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 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ธนิยะ จ  ากดั ตั้งแต่ 
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559  ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์
ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและ
สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี  
 1.  คุณนิรมล  หล่อรุ่งโรจน์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 2.  คุณสุรินี  ใจอ่อนนอ้ม  ท่ีปรึกษาทางบญัชี 
  
และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
 ผูจ้ดัขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มลูและเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของ
การท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  
 
 
   
     ผูจ้ดัท า 
     นางสาวเจรียงพร  ศรีสาครบริสุทธ์ิ 
 

 
 
 



ค 

 

 

ช่ือโครงงาน   :  บนัทึกบญัชีเฉล่ียภาษีซ้ือ 

ช่ือนักศึกษา :  นางสาวเจรียงพร  ศรีสาครบริสุทธ์ิ 
อาจารย์ทีป่รึกษา :  อาจารยว์ิรากานต ์ เทวินภิบาลพนัธ์ุ 
ระดบัการศึกษา :  ปริญญาตรี 
ภาควชิา  :  การบญัชี 
คณะ  :  บริหารธุรกิจ 
ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา :  3/2558 

 
บทคดัย่อ 

 
บริษทั ธนิยะ จ าก ั เปน นบริษทัท่ีประกอบกิจการหหเเชาาส านักงานลละศูนยก์ารคเา(กอล์ฟ)  

ซ่ึงอยูาหนยาานธุรกิจของกรุงเทพมหานคร อยูาหกลเลหลางคมนาคมท่ีสะ วกรว เรนว เชาน BTS MRT โ ย

ภายหนอาคารลบางเปน นพื้นท่ีหหเเชาาท่ีจอ รถจ านวน 5 ชั้ น พื้นท่ีศูนย์การคเาจ านวน 4 ชั้น  ลละพื้นท่ี

ส านักงานจ านวน 21 ชั้น มีบริการ เานตาางๆ หหเลกาลูกคเาผู เเชาาพื้นท่ี หนเร่ือง ไฟฟเา ประปา โทรศพัท ์

ลก๊ส ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะ วกหน เานตาางๆ  

  งันั้นทางผู เจ ัท าจึงตระหนกัถึงความส าคญัของภาษีมูลคาาเพิ่ม โ ยมุางเนเนหน เานภาษีซ้ือ 

เน่ืองจากกิจการประกอบธุรกิจหหเเชาาอสังหาริมทรัพย ์จึงมีรายไ เหนสาวนท่ีเปน นคาาเชาา (NonVat) 

ลละ รายไ เหนสาวนท่ีเปน นคาาบริการ (Vat)  งันั้นคาาหชเจาายตาางๆท่ีเกิ ข้ึนบางรายการไมาสามารถระบุไ เวาา

เกิ ข้ึนหนสาวน NonVat หรือ Vatจึงตเองมีการเฉล่ียภาษีซ้ือเพื่อหหเถูกตเองตามประมวลรัษฎากรท่ี

กรมสรรพากรก าหน ไวเ 

 
ค าส าคัญ :  เฉล่ียภาษีซ้ือ / มาตรา 82/6 ลหางประมวลรัษฎากร 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
บริษทั ธนิยะ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ทะเบียนเลขท่ี 0105507001978 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2507 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 52 ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังาน และ
บริการอ่ืน  

 
การเฉล่ียภาษีซ้ือจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีผูป้ระกอบการในระบบภาษีมลูค่าเพ่ิมไดป้ระกอบ

กิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม (Vat) และประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม (Non Vat) 
และผูป้ระกอบการไดน้ าสินคา้หรือบริการ มาใชใ้นกิจการทั้ง 2 ประเภท โดยไม่สามารถแยกได้
อยา่งชดัเจนว่า สินคา้หรือบริการท่ีน ามาใชน้ั้นเป็นการใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 
หรือประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม จึงไม่สามารถแยกแยะไดว้่า ภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก สินคา้หรือ
บริการนั้นเป็นภาษีซ้ือของกิจการประเภทใด จึงตอ้งน าภาษีท่ีเกิดข้ึนมาเฉล่ียตามส่วนของกิจการท่ี
ตนเองน าภาษีมลูค่าเพ่ิมไปใช ้
 
 จากการท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ธนิยะ จ  ากดั ซ่ึงทางบริษทัได้
ประกอบกิจการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(Non Vat) และใหบ้ริการส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ (Vat) 
ซ่ึงทางผูจ้ดัท าในฐานะนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการบญัชี ไดเ้ขา้ปฏิบติังานจริงในแผนกบญัชี 
ผูจ้ดัท าไดท้  าหนา้ท่ีในต าแหน่งงาน ดา้นบญัชีเจา้หน้ี ไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างานจริง  
 
 ทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นว่า การเฉล่ียภาษีซ้ือไม่ค่อยไดพ้บในธุรกิจประเภทซ้ือมา ขายไป จึง
น ามาเสนอใหแ้ก่ผูส้นใจไดท้ราบถึงขั้นตอนการยืน่ภาษีมลูค่าเพ่ิม  
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

 
1.    เพ่ือใหท้ราบถึงความเป็นมาท่ีธุรกิจจะตอ้งเฉล่ียภาษีซ้ือ  
2.    เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการเฉล่ียซ้ือ 
3.   เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจโครงงานสามารถน าไปใชป้ฏิบติังานได ้
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1. ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของบริษทั 
2. ศึกษาวิธีการท างานของแผนกบญัชี 
3. ศึกษาการน าส่งภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีถกูตอ้ง 
4. ศึกษาการใชโ้ปรแกรมบญัชีท่ีมีการบนัทึกบญัชีในธุรกิจเฉล่ียภาษี 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ความรู้จากประสบการณ์การท างานจริง 
2. ความละเอียด รอบคอบในการท างาน  
3. เกิดการเรียนรู้และพฒันาตวัเอง มีความรับผดิชอบ ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ท าใหท้ราบถึงขอ้กฎหมายใหม่เพ่ิมเติมมากข้ึน  
5. มีความทา้ทายในการท างาน 
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บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ภาษีซ้ือ ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 77/1(18) บญัญติัว่า “ภาษีซ้ือ” หมายความว่า 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการอ่ืนเรียกเก็บตามมาตรา 82/4 และใหห้มายความรวมถึง 

(ก) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการไดเ้สียเม่ือน าเขา้สินคา้ 
(ข) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีไดน้ าส่งตามมาตรา 83/5 (การขายทอดตลาด) และมาตรา 83/6 (การ 

จ่ายเงินบางกรณีใหผู้ป้ระกอบการต่างประเทศ) และตามมาตรา 83/7 (การโอนสินคา้หรือบริการท่ี
ได ้อตัรา 0 บางกรณี) (มาตรา 77/1 (18)) 
 
 จากความหมายของภาษีซ้ือ ตามมาตรา  77/1 (18) แยกพจิารณาได้ดังนี ้ 
 (1) ภาษีซ้ือไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีผูป้ระกอบการถกูผูป้ระกอบการอ่ืนเรียกเก็บเน่ืองจากการซ้ือ
สินคา้หรือรับบริการ เม่ือความรับผดิในการเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมเกิดข้ึน หากภาษีเกิดในเดือนใด ก็เป็น
ภาษีของเดือนนั้น โดยไม่ค านึงว่าสินคา้ท่ีซ้ือมานั้นจะขายหรือน าไปใชใ้นการผลิตเดือนใดก็ตาม 
ตวัอย่าง  บริษทั ก เป็นผูป้ระกอบการซ้ือสินคา้มาไวเ้พ่ือขายในเดือน ตุลาคม 2550 จ านวน 200 ช้ิน 
ราคา 10,000 บาท และไดถ้กูผูข้ายเรียกเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ 7 คิดเป็นจ านวน 700 บาท พร้อม
ไดรั้บใบก ากบัภาษี  ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีบริษทั ก จ  ากดั ถกูเรียกเก็บเป็น ”ภาษีซ้ือ” ของบริษทั ก จ  ากดั 
แมว้่าสินคา้ท่ีซ้ือมายงัไม่ไดข้ายหรือขายยงัไม่หมดก็ตาม  
 ภาษีซ้ือในกรณีน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็เม่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการเป็นผูป้ระกอบการ
ภาษีมลูค่าเพ่ิมและถกูเรียกเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม จากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีถกู
เรียกเก็บจะเป็น “ภาษีซ้ือ”  แต่ถา้หากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม แม้
รายรับจะเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีถกูเรียกเก็บจากการซ้ือสินคา้หรื อรับบริการ
เกิดข้ึนก่อนการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมก็จะไม่เป็น “ภาษีซ้ือ” แมจ้ะไดรั้บใบก ากบัภาษีจากการ
ซ้ือสินคา้หรือรับบริการดงักล่าวภายหลงัจากท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ก็ตาม  
 (2) ภาษีซ้ือ ไดแ้ก่ ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการไดเ้สียเม่ือน าเขา้สินคา้  
 (3) ภาษีซ้ือ ไดแ้ก่ ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการไดเ้สียเน่ืองจากการรับโอนสินคา้
น าเขา้ท่ีจ  าแนกประเภทในภาคว่าดว้ยของท่ีไดรั้บการยกเวน้อากรตามกฏหมายว่าดว้ยพิกดัอตัรา
ศุลกากร ตามมาตรา 82/15 (การรับโอนสินคา้ท่ีไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้เมื่อน าเขา้)  
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 (4) ภาษีซ้ือ ไดแ้ก่  
 (ก) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูท้อดตลาดไดน้ าส่งตามมาตรา 83/5 (กรณีการขายทรัพยสิ์นโดย
วิธีการขายทอดตลาด) 
 (ข) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูจ่้ายเงินใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวหรือจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีขานสินคา้หรือใหบ้ริการจาก
ต่างประเทศและไดใ้ชบ้ริการในประเทศไทย ไดน้ าส่งตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
 (ค) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูรั้บโอนสินคา้หรือรับโอนบริการน าส่งตามมาตรา 83/7 (กรณีการ
รับโอนสินคา้หรือรับโอนบริการ ซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีโอนมานั้นไดเ้สียภาษีในอตัรา 0 แลว้ 
เน่ืองจากเป็นสินคา้หรือบริการท่ีขายหรือใหบ้ริการแก่สถานทูต ซึงเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมในอตัรา 0 
(ตามมาตรา 80/1 (5) ซ่ึงต่อมาสถานทูต ไดโ้อนสินคา้หรือบริการใหแ้ก่บุคคลอ่ืนอีกต่อหน่ึง  
 ธุรกจิอะไรบ้างที่อาจต้องเฉลีย่ภาษีซ้ือ  
การประกอบธุรกจิประเภทที่อาจจ าเป็นต้องเฉลีย่ภาษีซ้ือ ตวัเอย่างเช่น  

1. การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Vat) และธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(Non Vat) 
2. การประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(Non Vat) และใหบ้ริการส่ิงอ  านวยความสะดวก

ต่างๆ (Vat) 
3. การประกอบธุรกิจขายพืชผลทางการเกษตร (Non Vat) และประกอบธุรกิจส่งออกพืชผล

ทางการเกษตร (Vat) 
4. การประกอบธุรกิจเงินทุนหลกัทรัพย ์(Non Vat) และประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์(Vat) 

 
 

อ้างถึง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ 29)  
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการเฉลีย่ภาษีตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
 อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
หลกัเกณฑว์ิธีการ และเง่ือนไข การเฉล่ียภาษีซ้ือท่ีจะน ามาหกัออกจากภาษีขายในการค านวณ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรไว ้ดงัต่อไปน้ี  
 ข้อ 1 กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม
และประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม และผูป้ระกอบการจดทะเบี ยนไดน้ าสินคา้หรือบริการท่ีได้
รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใชห้รือจะใชใ้นกิจการทั้งสองประเภทถา้สามารถแยกได้
อยา่งชดัแจง้ว่าภาษีซ้ือท่ีเกิดจากสินคา้หรือบริการดงักล่าวเป็นภาษีซ้ือของกิจการประเภทท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ใหถื้อเป็นภาษีซ้ือของกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมนั้น  ๆ
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 ข้อ 2 นอกจากกรณีตามขอ้ 5 ถา้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทท่ี
ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมและประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมและผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดน้ า
สินคา้หรือบริการท่ีไดม้าหรือไดรั้บมาในการประกอบกิจการของตนไปใชห้รือจะใชใ้นกิจการทั้ง
สองประเภท ถา้ไม่สามารถแยกไดอ้ยา่งชดัแจง้ว่าภาษีซ้ือท่ีเกิดจากสินคา้หรือบริการดงักล่าวเป็น
ภาษีซ้ือของกิจการประเภทใด ใหเ้ฉล่ียภาษีซ้ือตามส่วนของรายไดข้องแต่ละกิจการ ดงัน้ี  

(1) กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงเร่ิมประกอบการ หรือไดป้ระกอบกิจการมาแลว้แต่ 
ยงัไม่มีรายได ้ใหป้ระมาณการรายไดข้องกิจการทั้งสองประเภทของปีท่ีเร่ิมมีรายได ้ 
 ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือตามส่วนของประมาณการรายไดด้งักล่าว 
และใหน้ าภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดต้ามส่วนของประมาณการรายไดข้องกิจการประเภทท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมลูค่าเพ่ิมมาหกัออกจากภาษีขาย แต่ภาษีซ้ือดงักล่าวจะตอ้งมีจ  านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของภาษีซ้ือ
ท่ีน ามาเฉล่ีย  
 ส าหรับในปีถดัจากปีท่ีเร่ิมประกอบกิจการและยงัไม่มีรายไดถึ้งส้ินปีของปีท่ีเร่ิมมีรายได ้
ใหเ้ฉล่ียภาษีซ้ือตามส่วนประมาณการรายไดต้ามเกณฑใ์นวรรคหน่ึงและวรรคสอง  
 เม่ือส้ินปีท่ีเร่ิมมีรายได ้ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนค านวณภาษีซ้ือท่ีหกัไดจ้ริงตาม
ส่วนของรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงของกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม และใหป้รับปรุงภาษีซ้ือท่ี
ไดน้ ามาหกัออกจากภาษีขายแลว้ตามหลกัเกณฑต์าม (2) 
 ปีท่ีเร่ิมมีรายไดใ้หห้มายถึง ปีแรกท่ีมีรายไดเ้กิดข้ึนจริงไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนภาษี  

(2) การปรับปรุงภาษีซ้ือตาม (1) ใหก้ระท าในเดือนภาษีถดัจากเดือนภาษีสุดทา้ยของปีท่ี 
เร่ิมมีรายไดโ้ดยใหป้รับปรุงตั้งแต่เดือนภาษีแรกท่ีไดมี้การเฉล่ียภาษีซ้ือถึงเดือนภาษีสุดทา้ยของปีท่ี
เร่ิมมีรายได ้ดงัน้ี  

(ก) ในกรณีภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดแ้ละไดน้ ามาหกัออกจากภาษีขายแลว้ มีจ  านวนเกินกว่าภาษ 
ซ้ือท่ีหกัไดจ้ริง ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนช าระภาษีซ้ือส่วนท่ีเกินนั้นพร้อมกบัยืน่แบบแสดง
รายการภาษีมลูค่าเพ่ิมอีกหน่ึงฉบบั ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนภาษีท่ีมีการปรับปรุงภาษี
ซ้ือและใหน้ าภาษีซ้ือส่วนท่ีเกินนั้นซ่ึงยงัมิไดน้ าไปรวมค านวณเป็นมลูค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นหรือ
รายจ่ายของกิจการ ไปรวมค านวณเป็นมลูค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการแลว้ไปหกั
ออกจากมลูค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการในปีท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ข) ในกรณีภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดแ้ละไดน้ ามาหกัออกจากภาษีขายแลว้มีจ  านวนนอ้ยกว่า 
ภาษีซ้ือท่ีหกัไดจ้ริง ใ หผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนยืน่ค  าร้องขอคืนภาษีซ้ือส่วนขาดนั้น ตามแบบท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด และใหน้ าภาษีซ้ือส่วนท่ีขาด ซ่ึงไดน้ าไปรวมค านวณเป็นมลูค่าตน้ทุน
ของทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการแลว้ไปหกัออกจากมลูค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของ
กิจการในปีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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(3) ส าหรับปีถดัจากปีท่ีเร่ิมมีรายไดเ้ป็นตน้ไป ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือ 
ตามส่วนของรายไดข้องปีท่ีผา่นมาโดยไม่ตอ้งปรับปรุงภาษีซ้ืออีก และในกรณีท่ีผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนประสงคจ์ะปรับปรุงภาษีซ้ือใหเ้ป็นไปตามส่วนของรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงทั้งปีของกิจการทั้ง
สองประเภทก็ใหก้ระท าได ้ทั้งน้ี ใหน้ าหลกัเกณฑต์าม (2) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมและเมื่อไดเ้ลือก
ปฏิบติัเป็นอยา่งใดแลว้ ก็ใหถื้อปฏิบติัเป็นอยา่งเดียวกนัตลอดไป เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากอธิบดี
กรมสรรพากรใหเ้ปล่ียนแปลงได ้ 
 
 รายได้ของปีที่ผ่านมาตามวรรคหนึ่ง หมายถึง รายได้ของปีก่อนปีปัจจุบัน 1 ปี  

(4) การปรับปรุงภาษีซ้ือตามขอ้น้ี ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่ตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับและ 
เงินเพ่ิมตามมาตรา 89 และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร  
 
 ข้อ 3  เพื่ออ  านวยความสะดวกในการปฏิบติัตามขอ้ 2(3) 

(1) ถา้รายไดข้องปีท่ีผา่นมาของกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมมีจ  านวนไม่นอ้ย 
กว่าร้อยละ 90 ของรายไดข้องกิจการทั้งหมด ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกน าภาษีซ้ือทั้ง
จ  านวนไปหกัออกจากภาษีขาย ทั้งน้ี หา้มน าภาษีซ้ือดงักล่าวไปรวมค านวณเป็นมลูค่าตน้ทุนของ
ทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการ 

(2) ถา้รายไดข้องปีท่ีผา่นมาของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมมีจ  านวนไม่นอ้ย 
กว่าร้อยละ 90 ของรายไดข้องกิจการทั้งหมด ใหผู้ป้ระกอบจดทะเบียนมีสิทธิเลือกไม่น าภาษีซ้ือทั้ง
จ  านวนไปหกัออกจากการภาษีขาย แต่ใหน้ าไปรวมค านวณเป็นมลูค่าตน้ ทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของ
กิจการ 
 เมื่อไดเ้ลือกปฏิบติัตามวรรคหน่ึงแลว้ ก็ใหถื้อปฏิบติัตลอดไป เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก
อธิบดีกรมสรรพากรใหเ้ปล่ียนแปลงได ้
 

ข้อ 4 รายไดต้าม ขอ้ 2 และขอ้ 3 หมายความว่า  
(1) รายไดข้องกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม หมายความว่า มลูค่าของฐานภาษี 

ของกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม เวน้แต่มลูค่าของฐานภาษีของกิจการใหบ้ริการขนส่ง
ระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหห้มายความรวมถึง
มลูค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อ่ืนใดท่ีเรียกเก็บ นอกราชอาณาจั กรก่อนหกั
รายจ่ายใดๆ เน่ืองในการรับขนคนโดยสารดว้ยหรือในกรณีรับขนสินคา้ใหห้มายความรวมถึงมลูค่า
ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อ่ืนใดท่ีเรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจกัรก่อนหกั
รายจ่ายใด ๆ เน่ืองในการรับขนสินคา้เขา้ในราชอาณาจกัรดว้ย 
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(2) รายไดข้องกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม หมายความว่า มลูค่าของฐานภาษี 
ของกิจการประเภทท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิม รายรับของกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และรายรับของกิจการประเภทท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะและใหห้มายความรวมถึง
รายรับส าหรับการขายสินคา้ การใหบ้ริการ หรือการน าเขา้สินคา้ท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัมาตรา 22 มาตรา 
23 และ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2534  
 
 “รายได้ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึง  

(ก) รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากกรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าเงินไปหาประโยชน์โดยการฝาก 
ธนาคาร ซ้ือพนัธบตัรหรือหลกัทรัพย ์หรือซ้ือตัว๋เงินของสถาบนัการเงินอ่ืน แต่ทั้งน้ีไม่ใชบ้งัคบั
ส าหรับการประกอบกิจการตามมาตรา 91/2 (1) (2) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร  
 

(ข) รายไดด้อกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากกรณีประกอบการจดทะเบียนมีการกูย้มืเงินกนัเองใน 
ระหว่างบริษทัในเครือเดียวกนั  
 ค าว่า “ บริษทัในเครือเดียวกนั” หมายความว่า บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตั้งแต่
สองนิติบุคคลข้ึนไปซ่ึงมีความสมัพนัธก์นัโดยบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลใดถือหุน้หรือเ ป็น
หุน้ส่วนอยูใ่นบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลอีกแห่งหน่ึงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของหุน้ทั้งหมด
ท่ีมีสิทธิออกเสียง ในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า หกเดือนก่อนวนัท่ีมี
การกูย้มื  
 

(ค) รายไดด้อกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากกรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษทัหรือหา้ง 
หุน้ส่วนนิติบุคคลมีระเบียบเก่ียวกบักองทุนสะสมพนกังานหรือทุนอ่ืนใดเพื่อพนกังาน และบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดน้ าเงินกองทุนน้ีออกใหพ้นกังานท่ีเป็นสมาชิกกูย้มืเป็นสวสัดิการ 

(ง) รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากกรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีการประกอบกิจการประเภทท่ีไม ่
อยูใ่นบงัคบัเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมตามาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร” 
 ข้อ 5 กรณีภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการของตนเอง
ซ่ึงเป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม และเพื่อการอ่ืนใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนเฉล่ีย
ภาษีซ้ือ ดงัน้ี 

(1) ใหป้ระมาณการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการของตนเองซ่ึงเป็นกิจการ 
ประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม และเพ่ือการอ่ืน โดยใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือตาม
ส่วนของประมาณการการใชพ้ื้นท่ีอาคารดงักล่าว และใหน้ าภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดต้ามส่วนของประมาณ
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การการใชพ้ื้นท่ีอาคาร เพ่ือใชใ้นการประกอกกิจการของตนเอง ซ่ึงเป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมลูค่าเพ่ิมมาหกัออกจากภาษีขาย  
 ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือตามส่วนของประมาณการการใชพ้ื้นท่ีอาคาร
ตามเกณฑใ์นวรรคหน่ึงตั้งแต่เดือนภาษีแรกท่ีมีภาษีซ้ือจากการก่อสร้างอาคารเกิดข้ึนถึงเดือนภาษี
ก่อนมีกรณีการใชพ้ื้นท่ีอาคารตรงตามท่ีไดป้ระมาณการไวต้าม (2) (ก) หรือถึงเดือนภาษีก่อนมีกรณี
ตาม(2) (ข)  

(2) เมื่อการก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนปฏิบติั ดงัน้ี  
(ก) ในกรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนยงัมิไดใ้ชพ้ื้นท่ีอาคารตรงตามท่ีไดป้ระมาณการ 

ไวห้รือหรือไดใ้ชพ้ื้นท่ีอาคารแลว้แต่ยงัไม่เกินกว่าท่ีไดป้ระมาณการไวใ้นแต่ละส่วน ผูป้ระกอบการ
จดทะเบียนไม่ตอ้งปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียได ้

(ข) ในกรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดใ้ชพ้ื้นท่ีอาคารไม่ตรงตามท่ีไดป้ระมาณการ 
ไวเ้ป็นคร้ังแรกในเดือนภาษีใด อนัเป็นเหตุใหภ้าษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดเ้ปล่ียนแปลงไป ใหผู้ป้ระกอบการ
จดทะเบียนค านวณภาษีภาษีซ้ือท่ีหกัไดจ้ริงตามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชใ้นการประกอบ
กิจการของตนเองซ่ึงเป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม และใหป้รับปรุงภาษีซ้ือท่ีไดน้ ามา
หกัออกจากการภาษีขายแลว้ตามหลกัเกณฑต์าม (3) 

(3) การปรับปรุงภาษีซ้ือตาม (2) (ข) ใหก้ระท าในเดือนภาษีแรกท่ีไดใ้ชพ้ื้นท่ีอาคารไม่ตรง 
ตามท่ีไดป้ระมาณการไวโ้ดยใหป้รับปรุงตั้งแต่เดือนภาษีแรกท่ีมีภาษีซ้ือจากการก่อสร้างเกิดข้ึนถึง
เดือนภาษีก่อนเดือนภาษีท่ีไดใ้ชพ้ื้นท่ีอาคารดงักล่าวดงัน้ี 
 

(ก) ในกรณีภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดแ้ละไดน้ ามาหกัออกจากภาษีขายแลว้มีจ  านวนเกินกว่า 
ภาษีซ้ือท่ีหกัไดจ้ริง ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนช าระภาษีซ้ือส่วนท่ีเกินนั้น พร้อมกั บยืน่แบบ
แสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือนเดือนละหน่ึงฉบบั ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัจากเดือนภาษท่ีมีการปรับปรุงภาษีซ้ือ และใหน้ าภาษีซ้ือส่วนท่ี เกินนั้นซ่ึงยงัมิไดน้ าไปรวม
ค านวณเป็นมลูค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการไปรวมค านวณเป็นมลูค่าตน้ทุนของ
ทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการในปีท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ข) ในกรณีภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดแ้ละไดน้ ามาหกัออกจากภาษีขายแลว้มีจ  านวนนอ้ยกว่า 
ภาษีซ้ือท่ีหกัไดจ้ริง ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนยืน่ค  าร้องขอคืนภาษีซ้ือส่วนท่ีขาดนั้น ตามแบบท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดและใหน้ าภาษีซ้ือส่วนท่ีขาดซ่ึงไดน้ าไปรวมค านวณเป็นมลูค่าตน้ทุน
ของทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการแลว้ไปหกัออกจากมลูค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของ
กิจการในปีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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(4) ส าหรับเดือนภาษีนบัแต่เดือนภาษีท่ีมีกรณีการใชพ้ื้นท่ีอาคารตรงตามท่ีไดป้ระมาณการ 
ไวต้าม (2) (ก) หรือท่ีมีกรณีตาม (2) (ข) เป็นตน้ไป หากมีภาษีซ้ือจากการก่อสร้างอาคารเกิดข้ึนอีก 
ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือดงักล่าวตามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชใ้นการ
ประกอบกิจการของตนเองซ่ึงเป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมตามท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละ
เดือนภาษี 

(5) ภายในก าหนดเวลา 3 ปี นบัแต่เดือนภาษีท่ีก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ หากมีการ 
เปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีอาคารภายหลงัจากท่ีไดใ้ชพ้ื้นท่ีอาคารตรงตามท่ีไดป้ระมาณการไวต้าม (2) 
(ก) หรือภายหลงัจากท่ีไดมี้การปรับปรุงภาษีซ้ือจากการก่อสร้างอาคารตาม (2) (ข) แลว้ อนัเป็นเหตุ
ใหภ้าษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดต้ามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึง
เป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมเปล่ียนแปลงไป ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนปรับปรุง
ภาษีซ้ือตามท่ีค  านวณภาษีซ้ือท่ีหกัไดจ้ริงตามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพื่อใชใ้นการประกอบ
กิจการของตนเองซ่ึงเป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
 การปรับปรุงภาษีซ้ือตามวรรคหน่ึงใหก้ระท าทุกคราวในเดือนภาษีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การใชพ้ื้นท่ีอาคาร ทั้งน้ีใหน้ าความใน (ก) และ (ข) ของ (2) ของ ขอ้2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(6) การปรับปรุงภาษีซ้ือตามขอ้น้ี ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับและเงิน 
เพ่ิมตามมาตรา 89 และ มาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร  

(7) ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนแจง้รายการเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารและการใชพ้ื้นท่ี 
อาคารดงัต่อไปน้ี ต่ออธิบดีกรมส รรพากรตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ณ ส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่ 

(ก) รายการเก่ียวกบัการประมาณการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการของ 
ตนเอง ซ่ึงเป็นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมและเพ่ือการ อ่ืนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
เร่ิมท าการก่อสร้างอาคารหรือวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้ าการก่อสร้างอาคาร แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึน
ก่อน ในกรณีท่ีไดท้ าการก่อสร้างอาคารมาแลว้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2535 ใหแ้จง้รายการเก่ียวกบั
การประมาณการการใชพ้ื้นท่ีอาคารดงักล่าวภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2535 

(ข) วนัท่ีก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีก่อสร้างอาคารเสร็จ 
สมบูรณ์ 

(ค) รายการเก่ียวกบัการเร่ิมใชอ้าคารไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายใน 30 วนันบัแต่ 
วนัเร่ิมใชอ้าคารทั้งหมดหรือบางส่วน  

(ง) รายการเก่ียวกบัใชพ้ื้นท่ีอาคารท่ีเปล่ียนแปลงภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ 
เปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีอาคาร  
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 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนมิไดแ้จง้รายการตามวรรคหน่ึงโดยไม่เหตุอนัควร มิ
ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนน าภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดต้ามประกาศน้ีมาหกัออกจากภาษีขาย ทั้งน้ี เวน้แต่
อธิบดีกรมสรรพากรจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  
 ข้อ 6 “ปี” ตามประกาศน้ี หมายความว่า  

(1) ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหน้บัตาม 
ปีประดิทิน เวน้แต่ในกรณีท่ีเร่ิมประกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัเร่ิม
ประกอบกิจการจนถึงวนัส้ินปีประดิทิน 

(2) ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นนิติบุคคล ใหน้บัตามรอบระยะเวลาบญัชีเวน้แต่ในกรณีท่ี 
เร่ิมประกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการจนถึงวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี  

ข้อ 7 ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบติั ใหอ้ธิบดีกรมสรรพากรมีอ  านาจวินิจฉยั และค า 
วินิจฉยัของอธิบดีกรมสรรพากรใหถื้อเป็นหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก  าหนดตามประกาศน้ี
ดว้ย  

 
ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป  
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บทที่ 3 
 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 
 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ  
 
บริษทั ธนิยะ จ  ากดั  
ท่ีตั้ง 52 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 
โทรศพัท ์02 - 231 2244  
โทรสาร 02  - 2381874 
เวลาท าการ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 08.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 3.1 แผนท่ี บริษทั ธนิยะ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  
 
 บริษัท ธนิยะ จ ากดั บริษัทในเครือธนิยะกรุ๊ป ประกอบด้วย  

1. บริษทั ธนิยะ จ  ากดั ธุรกิจอาคารส านกังานใหเ้ช่าและศนูยก์ารคา้ธนิยะ พลาซ่า ถนนสีลม 
2. บริษทั ธนิยะ เรียลเอสเตต จ ากดั ธุรกิจอาคารส านกังานใหเ้ช่าและศุนยก์ารคา้ธนิยะ พลาซ่า 

บีทีเอส วิง  ถนนสีลม 
3. บริษทั ญาดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั ธุรกิจส านกังานใหเ้ช่าและ เมยแ์ฟร์ การ์เดน       

ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์ ถนนสีลม และ ถนนเพลินจิต 
4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภทัรา ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์ ถนนพระราม 3 
5. บริษทั สปริงฟิลด ์รอยลั คนัทรีคลบั จ  ากดั ธุรกิจโรงแรมและสนามกอลฟ์  เพชรบุรี 
6. บริษทั สปริงฟิลด ์แอทซี จ  ากดั ธุรกิจโรงแรม   เพชรบุรี 
7. บริษทั ธญัวิลล ์จ  ากดั ธุรกิจศนูยก์ารคา้ ธญัญะปาร์ค ถนนศรีนครินทร์   

 
ธุรกจิหลกัของบริษัท ธนิยะ จ ากดั ตั้งอยู่ที่อาคารธนิยะ โดยแบ่งเป็น 
1.  ศุนยก์ารคา้ธนิยะ พลาซ่า ตั้งแต่ ชั้น G  - ชั้น 4 มีประมาณ 200 หอ้ง ส่วนใหญ่ ผูเ้ช่าจะ 

ท าธุรกิจคา้ขาย อุปกรณ์การกีฬา ทางดา้นกอลฟ์  และมีร้านอาหาร เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษทัใน
บริการในเร่ืองการบริการต่างๆเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบ ารุงส่วนกลางต่างๆ  

2. ส านกังานใหเ้ช่า ตั้งแต่ ชั้น 10 – ชั้น 29 มีบริษทัท่ีเช่าส านกังานประมาณ 80 หอ้ง โดย 
บริษทัจะคิดค่าเช่าจาก ตารางเมตร ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่า ค่าน ้ าเยน็ปรับอากาศ และค่าบ ารุงรักษา  
ค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ  

3. อาคารท่ีจอดรถ ตั้งแต่ชั้น B1 – ชั้น 8 จะเป็นอาคารท่ีจอดรถ ซ่ึงมีไวส้ าหรับบริการ 
ลกูคา้ท่ีเช่าส านกังาน และ ลกูคา้ศนูยก์ารคา้ โดยทางบริษทัจะคิดอตัราค่าเช่า เป็นรายเดือน และ ราย
ชัว่โมง  
 บริษทั ธนิยะ จ  ากดั  เป็นอาคารส านกังานและศนูยก์ารคา้ มีความสูง 30 ชั้น ท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง และ สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น สีลม ซ่ึงบริษทั  มีรายได ้จากการ
ใหเ้ช่าส านกังาน (Non Vat )  และ รายไดอ้  านวยค่าสะดวกในเร่ืองการบริการต่างๆ (Vat)    
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3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 3.2  แผนผงัองคก์ร 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการบัญชี ผู้จดัการฝ่ายอาคาร  ผู้จดัการฝ่าย

การตลาด 

ผู้จดัการฝ่ายบุคคล 

ที่ปรึกษาทางบญัชี 

 

ผู้จดัการการเงิน  

สมุห์บญัชี 

บญัชีเจ้าหนี ้ บญัชีลกูหนี  ้
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

นางสาวเจรียงพร  ศรีสาครบริสุทธ์ิ  ต  าแหน่ง พนกังานบญัชีเจา้หน้ี  

ลกัษณะการท างาน  
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจดัท าเช็คจ่าย  
2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการค านวณและ

การอนุมติัต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถกูตอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัท ารายงานภาษีซ้ือ  (ภพ.30)  ภงด. 3 และ ภงด.53 
4. บนัทึกการจ่ายเงินจากใบส าคญัจ่ายเช็คพร้อมกบัตรวจสอบความถกูตอ้งของการ

บนัทึกรายการ 
5. จดัเก็บใบส าคญัจ่ายเช็คเรียงตามเลขท่ีใบส าคญัจ่าย ใหส้ามารถอา้งอิงไดส้ะดวก

รวดเร็วในภายหลงั 
6. บนัทึกบญัชีส าหรับการซ้ือ 
7. จดัท าสรุปยอดในสมุดรายวนัซ้ือ และจดัท าใบส าคญัทัว่ไป พร้อ มทั้งบนัทึกบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งทุกส้ินเดือน 
8. จดัท ารายงานเจา้หน้ีคงคา้งทุกส้ินเดือนต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 

3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา  
1.  นางสุรินี  ใจอ่อนนอ้ม   ต  าแหน่ง ท่ีปรึกษาทางบญัชี 

 
    
3.6   ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน  

ระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 เป็น
ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 14 สปัดาห์  
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3.7  ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  

1. ศึกษาหัวข้อโครงงาน 
 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมกบัศึกษาหวัขอ้โครงงานท่ีเหมาะสมและปฏิบติัจริง  
 2. เลอืกหัวข้อโครงงาน 
 โดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเลือกหวัขอ้โครงงาน 
 3. รวบรวมข้อมูล 

สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาถึงขอ้มลูตามหวัขอ้โครงงาน และคน้ควา้ในต าราท่ีเก่ียวขอ้ง
และบนัทึกการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงงาน 
4. จดัท าโครงงาน 
การวิเคราะห์ขอ้มลูจากการเก็บขอ้มลูจริงในการปฏิบติังาน  
5. การน าเสนอผลการปฏิบัตงิาน 

 
ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย.59 ต.ค.59 

1. ปฏิบติังานเพื่อหาหวัขอ้โครงงาน      

2. เลือกหวัขอ้โครงงาน      

3. วางแผนโครงงาน      

4. จดัท าโครงงาน      

5. น าเสนอโครงงาน      

 
ตารางที่ 3.1 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 
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3.8   อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้า 
3.  เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
4.  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
5.  เคร่ืองโทรสาร  

 ซอฟต์แวร์ 
 1.  โปรแกรมบญัชี Softcaft 
 2. โปรแกรม Microsoft Word 
 3. โปรแกรม Microsoft Excel 
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บทที่ 4 
 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 
 

บันทึกบัญชีการเฉลี่ยภาษีซ้ือ 
 ลกัษณะของงานท่ีบริษทั ธนิยะ จ  ากดั บนัทึกขอ้มลูทางบญัชี ดว้ยโปรแกรมบญัชีท่ีอยู่
บน Dos อยู ่ซ่ึงก  าลงัพฒันาใหอ้ยูบ่น Cloud เพื่อใหส้ามารถท างานท่ีไหนก็ไดเ้น่ืองจากเป็นระบบ
ออนไลน์ ส าหรับการท างานบน Dos มีขั้นตอนในการปฏิบติังานดงัน้ี  
 
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเฉลีย่ภาษีซ้ือ 
ขั้นตอนที่ 1  รับเอกสารใบแจง้หน้ี , ใบก ากบัภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน จากแผนกการเงินซ่ึง
ไดรั้บการการวางบิล มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1.1  ตรวจสอบ วนั/เดือน/ปี ใหต้รงกบัเดือนภาษีท่ีจดัท าอยู ่  
 1.2  ตรวจสอบ ช่ือท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ใหถ้กูตอ้ง  
 1.3  ตรวจสอบรายละเอียดการสัง่ซ้ือ กบั ใบสัง่ซ้ือใหถ้กูตอ้ง  
 1.4  ตรวจสอบยอดรวมของเอกสารใหถ้กูตอ้ง  
 

 
 

รูปภาพที่ 4.1 คดัแยกเอกสารตามวนั / เดือน /ปี 
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ขั้นตอนที่ 2  การเขา้สู่ระบบโปรแกรมบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2.1  หนา้จอหลกัของโปรแกรมซ้ือ / เจา้หน้ี 
 

 
 
  
 2.2  หนา้จอ บิลซ้ือ และขอ้มลูบิลซ้ือ 
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 2.3  ก่อนท่ีจะบนัทึกขอ้มลูจะตอ้งทราบก่อนว่า ค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกรายการคือ รายการท่ี
เป็นค่าใชจ่้ายประเภทไหน จะบนัทึกรายการในหมวดใด และสามารถบนัทึกภาษีซ้ือแบบใด 
เน่ืองจากกิจการประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนบางรายการจึงไม่แยก
ไดว้่าใชใ้น กิจการท่ีมีรายไดจ้าก Vat และ Non Vat จึงจะตอ้งน าค่าใชจ่้ายนั้นๆ มาเฉล่ียภาษีซ้ือ   
 
ตวัอย่างที่ 1. ซ้ือ กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ  ลวดเยบ็กระดาษ ยางลบ ฯลฯ  จดัประเภท
เป็นค่าใชจ่้าย หมวดค่าเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ ์ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการสัง่ซ้ือเพ่ือใชใ้นออฟฟิศ
ส านกังาน ไม่สามารถแยกไดว้่าค่าใชจ่้ายน้ีมีจ  านวนเท่าไร เป็น Vat และ Non Vat ดงันั้นรายการน้ี
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ทา งกิจการจึงตอ้งเฉล่ียภาษีซ้ือท่ี 60.65 % โดยระบบจะท าการค านวณใหห้ลงัจาก
ผา่นรายการแลว้  
 2.3  การบนัทึกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกตามใบก ากับภาษี  หมวดบิล AX 

คือหมวดเฉลี่ยภาษีซือ้  
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 2.4  จดเลขท่ีเอกสารในใบก ากบัภาษี เพื่อไวเ้รียงเอกสาร 
 

 
 
 
 
 
   รูปภาพที่ 4.2  ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี 
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 2.5  พิมพส์มุดรายวนัเพื่อไวแ้นบเอกสาร 
 
 หลงัจากท่ีไดบ้นัทึกขอ้มลูในบิลซ้ือแลว้ จะมีการผา่นรายการไปยงัสมุดรายวนั โดย
ระบบจะท าการบนัทึกบญัชีดงัน้ี  
 

 
 
อธิบายการบันทึกบัญชี 
Dr.  ค่าเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ ์  9,692.83  
 ภาษีซ้ือ       400.48          
  (VAT 660.31 x เฉล่ียภาษี 60.65% = 400.48 ขอคืนได ้และ ผลต่าง 259.83 น าไปรวม
เป็นค่าใชจ่้าย  9,433 + 259.83 = 9,692.83 )   
 Cr. เจา้หน้ีการคา้    10,093.31  

จ านวนภาษีซ้ือเฉล่ีย 60.65%  มาจากการค านวณรายได ้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวล
รัษฏากรเร่ือง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ เง่ือนไขการเฉล่ียภาษี โดยน ายอดรายไดท่ี้ยืน่ ภพ .30 
ในก่อนหนา้ คือปี 2558 เช่น  

รายไดค่้าเช่า (NonVat)  39.35 บาท 
รายไดบ้ริการ (Vat)  60.65 บาท 
รวม     100    บาท  

 
 ดงันั้นจะสามารถน า ภาษีซ้ือมาขอคืนได ้ 60.65 %  และในส่วนท่ีเหลือ 39.35 % จะ
น าไปรวมค านวณเป็นค่าใชจ่้าย 
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 2.6   ตรวจสอบกบัรายงานภาษีซ้ือ  
 
 หลงัจากบนัทึกขอ้มลู และผา่นรายการ ไปยงัสมุดรายวนัจะบนัทึกบญัชี โดยเฉล่ียภาษี
ซ้ือดว้ย 60.65 % และส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ไดข้อคืนภาษีโปรแกรมจะน าไปรวมค านวณในค่าใชจ่้าย 
 ในหนา้รายงานภาษีซ้ือจะแยกคอลมัน์เป็นภาษีซ้ือท่ีขอคืนไม่ได ้และภาษีซ้ือท่ีขอคืนได้
ดงัภาพท่ีแสดงใหเ้ห็น  
 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.3  รายงานภาษีซ้ือ 
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ตวัอย่างที่ 2   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการฝึกอบรมและการสมัมนาจดัเป็นรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัฝ่ายบริหาร 
ซ่ึงสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม มาใชใ้นกิจการ ดงันั้นรายจ่ายตรงส่วนน้ีจึงจะตอ้งน า
ภาษีซ้ือมาเฉล่ีย เพราะไม่สามารถแยกไดว้่า รายจ่ายน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั NonVat และ Vat ดว้ยสดัส่วน
เท่าใด 
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ตวัอย่างที่ 2  (ต่อ) 
 หลงัจากบนัทึกรายการในหนา้โปรแกรมบิลซ้ือเสร็จเรียบร้อย ระบบจะท าการผา่น
รายการโดยบนัทึกบญัชีดงัน้ี  
 
 

 
 
อธิบายการบันทึกบัญชี 
 
Dr.  ค่าฝึกอบรมและสมัมนา   7,192.81 
 ภาษีซ้ือ       297.18          
  (VAT 490.00 x เฉล่ียภาษี 60.65% = 297.19 ขอคืนได ้และ ผลต่าง 192.81 น าไปรวม
เป็นค่าใชจ่้าย  7,000 + 192.81 = 7,192.81 )   
 Cr. เจา้หน้ีการคา้    7,490  
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ตวัอย่างที่ 3  กรณีท่ีรายจ่ายสามารถระบุไดว้่าค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึนในส่วนงานท่ีมี Vat ภาษีซ้ือท่ี
เกิดข้ึนจะสามารถน ามาขอคืนไดท้ั้งจ  านวน  
 กิจการไดซ้ื้อแก๊สหุงตม้มาเพ่ือบริการใหล้กูคา้ในศนูยก์ารคา้ เน่ืองจากระบบของอาคาร
จะไม่อนุญาตใหท้างร้านคา้ใชถ้งัแก๊ส แต่จะมีระบบปล่อยแก๊สตามท่อ ทางศนูยก์ารคา้จึงตอ้งมี
รายจ่ายเก่ียวกบัค่าแก๊ส เพื่อไวบ้ริการใหท้างร้านคา้ และเรียกเก็บ รายไดค่้าแก๊ส (Vat) จากลกูคา้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตกต่างกนัที่

หมวดบิลซือ้

  

บนัทกึรายการ

ตามใบก ากบั 
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ตวัอย่างที่ 3 (ต่อ) 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.4  ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี 
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ตวัอย่างที่ 3 (ต่อ) 
 

 
 
 การบนัทึกบญัชีจะขอคืนภาษี 100% ระบบจะท าการผา่นรายการ ดว้ยยอดภาษีซ้ือตาม 
ใบก ากบัภาษี  
 
 
ขั้นตอนที่ 3  จดัเรียงเอกสารตน้ฉบบัใบก ากบัภาษีใส่แฟ้มเพื่อตรวจสอบ 
 3.1 เรียงเอกสารตามล าดบั วนัท่ี โดยเรียงล าดบัจาก รายงานภาษีซ้ือ 
 3.2 ส่งเอกสารใหผู้ม้ีหนา้ท่ีตรวจสอบการบนัทึกบญัชี (สมุห์บญัชี) 
 3.3 หลงัจากตรวจสอบแลว้ น ารายงานภาษีซ้ือยืน่แบบแสดงรายการภาษี (ภพ.30)  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลโครงงาน 
 จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานใน บริษทั ธนิยะ จ  ากดั ในต าแหน่ง พนกังานบญัชี
เจา้หน้ี ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี  
 
 5.1.1 ประโยชน์ต่อผู้จดัท า และ สถานประกอบการ  
 
 ประโยชน์ต่อผู้จดัท า  
 1.  ไดรั้บความรู้ท่ีนอกเหนือจากการท่ีไดเ้รียนมา และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างาน 
 2.  ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 3.  ไดเ้รียนรู้ว่าการท างานแต่ละกระบวนการมีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง 
 4.  ท าใหผู้จ้ดัท ามีความรอบคอบ ความอดทน และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 
 
 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
 1.  สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากท่ีเรียนมา ช่วยในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2.  สามารถน าโครงงานน้ีใหแ้ก่พนกังานใหม่ท่ีจะเขา้มาท างานไดท้ราบถึง ประวติัความ
เป็นมา และวิธีการท างานในต าแหน่งน้ีใหเ้ขา้ใจไดม้ากข้ึน 
 
 5.1.2  ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
 จากการปฏิบติังานในต าแหน่งน้ีท าใหไ้ดรั้บถึงประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างและ
หลากหลายจากการเรียนในหอ้งเรียน และสามาร ถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนมาปฏิบติัในท่ีสถาน
ประกอบการ แต่ ในระหว่างท่ีไดป้ฏิบติังานไดมี้ปัญหา และอุปสรรคเกิดข้ึนใน การท าน้ีมีระยะเวลา
จ ากดัในการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดปัญหาการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มลูท่ีไม่เพียงพอ ดงัน้ี  
 1.  ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของการท างาน เน่ืองจากการท างานจะตอ้งมีความรู้
เร่ืองหลกัการบญัชี เร่ืองการบนัทึกบญัชี 
 2.  ปัญหาความล่าชา้ของเอกสาร เน่ืองจากอาจมีความผดิพลาดของเอกสาร หรือเอกสาร
ไม่ครบถว้น ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างานได ้ 
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 5.1.3  ข้อแสนอแนะของโครงงาน  
 จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงงาน  
 1.  ควรวางแผนการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มลูใหดี้เสียก่อนจะไดท้นัตามก าหนดเวลา 
 2.  ควรจดบนัทึกขั้นตอนการท างาน และวิธีการใชโ้ปรแกรมบญัชีเพ่ือใหก้ารท างานได้
รวดเร็วและถกูตอ้งแม่นย  า 
 3.  ควรศึกษาหาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย จากพนกังานท่ีปรึกษา 
 
5.2  สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  
 
 5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 
 ประโยชน์ต่อตนเอง 
 1.  สามารถฝึกการปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น และท าใหเ้ขา้ใจศกัยภาพของตนเองมากข้ึน
 2.  สามารถไดเ้รียนรู้สงัคมการท างานท่ีแตกต่างจากหอ้งเรียน  
 3.  สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้ารท างาน  
 4.  ท าใหมี้ความรับผดิชอบและมีวินยัในตนเองมากข้ึน 
 5.  ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและไดท้ราบถึงความถนดัของตนเอง รวมทั้งความชอบใน
ต าแหน่งงานต่างๆ  
 6.  สามารถเป็นโอกาสอนัดีในการท่ีจะไดเ้ขา้ท างานในบริษทัท่ีมีช่ือเสียง 
 
 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
 1.  ช่วยใหก้ารท างานรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 2.  สามารถแบ่งเบาการท างานของพนกังานท่ีปรึกษา 
 3.  มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงงานสหกิจมากข้ึน  
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 5.2.2  ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 1.  การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดความผดิพลาดข้ึนได ้
แต่เม่ือไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษา ก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวดเร็วมากข้ึน 
 2.  ปัญหาดา้นการปรับตวัและการส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจจะมีการส่ือสาร
ขอ้มลูท่ีไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน 
 3.  ปัญหาดา้นความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ส านกังานต่างๆ เช่น โปรแกรมบญัชี  เคร่ืองถ่าย
เอกสาร เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้  
 
 
 5.2.3  ข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดท่ีนอ้ย
ท่ีสุด 
 2.  ควรสอบถามและขอค าแนะน าจาก พนกังานท่ีปรึกษาเมื่อไม่เขา้ใจงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 3.  ควรมีคู่มือการท างาน ท่ีอธิบายถึงขั้นตอนการท างานในต าแหน่งงานต่างๆ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพท่ีดี 
 4.  ควรมีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีกบับุคคลในองคก์ร  
 5.  ควรจดัใหม้ีการอบรมสมัมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
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