชาํระเงิน 

 

ขั้นตอนที ่4 ประมาณ 2 วนัทาํการ ทาํการพิมพใ์บเสร็จ ภ.ง.ด.53 ในเวบ็กรมสรรพากร 

 

รูปท่ี 4.12 ใบเสร็จ ภ.ง.ด.53 

 

ขั้นตอนที ่5 เกบ็รวบรวมเอกสาร แบบ ภ.ง.ด.53,ใบแนบ ภ.ง.ด.53,ใบเสร็จรับเงิน ภ.ง.ด.53 ใหอ้ยูใ่น
ชุดเดียวกนัและทาํการเกบ็เขา้แฟ้มใหเ้รียบร้อย 
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4.การย่ืนแบบ ภ.พ.30 
ขั้นตอนที ่1จดัเตรียมรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  

 
รูปท่ี 4.13 รายงานภาษีขาย 

 
รูปท่ี 4.14 รายงานภาษีซ้ือ 
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ขั้นตอนที่ 2 นาํยอดท่ีไดต้ามขั้นตอนท่ี 1 มาเขียนคาํนวณในแบบ ภ.พ.30 ก่อนท่ีจะทาํการยื่นแบบ
ผา่นอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกนัการคาํนวณท่ีผดิพลาดเวลากรอกแบบทางอินเทอร์เน็ต 
 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบดูว่าช่ือบริษทั,ห้างหุ้นส่วนจาํกัด
ถูกตอ้งหรือไม่ กรอกแบบและใส่ตวัเลขให้ถูกตอ้งถา้มีภาษีชาํระเกินยกมาจากเดือนท่ีแลว้อย่าลืม
กรอกกรณีท่ีภาษีชาํระเกินตอ้งต๊ิกช่อง ขอนาํภาษีไปชาํระเดือนต่อไป ถา้ลืมจะตอ้งขอคืนภาษีเป็น
เงินเท่านั้น กรณีท่ีมีภาษีตอ้งชาํระใหพ้ิมพใ์บชาํระเงินเพื่อไปชาํระท่ีธนาคาร 
 
ขั้นตอนที่ 4 นาํใบชาํระเงินไปชาํระท่ีธนาคารตามท่ีสรรพากรกาํหนด ทางธนาคารจะให้หลกัฐาน
การชาํระเงินมา 
 

 
รูปท่ี 4.15 ใบชาํระเงิน 
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ขั้นตอนที ่5ประมาณ 2 วนัทาํการ ทาํการพิมพใ์บเสร็จ ภ.พ.30 ในเวบ็กรมสรรพากร 

 
รูปท่ี 4.16 ใบเสร็จ ภ.พ.30 

 
ขั้นตอนที่ 6 เก็บรวบรวมเอกสาร แบบ ภ.พ.30,ใบแนบ ภ.พ.30,ใบเสร็จรับเงิน ภ.พ.30 ให้อยูใ่นชุด
เดียวกนัและทาํการเกบ็เขา้แฟ้มใหเ้รียบร้อย 
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5.การย่ืนแบบประกนัสังคม 
ขั้นตอนที1่ เตรียมแบบและใบแนบประกนัสงัคม 

 

 
รูปท่ี 4.17 แบบประกนัสงัคม 

 

 
รูปท่ี 4.18 ใบแนบประกนัสงัคม 
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ขั้นตอนที ่2นาํแบบท่ีเราเตรียมไวไ้ปชาํระท่ีธนาคารตามท่ีประกนัสงัคมกาํหนด 

 
 

รูปท่ี 4.19 ใบชาํระเงิน 
 
ขั้นตอนที ่3 ทางธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินให ้

 
 

รูปท่ี 4.20 ใบเสร็จรับเงิน 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
การจดัทาํโครงงานเร่ือง การยื่นแบบ ทาํให้ทราบขั้นตอนในการยื่นแบบเพ่ือเสีย

ภาษีและการเตรียมเอกสารในการยื่นแบบท่ีถูกตอ้งและครบถว้นในรูปแบบของระบบ E-
filing ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์คณะผูจ้ดัทาํวางไว ้
5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ผูจ้ดัทาํโครงงานมีความรู้เร่ืองการยืน่แบบและการจดัเตรียมเอกสารไม่มากพอ อาจ
ทาํใหข้อ้มูลผดิพลาด 
5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1 ตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการจัดทาํเอกสาร เพราะจะช่วยให้การ
ปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีความพร้อมในการทาํงานมากยิง่ข้ึน  

5.1.3.2 การดาํเนินการดา้นเอกสาร มีเอกสารเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้เกิดความ
สับสน ดังนั้ นเพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการทาํงาน ควรสอบถามผูมี้ความรู้และผูมี้
ประสบการณ์ เพื่อใหแ้น่ใจและถูกตอ้งตามกระบวนการ ซ่ึงตอ้งพิจารณาก่อนว่าเอกสารนั้น
ถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด เพื่อป้องกนัการผดิพลาดของของเอกสาร 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1.1 ทาํให้ไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงานท่ีไดป้ฏิบติังานจริง ความตรงต่อเวลา 

ความรอบคอบ และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม 
5.2.1.2 ไดรั้บประสบการณ์การทาํงานจริงท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริง  

  5.2.1.3 ฝึกใหมี้ความมีวินยั และความรอบคอบในการทาํงานในทุกรูปแบบ 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1 การทาํงานมีความล่าชา้ เพราะ นกัศึกษามีความรู้ไม่มากพอและเรียนรู้ชา้ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรเตรียมความพร้อมในดา้นความรู้เก่ียวกบับญัชีก่อนออกสหกิจศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 
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ภาพบรรยากาศการทาํงาน 
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