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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของ
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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ธนิ ยะ จากั เปน นบริ ษทั ที่ ประกอบกิ จการหหเเชา าสานักงานลละศูนย์การคเา(กอล์ฟ)
ซึ่ งอยูาหนยาานธุ รกิ จของกรุ งเทพมหานคร อยูาหกลเลหลางคมนาคมที่ สะ วกรว เรน ว เชา น BTS MRT โ ย
ภายหนอาคารลบา ง เปน นพื้ นที่ หหเ เชา าที่ จอ รถจานวน 5 ชั้น พื้ น ที่ ศู น ย์ก ารคเาจานวน 4 ชั้น ลละพื้ น ที่
สานักงานจานวน 21 ชั้น มี บริ การ เานตาางๆ หหเลกา ลูกคเาผูเเ ชา าพื้นที่ หนเรื่ อง ไฟฟเ า ประปา โทรศัพ ท์
ลก๊ส ฯลฯ เพื่ออานวยความสะ วกหน าเ นตาางๆ
งั นั้นทางผูจเ ั ทาจึงตระหนักถึ งความสาคัญของภาษีมูลคาาเพิ่ม โ ยมุางเนเนหน าเ นภาษีซ้ื อ
เนื่องจากกิจการประกอบธุ รกิจหหเเชาาอสังหาริ มทรัพย์ จึงมีรายไ หเ นสา วนที่เปน นคาาเชาา (NonVat)
ลละ รายไ หเ นสา วนที่เปน นคาาบริ การ (Vat) งั นั้นคาาหชเจาายตาางๆที่เกิ ขึ้นบางรายการไมาสามารถระบุไ วเ าา
เกิ ขึ้ น หนสา ว น NonVat หรื อ Vatจึ ง ตเอ งมี ก ารเฉลี่ ย ภาษี ซ้ื อ เพื่ อ หหเ ถู ก ตเอ งตามประมวลรั ษ ฎากรที่
กรมสรรพากรกาหน ไวเ
คาสาคัญ : เฉลี่ยภาษีซ้ือ / มาตรา 82/6 ลหางประมวลรัษฎากร
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั ธนิยะ จากัด ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ทะเบียนเลขที่ 0105507001978 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2507 สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 52 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสานักงาน และ
บริ การอื่น
การเฉลี่ยภาษีซ้ือจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ผปู้ ระกอบการในระบบภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้ประกอบ
กิจการทั้งประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม (Vat) และประเภทที่ไม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม (Non Vat)
และผูป้ ระกอบการได้นาสินค้าหรื อบริ การ มาใช้ในกิจการทั้ง 2 ประเภท โดยไม่สามารถแยกได้
อย่างชัดเจนว่า สินค้าหรื อบริ การที่นามาใช้น้ นั เป็ นการใช้ในกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หรื อประเภทที่ไม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม จึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ภาษีซ้ือที่เกิดจาก สินค้าหรื อ
บริ การนั้นเป็ นภาษีซ้ือของกิจการประเภทใด จึงต้องนาภาษีที่เกิดขึ้นมาเฉลี่ยตามส่วนของกิจการที่
ตนเองนาภาษีมลู ค่าเพิ่มไปใช้
จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษัท ธนิยะ จากัด ซึ่งทางบริ ษทั ได้
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Non Vat) และให้บริ การสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (Vat)
ซึ่งทางผูจ้ ดั ทาในฐานะนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการบัญชี ได้เข้าปฏิบตั ิงานจริ งในแผนกบัญชี
ผูจ้ ดั ทาได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งงาน ด้านบัญชีเจ้าหนี้ ได้ทราบถึงขั้นตอนการทางานจริ ง
ทางผูจ้ ดั ทาได้เห็นว่า การเฉลี่ยภาษีซ้ือไม่ค่อยได้พบในธุรกิจประเภทซื้อมา ขายไป จึง
นามาเสนอให้แก่ผสู้ นใจได้ทราบถึงขั้นตอนการยืน่ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อให้ทราบถึงความเป็ นมาที่ธุรกิจจะต้องเฉลี่ยภาษีซ้ือ
2. เพือ่ ให้ทราบถึงข้อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยซื้อ
3. เพื่อให้ผทู้ ี่สนใจโครงงานสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานได้
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. ศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานของบริ ษทั
2. ศึกษาวิธีการทางานของแผนกบัญชี
3. ศึกษาการนาส่งภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ถกู ต้อง
4. ศึกษาการใช้โปรแกรมบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีในธุรกิจเฉลี่ยภาษี
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ความรู้จากประสบการณ์การทางานจริ ง
2. ความละเอียด รอบคอบในการทางาน
3. เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาตัวเอง มีความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. ทาให้ทราบถึงข้อกฎหมายใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น
5. มีความท้าทายในการทางาน
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ภาษีซื้อ ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 77/1(18) บัญญัติว่า “ภาษีซ้ือ” หมายความว่า
ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ผปู้ ระกอบการอื่นเรี ยกเก็บตามมาตรา 82/4 และให้หมายความรวมถึง
(ก) ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ผปู้ ระกอบการได้เสียเมื่อนาเข้าสินค้า
(ข) ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ได้นาส่งตามมาตรา 83/5 (การขายทอดตลาด) และมาตรา 83/6 (การ
จ่ายเงินบางกรณี ให้ผปู้ ระกอบการต่างประเทศ) และตามมาตรา 83/7 (การโอนสินค้าหรื อบริ การที่
ได้ อัตรา 0 บางกรณี ) (มาตรา 77/1 (18))
จากความหมายของภาษีซื้อ ตามมาตรา 77/1 (18) แยกพิจารณาได้ดังนี้
(1) ภาษีซ้ือได้แก่ ภาษีซ้ือที่ผปู้ ระกอบการถูกผูป้ ระกอบการอื่นเรี ยกเก็บเนื่องจากการซื้อ
สินค้าหรื อรับบริ การ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มเกิดขึ้น หากภาษีเกิดในเดือนใด ก็เป็ น
ภาษีของเดือนนั้น โดยไม่คานึงว่าสินค้าที่ซ้ือมานั้นจะขายหรื อนาไปใช้ในการผลิตเดือนใดก็ตาม
ตัวอย่าง บริ ษทั ก เป็ นผูป้ ระกอบการซื้อสินค้ามาไว้เพื่อขายในเดือน ตุลาคม 2550 จานวน 200 ชิ้น
ราคา 10,000 บาท และได้ถกู ผูข้ ายเรี ยกเก็บภาษีมลู ค่าเพิ่มร้อยละ 7 คิดเป็ นจานวน 700 บาท พร้อม
ได้รับใบกากับภาษี ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่บริ ษทั ก จากัด ถูกเรี ยกเก็บเป็ น ”ภาษีซ้ือ” ของบริ ษทั ก จากัด
แม้ว่าสินค้าที่ซ้ือมายังไม่ได้ขายหรื อขายยังไม่หมดก็ตาม
ภาษีซ้ือในกรณี น้ ีจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อผูซ้ ้ือสินค้าหรื อผูร้ ับบริ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มและถูกเรี ยกเก็บภาษีมลู ค่าเพิ่ม จากการซื้อสินค้าหรื อรับบริ การ ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ถกู
เรี ยกเก็บจะเป็ น “ภาษีซ้ือ” แต่ถา้ หากผูซ้ ้ือสินค้าหรื อผูร้ ับบริ การไม่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม แม้
รายรับจะเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ถกู เรี ยกเก็บจากการซื้อสินค้าหรื อรับบริ การ
เกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มก็จะไม่เป็ น “ภาษีซ้ือ” แม้จะได้รับใบกากับภาษีจากการ
ซื้อสินค้าหรื อรับบริ การดังกล่าวภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้วก็ตาม
(2) ภาษีซ้ือ ได้แก่ ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ผปู้ ระกอบการได้เสียเมื่อนาเข้าสินค้า
(3) ภาษีซ้ือ ได้แก่ ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ผปู้ ระกอบการได้เสียเนื่องจากการรับโอนสินค้า
นาเข้าที่จาแนกประเภทในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามกฏหมายว่าด้วยพิกดั อัตรา
ศุลกากร ตามมาตรา 82/15 (การรับโอนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเมื่อนาเข้า)
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(4) ภาษีซ้ือ ได้แก่
(ก) ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ผทู้ อดตลาดได้นาส่งตามมาตรา 83/5 (กรณี การขายทรัพย์สินโดย
วิธีการขายทอดตลาด)
(ข) ภาษีมลู ค่าเพิม่ ที่ผจู้ ่ายเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการที่ขายสินค้าหรื อให้บริ การใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อจ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบการที่ขานสินค้าหรื อให้บริ การจาก
ต่างประเทศและได้ใช้บริ การในประเทศไทย ได้นาส่งตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
(ค) ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ผรู้ ับโอนสินค้าหรื อรับโอนบริ การนาส่งตามมาตรา 83/7 (กรณี การ
รับโอนสินค้าหรื อรับโอนบริ การ ซึ่งสินค้าหรื อบริ การที่โอนมานั้นได้เสียภาษีในอัตรา 0 แล้ว
เนื่องจากเป็ นสินค้าหรื อบริ การที่ขายหรื อให้บริ การแก่สถานทูต ซึงเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตรา 0
(ตามมาตรา 80/1 (5) ซึ่งต่อมาสถานทูต ได้โอนสินค้าหรื อบริ การให้แก่บุคคลอื่นอีกต่อหนึ่ง
ธุรกิจอะไรบ้ างที่อาจต้องเฉลีย่ ภาษีซื้อ
การประกอบธุรกิจประเภทที่อาจจาเป็ นต้องเฉลีย่ ภาษีซื้อ ตัวเอย่างเช่ น
1. การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Vat) และธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Non Vat)
2. การประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Non Vat) และให้บริ การสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ (Vat)
3. การประกอบธุรกิจขายพืชผลทางการเกษตร (Non Vat) และประกอบธุรกิจส่งออกพืชผล
ทางการเกษตร (Vat)
4. การประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ (Non Vat) และประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ (Vat)

อ้างถึง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ 29)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลีย่ ภาษีตามมาตรา 82/6 แห่ งประมวลรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
การเฉลี่ยภาษีซ้ือที่จะนามาหักออกจากภาษีขายในการคานวณ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 กรณี ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
และประเภทที่ไม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม และผูป้ ระกอบการจดทะเบี ยนได้นาสินค้าหรื อบริ การที่ได้
รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้หรื อจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภทถ้าสามารถแยกได้
อย่างชัดแจ้งว่าภาษีซ้ือที่เกิดจากสินค้าหรื อบริ การดังกล่าวเป็ นภาษีซ้ือของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสีย
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ให้ถือเป็ นภาษีซ้ือของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มนั้นๆ
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ข้ อ 2 นอกจากกรณี ตามข้อ 5 ถ้าผูป้ ระกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่
ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มและผูป้ ระกอบการจดทะเบียนได้นา
สินค้าหรื อบริ การที่ได้มาหรื อได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้หรื อจะใช้ในกิจการทั้ง
สองประเภท ถ้าไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าภาษีซ้ือที่เกิดจากสินค้าหรื อบริ การดังกล่าวเป็ น
ภาษีซ้ือของกิจการประเภทใด ให้เฉลี่ยภาษีซ้ือตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ ดังนี้
(1) กรณี ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนซึ่งเริ่ มประกอบการ หรื อได้ประกอบกิจการมาแล้วแต่
ยังไม่มีรายได้ ให้ประมาณการรายได้ของกิจการทั้งสองประเภทของปี ที่เริ่ มมีรายได้
ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซ้ือตามส่วนของประมาณการรายได้ดงั กล่าว
และให้นาภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของประมาณการรายได้ของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสีย
ภาษีมลู ค่าเพิ่มมาหักออกจากภาษีขาย แต่ภาษีซ้ือดังกล่าวจะต้องมีจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของภาษีซ้ือ
ที่นามาเฉลี่ย
สาหรับในปี ถัดจากปี ที่เริ่ มประกอบกิจการและยังไม่มีรายได้ถึงสิ้นปี ของปี ที่เริ่ มมีรายได้
ให้เฉลี่ยภาษีซ้ือตามส่วนประมาณการรายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เมื่อสิ้นปี ที่เริ่ มมีรายได้ ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนคานวณภาษีซ้ือที่หกั ได้จริ งตาม
ส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริ งของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม และให้ปรับปรุ งภาษีซ้ือที่
ได้นามาหักออกจากภาษีขายแล้วตามหลักเกณฑ์ตาม (2)
ปี ที่เริ่ มมีรายได้ให้หมายถึง ปี แรกที่มีรายได้เกิดขึ้นจริ งไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนภาษี
(2) การปรับปรุ งภาษีซ้ือตาม (1) ให้กระทาในเดือนภาษีถดั จากเดือนภาษีสุดท้ายของปี ที่
เริ่ มมีรายได้โดยให้ปรับปรุ งตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่ได้มีการเฉลี่ยภาษีซ้ือถึงเดือนภาษีสุดท้ายของปี ที่
เริ่ มมีรายได้ ดังนี้
(ก) ในกรณี ภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้และได้นามาหักออกจากภาษีขายแล้ว มีจานวนเกินกว่าภาษ
ซื้อที่หกั ได้จริ ง ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนชาระภาษีซ้ือส่วนที่เกินนั้นพร้อมกับยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีมลู ค่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มีการปรับปรุ งภาษี
ซื้อและให้นาภาษีซ้ือส่วนที่เกินนั้นซึ่งยังมิได้นาไปรวมคานวณเป็ นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรื อ
รายจ่ายของกิจการ ไปรวมคานวณเป็ นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของกิจการแล้วไปหัก
ออกจากมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของกิจการในปี ที่เกี่ยวข้อง
(ข) ในกรณี ภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้และได้นามาหักออกจากภาษีขายแล้วมีจานวนน้อยกว่า
ภาษีซ้ือที่หกั ได้จริ ง ใ ห้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนยืน่ คาร้องขอคืนภาษีซ้ือส่วนขาดนั้น ตามแบบที่
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด และให้นาภาษีซ้ือส่วนที่ขาด ซึ่งได้นาไปรวมคานวณเป็ นมูลค่าต้นทุน
ของทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของกิจการแล้วไปหักออกจากมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของ
กิจการในปี ที่เกี่ยวข้อง

6

(3) สาหรับปี ถัดจากปี ที่เริ่ มมีรายได้เป็ นต้นไป ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซ้ือ
ตามส่วนของรายได้ของปี ที่ผา่ นมาโดยไม่ตอ้ งปรับปรุ งภาษีซ้ืออีก และในกรณี ที่ผปู้ ระกอบการจด
ทะเบียนประสงค์จะปรับปรุ งภาษีซ้ือให้เป็ นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริ งทั้งปี ของกิจการทั้ง
สองประเภทก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ตาม (2) มาใช้บงั คับโดยอนุโลมและเมื่อได้เลือก
ปฏิบตั ิเป็ นอย่างใดแล้ว ก็ให้ถือปฏิบตั ิเป็ นอย่างเดียวกันตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากอธิบดี
กรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้
รายได้ ของปี ที่ผ่านมาตามวรรคหนึ่ง หมายถึง รายได้ ของปี ก่อนปี ปัจจุบัน 1 ปี
(4) การปรับปรุ งภาษีซ้ือตามข้อนี้ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนไม่ตอ้ งรับผิดเสียเบี้ยปรับและ
เงินเพิ่มตามมาตรา 89 และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ 3 เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิตามข้อ 2(3)
(1) ถ้ารายได้ของปี ที่ผา่ นมาของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ มีจานวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกนาภาษีซ้ือทั้ง
จานวนไปหักออกจากภาษีขาย ทั้งนี้ ห้ามนาภาษีซ้ือดังกล่าวไปรวมคานวณเป็ นมูลค่าต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของกิจการ
(2) ถ้ารายได้ของปี ที่ผา่ นมาของกิจการประเภทที่ไม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ให้ผปู้ ระกอบจดทะเบียนมีสิทธิเลือกไม่นาภาษีซ้ือทั้ง
จานวนไปหักออกจากการภาษีขาย แต่ให้นาไปรวมคานวณเป็ นมูลค่าต้น ทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของ
กิจการ
เมื่อได้เลือกปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งแล้ว ก็ให้ถือปฏิบตั ิตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจาก
อธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้
ข้ อ 4 รายได้ตาม ข้อ 2 และข้อ 3 หมายความว่า
(1) รายได้ของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ หมายความว่า มูลค่าของฐานภาษี
ของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม เว้นแต่มลู ค่าของฐานภาษีของกิจการให้บริ การขนส่ง
ระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรื อเรื อเดินทะเล ในกรณี รับขนคนโดยสาร ให้หมายความรวมถึง
มูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรี ยกเก็บ นอกราชอาณาจั กรก่อนหัก
รายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารด้วยหรื อในกรณี รับขนสินค้าให้หมายความรวมถึงมูลค่า
ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรี ยกเก็บไม่ว่าในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินค้าเข้าในราชอาณาจักรด้วย
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(2) รายได้ของกิจการประเภทที่ไม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม หมายความว่า มูลค่าของฐานภาษี
ของกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิ่ม รายรับของกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และรายรับของกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและให้หมายความรวมถึง
รายรับสาหรับการขายสินค้า การให้บริ การ หรื อการนาเข้าสินค้าที่อยูภ่ ายใต้บงั คับมาตรา 22 มาตรา
23 และ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534
“รายได้ ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึง
(ก) รายได้ที่เกิดขึ้นจากกรณี ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนนาเงินไปหาประโยชน์โดยการฝาก
ธนาคาร ซื้อพันธบัตรหรื อหลักทรัพย์ หรื อซื้อตัว๋ เงินของสถาบันการเงินอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ใช้บงั คับ
สาหรับการประกอบกิจการตามมาตรา 91/2 (1) (2) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร
(ข) รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากกรณี ประกอบการจดทะเบียนมีการกูย้ มื เงินกันเองใน
ระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน
คาว่า “ บริ ษทั ในเครื อเดียวกัน” หมายความว่า บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลตั้งแต่
สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กนั โดยบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลใดถือหุน้ หรื อเ ป็ น
หุน้ ส่วนอยูใ่ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของหุน้ ทั้งหมด
ที่มีสิทธิออกเสียง ในบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลนั้น เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า หกเดือนก่อนวันที่มี
การกูย้ มื
(ค) รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากกรณี ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็ นบริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลมีระเบียบเกี่ยวกับกองทุนสะสมพนักงานหรื อทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน และบริ ษทั
หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลได้นาเงินกองทุนนี้ออกให้พนักงานที่เป็ นสมาชิกกูย้ มื เป็ นสวัสดิการ
(ง) รายได้ที่เกิดขึ้นจากกรณี ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนมีการประกอบกิจการประเภทที่ไม่
อยูใ่ นบังคับเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มตามาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร”
ข้ อ 5 กรณี ภาษีซ้ือที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง
ซึ่งเป็ นกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม และเพื่อการอื่นให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนเฉลี่ย
ภาษีซ้ือ ดังนี้
(1) ให้ประมาณการใช้พ้ืนที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเป็ นกิจการ
ประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ และเพื่อการอื่น โดยให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซ้ือตาม
ส่วนของประมาณการการใช้พ้ืนทีอ่ าคารดังกล่าว และให้นาภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของประมาณ
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การการใช้พ้ืนที่อาคาร เพื่อใช้ในการประกอกกิจการของตนเอง ซึ่งเป็ นกิจการประเภทที่ตอ้ งเสีย
ภาษีมลู ค่าเพิ่มมาหักออกจากภาษีขาย
ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซ้ือตามส่วนของประมาณการการใช้พ้ืนที่อาคาร
ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่มีภาษีซ้ือจากการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นถึงเดือนภาษี
ก่อนมีกรณี การใช้พ้ืนที่อาคารตรงตามที่ได้ประมาณการไว้ตาม (2) (ก) หรื อถึงเดือนภาษีก่อนมีกรณี
ตาม(2) (ข)
(2) เมื่อการก่อสร้างอาคารเสร็ จสมบูรณ์ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) ในกรณี ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนยังมิได้ใช้พ้ืนที่อาคารตรงตามที่ได้ประมาณการ
ไว้หรื อหรื อได้ใช้พ้นื ที่อาคารแล้วแต่ยงั ไม่เกินกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในแต่ละส่วน ผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนไม่ตอ้ งปรับปรุ งภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้
(ข) ในกรณี ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนได้ใช้พ้ืนที่อาคารไม่ตรงตามที่ได้ประมาณการ
ไว้เป็ นครั้งแรกในเดือนภาษีใด อันเป็ นเหตุให้ภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผปู้ ระกอบการ
จดทะเบียนคานวณภาษีภาษีซ้ือที่หกั ได้จริ งตามส่วนของการใช้พ้ืนที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการของตนเองซึ่งเป็ นกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม และให้ปรับปรุ งภาษีซ้ือที่ได้นามา
หักออกจากการภาษีขายแล้วตามหลักเกณฑ์ตาม (3)
(3) การปรับปรุ งภาษีซ้ือตาม (2) (ข) ให้กระทาในเดือนภาษีแรกที่ได้ใช้พ้ืนที่อาคารไม่ตรง
ตามที่ได้ประมาณการไว้โดยให้ปรับปรุ งตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่มีภาษีซ้ือจากการก่อสร้างเกิดขึ้นถึง
เดือนภาษีก่อนเดือนภาษีที่ได้ใช้พ้ืนที่อาคารดังกล่าวดังนี้
(ก) ในกรณี ภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้และได้นามาหักออกจากภาษีขายแล้วมีจานวนเกินกว่า
ภาษีซ้ือที่หกั ได้จริ ง ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนชาระภาษีซ้ือส่วนที่เกินนั้น พร้อมกั บยืน่ แบบ
แสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิ่ม เป็ นรายเดือนภาษีทุกเดือนเดือนละหนึ่งฉบับ ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดจากเดือนภาษที่มีการปรับปรุ งภาษีซ้ือ และให้นาภาษีซ้ือส่วนที่
เกินนั้นซึ่งยังมิได้นาไปรวม
คานวณเป็ นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของกิจการไปรวมคานวณเป็ นมูลค่าต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของกิจการในปี ที่เกี่ยวข้อง
(ข) ในกรณี ภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้และได้นามาหักออกจากภาษีขายแล้วมีจานวนน้อยกว่า
ภาษีซ้ือที่หกั ได้จริ ง ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนยืน่ คาร้องขอคืนภาษีซ้ือส่วนที่ขาดนั้น ตามแบบที่
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดและให้นาภาษีซ้ือส่วนที่ขาดซึ่งได้นาไปรวมคานวณเป็ นมูลค่าต้นทุน
ของทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของกิจการแล้วไปหักออกจากมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรื อรายจ่ายของ
กิจการในปี ที่เกี่ยวข้อง
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(4) สาหรับเดือนภาษีนบั แต่เดือนภาษีที่มีกรณี การใช้พ้ืนที่อาคารตรงตามที่ได้ประมาณการ
ไว้ตาม (2) (ก) หรื อที่มีกรณี ตาม (2) (ข) เป็ นต้นไป หากมีภาษีซ้ือจากการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นอีก
ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซ้ือดังกล่าวตามส่วนของการใช้พ้นื ที่อาคารเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการของตนเองซึ่งเป็ นกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละ
เดือนภาษี
(5) ภายในกาหนดเวลา 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างอาคารเสร็ จสมบูรณ์ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่อาคารภายหลังจากที่ได้ใช้พ้ืนที่อาคารตรงตามที่ได้ประมาณการไว้ตาม (2)
(ก) หรื อภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุ งภาษีซ้ือจากการก่อสร้างอาคารตาม (2) (ข) แล้ว อันเป็ นเหตุ
ให้ภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของการใช้พ้ืนที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่ง
เป็ นกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มเปลี่ยนแปลงไป ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนปรับปรุ ง
ภาษีซ้ือตามที่คานวณภาษีซ้ือที่หกั ได้จริ งตามส่วนของการใช้พน้ื ที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการของตนเองซึ่งเป็ นกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริ ง
การปรับปรุ งภาษีซ้ือตามวรรคหนึ่งให้กระทาทุกคราวในเดือนภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้พ้นื ที่อาคาร ทั้งนี้ให้นาความใน (ก) และ (ข) ของ (2) ของ ข้อ2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(6) การปรับปรุ งภาษีซ้ือตามข้อนี้ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงิน
เพิ่มตามมาตรา 89 และ มาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร
(7) ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนแจ้งรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและการใช้พ้ืนที่
อาคารดังต่อไปนี้ ต่ออธิบดีกรมส รรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด ณ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็ นสานักงานใหญ่ต้งั อยู่
(ก) รายการเกี่ยวกับการประมาณการใช้พ้ืนที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของ
ตนเอง ซึ่งเป็ นกิจการประเภทที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มและเพื่อการ อื่นภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
เริ่ มทาการก่อสร้างอาคารหรื อวันที่ได้รับอนุมตั ิให้ทาการก่อสร้างอาคาร แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้น
ก่อน ในกรณี ที่ได้ทาการก่อสร้างอาคารมาแล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม 2535 ให้แจ้งรายการเกี่ยวกับ
การประมาณการการใช้พ้ืนที่อาคารดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน 2535
(ข) วันที่ก่อสร้างอาคารเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ก่อสร้างอาคารเสร็ จ
สมบูรณ์
(ค) รายการเกี่ยวกับการเริ่ มใช้อาคารไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนภายใน 30 วันนับแต่
วันเริ่ มใช้อาคารทั้งหมดหรื อบางส่วน
(ง) รายการเกี่ยวกับใช้พ้ืนที่อาคารที่เปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่อาคาร
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ในกรณี ที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนมิได้แจ้งรายการตามวรรคหนึ่งโดยไม่เหตุอนั ควร มิ
ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนนาภาษีซ้ือที่เฉลี่ยได้ตามประกาศนี้ มาหักออกจากภาษีขาย ทั้งนี้ เว้นแต่
อธิบดีกรมสรรพากรจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 6 “ปี ” ตามประกาศนี้ หมายความว่า
(1) ในกรณี ที่ผปู้ ระกอบการเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้นบั ตาม
ปี ประดิทิน เว้นแต่ในกรณี ที่เริ่ มประกอบกิจการที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ ม
ประกอบกิจการจนถึงวันสิ้นปี ประดิทิน
(2) ในกรณี ที่ผปู้ ระกอบการเป็ นนิติบุคคล ให้นบั ตามรอบระยะเวลาบัญชีเว้นแต่ในกรณี ที่
เริ่ มประกอบกิจการที่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม ให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการจนถึงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ข้ อ 7 ในกรณี ที่มีปัญหาในการปฏิบตั ิ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจวินิจฉัย และคา
วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็ นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศนี้
ด้วย
ประกาศนีใ้ ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็ นต้นไป

11

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ธนิยะ จากัด
ที่ต้งั 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 - 231 2244
โทรสาร 02 - 2381874
เวลาทาการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.30 น.

รูปที่ 3.1 แผนที่ บริ ษทั ธนิยะ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้ บริการหลักขององค์กร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท ธนิยะ จากัด บริษัทในเครือธนิยะกรุ๊ป ประกอบด้ วย
บริ ษทั ธนิยะ จากัด ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าและศูนย์การค้าธนิยะ พลาซ่า ถนนสีลม
บริ ษทั ธนิยะ เรี ยลเอสเตต จากัด ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าและศุนย์การค้าธนิยะ พลาซ่า
บีทีเอส วิง ถนนสีลม
บริ ษทั ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ธุรกิจสานักงานให้เช่าและ เมย์แฟร์ การ์เดน
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ถนนสีลม และ ถนนเพลินจิต
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภัทรา ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ถนนพระราม 3
บริ ษทั สปริ งฟิ ลด์ รอยัล คันทรี คลับ จากัด ธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟ เพชรบุรี
บริ ษทั สปริ งฟิ ลด์ แอทซี จากัด ธุรกิจโรงแรม เพชรบุรี
บริ ษทั ธัญวิลล์ จากัด ธุรกิจศูนย์การค้า ธัญญะปาร์ค ถนนศรี นคริ นทร์

ธุรกิจหลักของบริษัท ธนิยะ จากัด ตั้งอยู่ที่อาคารธนิยะ โดยแบ่ งเป็ น
1. ศุนย์การค้าธนิยะ พลาซ่า ตั้งแต่ ชั้น G - ชั้น 4 มีประมาณ 200 ห้อง ส่วนใหญ่ ผูเ้ ช่าจะ
ทาธุรกิจค้าขาย อุปกรณ์การกีฬา ทางด้านกอล์ฟ และมีร้านอาหาร เป็ นส่วนใหญ่ โดยบริ ษทั ใน
บริ การในเรื่ องการบริ การต่างๆเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุ งส่วนกลางต่างๆ
2. สานักงานให้เช่า ตั้งแต่ ชั้น 10 – ชั้น 29 มีบริ ษทั ที่เช่าสานักงานประมาณ 80 ห้อง โดย
บริ ษทั จะคิดค่าเช่าจาก ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่า ค่าน้ าเย็นปรับอากาศ และค่าบารุ งรักษา
ค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ
3. อาคารที่จอดรถ ตั้งแต่ช้นั B1 – ชั้น 8 จะเป็ นอาคารที่จอดรถ ซึ่งมีไว้สาหรับบริ การ
ลูกค้าที่เช่าสานักงาน และ ลูกค้าศูนย์การค้า โดยทางบริ ษทั จะคิดอัตราค่าเช่า เป็ นรายเดือน และ ราย
ชัว่ โมง
บริ ษทั ธนิยะ จากัด เป็ นอาคารสานักงานและศูนย์การค้า มีความสูง 30 ชั้น ที่ต้งั อยูใ่ จ
กลางเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้ าศาลาแดง และ สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน สีลม ซึ่งบริ ษทั มีรายได้ จากการ
ให้เช่าสานักงาน (Non Vat ) และ รายได้อานวยค่าสะดวกในเรื่ องการบริ การต่างๆ (Vat)
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

กรรมการ

ผู้อานวยการบัญชี

ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล

ที่ปรึกษาทางบัญชี

ผู้จดั การฝ่ ายอาคาร

ผู้จดั การการเงิน

สุมห์บญ
ั ชี

บัญชีเจ้ าหนี ้

บัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 3.2 แผนผังองค์กร

ผู้จดั การฝ่ าย
การตลาด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นางสาวเจรี ยงพร ศรี สาครบริ สุทธิ์ ตาแหน่ง พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
ลักษณะการทางาน
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทาเช็คจ่าย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคานวณและ
การอนุมตั ิต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทารายงานภาษีซ้ือ (ภพ.30) ภงด. 3 และ ภงด.53
4.
บันทึกการจ่ายเงินจากใบสาคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกรายการ
5. จัดเก็บใบสาคัญจ่ายเช็คเรี ยงตามเลขที่ใบสาคัญจ่าย ให้สามารถอ้างอิงได้สะดวก
รวดเร็ วในภายหลัง
6. บันทึกบัญชีสาหรับการซื้อ
7. จัดทาสรุ ปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทาใบสาคัญทัว่ ไป พร้อ มทั้งบันทึกบัญชีที่
เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
8. จัดทารายงานเจ้าหนี้ คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
1. นางสุรินี ใจอ่อนน้อม

ตาแหน่ง ที่ปรึ กษาทางบัญชี

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 เป็ น
ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์
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3.7 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ศึกษาหัวข้ อโครงงาน
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับศึกษาหัวข้อโครงงานที่เหมาะสมและปฏิบตั ิจริ ง
2. เลือกหัวข้ อโครงงาน
โดยปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเลือกหัวข้อโครงงาน
3. รวบรวมข้ อมูล
สอบถามพนักงานที่ปรึ กษาถึงข้อมูลตามหัวข้อโครงงาน และค้นคว้าในตาราที่เกี่ยวข้อง
และบันทึกการทางานจริ งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน
4. จัดทาโครงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลจริ งในการปฏิบตั ิงาน
5. การนาเสนอผลการปฏิบัตงิ าน
ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย.59

1. ปฏิบตั ิงานเพื่อหาหัวข้อโครงงาน
2. เลือกหัวข้อโครงงาน
3. วางแผนโครงงาน
4. จัดทาโครงงาน
5. นาเสนอโครงงาน

ตารางที่ 3.1 ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน

ต.ค.59
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3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้ า
3. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
4. เครื่ องถ่ายเอกสาร
5. เครื่ องโทรสาร
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรมบัญชี Softcaft
2. โปรแกรม Microsoft Word
3. โปรแกรม Microsoft Excel
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
บันทึกบัญชีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ลักษณะของงานที่บริ ษทั ธนิยะ จากัด บันทึกข้อมูลทางบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีที่อยู่
บน Dos อยู่ ซึ่งกาลังพัฒนาให้อยูบ่ น Cloud เพื่อให้สามารถทางานที่ไหนก็ได้เนื่องจากเป็ นระบบ
ออนไลน์ สาหรับการทางานบน Dos มีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงานดังนี้
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเฉลีย่ ภาษีซื้อ
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารใบแจ้งหนี้ , ใบกากับภาษี หรื อใบเสร็ จรับเงิน จากแผนกการเงินซึ่ง
ได้รับการการวางบิล มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี ให้ตรงกับเดือนภาษีที่จดั ทาอยู่
1.2 ตรวจสอบ ชื่อที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ให้ถกู ต้อง
1.3 ตรวจสอบรายละเอียดการสัง่ ซื้อ กับ ใบสัง่ ซื้อให้ถกู ต้อง
1.4 ตรวจสอบยอดรวมของเอกสารให้ถกู ต้อง

รูปภาพที่ 4.1 คัดแยกเอกสารตามวัน / เดือน /ปี
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ขั้นตอนที่ 2

การเข้าสู่ระบบโปรแกรมบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
2.1 หน้าจอหลักของโปรแกรมซื้อ / เจ้าหนี้

2.2 หน้าจอ บิลซื้อ และข้อมูลบิลซื้อ
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2.3 ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลจะต้องทราบก่อนว่า ค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกรายการคือ รายการที่
เป็ นค่าใช้จ่ายประเภทไหน จะบันทึกรายการในหมวดใด และสามารถบันทึกภาษีซ้ือแบบใด
เนื่องจากกิจการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นบางรายการจึงไม่แยก
ได้ว่าใช้ใน กิจการที่มีรายได้จาก Vat และ Non Vat จึงจะต้องนาค่าใช้จ่ายนั้นๆ มาเฉลี่ยภาษีซ้ือ
ตัวอย่างที่ 1. ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ ยางลบ ฯลฯ จัดประเภท
เป็ นค่าใช้จ่าย หมวดค่าเครื่ องเขียนและแบบพิมพ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสัง่ ซื้อเพื่อใช้ในออฟฟิ ศ
สานักงาน ไม่สามารถแยกได้ว่าค่าใช้จ่ายนี้ มีจานวนเท่าไร เป็ น Vat และ Non Vat ดังนั้นรายการนี้
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ทา งกิจการจึงต้องเฉลี่ยภาษีซ้ือที่ 60.65 % โดยระบบจะทาการคานวณให้หลังจาก
ผ่านรายการแล้ว
2.3 การบันทึกรายการ

หมวดบิล AX
คือหมวดเฉลี่ยภาษีซอื ้

บันทึกตามใบกากับภาษี
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2.4 จดเลขที่เอกสารในใบกากับภาษี เพื่อไว้เรี ยงเอกสาร

รูปภาพที่ 4.2 ตัวอย่างใบกากับภาษี
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2.5 พิมพ์สมุดรายวันเพื่อไว้แนบเอกสาร
หลังจากที่ได้บนั ทึกข้อมูลในบิลซื้อแล้ว จะมีการผ่านรายการไปยังสมุดรายวัน โดย
ระบบจะทาการบันทึกบัญชีดงั นี้

อธิบายการบันทึกบัญชี
Dr.
ค่าเครื่ องเขียนและแบบพิมพ์
9,692.83
ภาษีซ้ือ
400.48
(VAT 660.31 x เฉลี่ยภาษี 60.65% = 400.48 ขอคืนได้ และ ผลต่าง 259.83 นาไปรวม
เป็ นค่าใช้จ่าย 9,433 + 259.83 = 9,692.83 )
Cr. เจ้าหนี้การค้า
10,093.31
จานวนภาษีซ้ือเฉลี่ย 60.65% มาจากการคานวณรายได้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวล
รัษฏากรเรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการเฉลี่ยภาษี โดยนายอดรายได้ที่ยนื่ ภพ.30
ในก่อนหน้า คือปี 2558 เช่น
รายได้ค่าเช่า (NonVat)
39.35 บาท
รายได้บริ การ (Vat)
60.65 บาท
รวม
100 บาท
ดังนั้นจะสามารถนา ภาษีซ้ือมาขอคืนได้ 60.65 % และในส่วนที่เหลือ 39.35 % จะ
นาไปรวมคานวณเป็ นค่าใช้จ่าย
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2.6 ตรวจสอบกับรายงานภาษีซ้ือ
หลังจากบันทึกข้อมูล และผ่านรายการ ไปยังสมุดรายวันจะบันทึกบัญชี โดยเฉลี่ยภาษี
ซื้อด้วย 60.65 % และส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ขอคืนภาษีโปรแกรมจะนาไปรวมคานวณในค่าใช้จ่าย
ในหน้ารายงานภาษีซ้ือจะแยกคอลัมน์เป็ นภาษีซ้ือที่ขอคืนไม่ได้ และภาษีซ้ือที่ขอคืนได้
ดังภาพที่แสดงให้เห็น

รูปภาพที่ 4.3 รายงานภาษีซ้ือ
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ตัวอย่างที่ 2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและการสัมมนาจัดเป็ นรายจ่ายที่เกี่ยวกับฝ่ ายบริ หาร
ซึ่งสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรม มาใช้ในกิจการ ดังนั้นรายจ่ายตรงส่วนนี้ จึงจะต้องนา
ภาษีซ้ือมาเฉลี่ย เพราะไม่สามารถแยกได้ว่า รายจ่ายนี้ จะเกี่ยวข้องกับ NonVat และ Vat ด้วยสัดส่วน
เท่าใด
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ตัวอย่างที่ 2 (ต่อ)
หลังจากบันทึกรายการในหน้าโปรแกรมบิลซื้อเสร็ จเรี ยบร้อย ระบบจะทาการผ่าน
รายการโดยบันทึกบัญชีดงั นี้

อธิบายการบันทึกบัญชี
ค่าฝึ กอบรมและสัมมนา
7,192.81
ภาษีซ้ือ
297.18
(VAT 490.00 x เฉลี่ยภาษี 60.65% = 297.19 ขอคืนได้ และ ผลต่าง 192.81 นาไปรวม
เป็ นค่าใช้จ่าย 7,000 + 192.81 = 7,192.81 )
Cr. เจ้าหนี้การค้า
7,490
Dr.
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ตัวอย่างที่ 3 กรณี ที่รายจ่ายสามารถระบุได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นในส่วนงานที่มี Vat ภาษีซ้ือที่
เกิดขึ้นจะสามารถนามาขอคืนได้ท้งั จานวน
กิจการได้ซ้ือแก๊สหุงต้มมาเพื่อบริ การให้ลกู ค้าในศูนย์การค้า เนื่องจากระบบของอาคาร
จะไม่อนุญาตให้ทางร้านค้าใช้ถงั แก๊ส แต่จะมีระบบปล่อยแก๊สตามท่อ ทางศูนย์การค้าจึงต้องมี
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าแก๊ส เพื่อไว้บริ การให้ทางร้านค้า และเรี ยกเก็บ รายได้ค่าแก๊ส (Vat) จากลูกค้า

แตกต่างกันที่

บันทึกรายการ

หมวดบิลซื ้อ

ตามใบกากับ
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ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

รูปภาพที่ 4.4 ตัวอย่างใบกากับภาษี
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ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

การบันทึกบัญชีจะขอคืนภาษี 100% ระบบจะทาการผ่านรายการ ด้วยยอดภาษีซ้ือตาม
ใบกากับภาษี

ขั้นตอนที่ 3 จัดเรี ยงเอกสารต้นฉบับใบกากับภาษีใส่แฟ้ มเพื่อตรวจสอบ
3.1 เรี ยงเอกสารตามลาดับ วันที่ โดยเรี ยงลาดับจาก รายงานภาษีซ้ือ
3.2 ส่งเอกสารให้ผมู้ ีหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (สมุห์บญั ชี)
3.3 หลังจากตรวจสอบแล้ว นารายงานภาษีซ้ือยืน่ แบบแสดงรายการภาษี (ภพ.30)
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
จากที่ผจู้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั ธนิยะ จากัด ในตาแหน่ง พนักงานบัญชี
เจ้าหนี้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านดังต่อไปนี้
5.1.1 ประโยชน์ ต่อผู้จดั ทา และ สถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อผู้จดั ทา
1. ได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากการที่ได้เรี ยนมา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน
2. ได้เรี ยนรู้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. ได้เรี ยนรู้ว่าการทางานแต่ละกระบวนการมีข้นั ตอนอย่างไรบ้าง
4. ทาให้ผจู้ ดั ทามีความรอบคอบ ความอดทน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. สามารถนาความรู้ที่ได้จากที่เรี ยนมา ช่วยในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สามารถนาโครงงานนี้ให้แก่พนักงานใหม่ที่จะเข้ามาทางานได้ทราบถึง ประวัติความ
เป็ นมา และวิธีการทางานในตาแหน่งนี้ ให้เข้าใจได้มากขึ้น
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนี้ทาให้ได้รับถึงประสบการณ์การทางานที่แตกต่างและ
หลากหลายจากการเรี ยนในห้องเรี ยน และสามาร ถนาความรู้ที่ได้จากการเรี ยนมาปฏิบตั ิในที่สถาน
ประกอบการ แต่ ในระหว่างที่ได้ปฏิบตั ิงานได้มีปัญหา และอุปสรรคเกิดขึ้นใน การทานี้มีระยะเวลา
จากัดในการปฏิบตั ิงาน ทาให้เกิดปัญหาการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ดังนี้
1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของการทางาน เนื่องจากการทางานจะต้องมีความรู้
เรื่ องหลักการบัญชี เรื่ องการบันทึกบัญชี
2. ปัญหาความล่าช้าของเอกสาร เนื่องจากอาจมีความผิดพลาดของเอกสาร หรื อเอกสาร
ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานได้
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5.1.3 ข้ อแสนอแนะของโครงงาน
จากปัญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงงาน
1. ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้ดีเสียก่อนจะได้ทนั ตามกาหนดเวลา
2. ควรจดบันทึกขั้นตอนการทางาน และวิธีการใช้โปรแกรมบัญชีเพื่อให้การทางานได้
รวดเร็ วและถูกต้องแม่นยา
3. ควรศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย จากพนักงานที่ปรึ กษา
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ประโยชน์ ต่อตนเอง
1. สามารถฝึ กการปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น และทาให้เข้าใจศักยภาพของตนเองมากขึ้น
2. สามารถได้เรี ยนรู้สงั คมการทางานที่แตกต่างจากห้องเรี ยน
3. สามารถนาความรู้ที่ได้จากในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้การทางาน
4. ทาให้มีความรับผิดชอบและมีวินยั ในตนเองมากขึ้น
5. ทาให้นกั ศึกษาเข้าใจและได้ทราบถึงความถนัดของตนเอง รวมทั้งความชอบใน
ตาแหน่งงานต่างๆ
6. สามารถเป็ นโอกาสอันดีในการที่จะได้เข้าทางานในบริ ษทั ทีม่ ีชื่อเสียง
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ช่วยให้การทางานรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
2. สามารถแบ่งเบาการทางานของพนักงานที่ปรึ กษา
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานสหกิจมากขึ้น
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. การทางานในช่วงแรก ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานจึงเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
แต่เมื่อได้รับคาแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษา ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วมากขึ้น
2. ปัญหาด้านการปรับตัวและการสื่อสารกับพนักงานในองค์กร อาจจะมีการสื่อสาร
ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
3. ปัญหาด้านความรู้ในการใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ เช่น โปรแกรมบัญชี เครื่ องถ่าย
เอกสาร เครื่ องพิมพ์ เป็ นต้น

5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาหาความรู้ในเรื่ องงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความผิดพลาดที่นอ้ ย
ที่สุด
2.

ควรสอบถามและขอคาแนะนาจาก พนักงานที่ปรึ กษาเมื่อไม่เข้าใจงานที่ได้รับ

มอบหมาย
3. ควรมีค่มู ือการทางาน ที่อธิบายถึงขั้นตอนการทางานในตาแหน่งงานต่างๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพที่ดี
4. ควรมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกบั บุคคลในองค์กร
5. ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
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