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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

            การพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่มีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ซ่ึงถือเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกันอย่างรวดเร็วเสมือนดังไม่มีพรมแดนของประเทศ การ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางการส่ือสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพเหมือนเป็น
หน่ึงเดียวกนัอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนและนัน่เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนท่ีท าให้ทรัพยากรมนุษย์
เกิดการปรับตวั การพฒันาอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยี
ระดบัสูงอยา่งหน่ึงท่ีนบัวา่มีบทบาทอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) รวมถึงโปรแกรมท่ีใชใ้น
คอมพิวเตอร์และไดใ้ช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั จึงท าให้เกิดระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ท่ีใช้ในการรับส่งขอ้มูล
ทางไกล หรืออินทราเน็ต ท่ีใชใ้นการรับส่งขอ้มูลภายในองค์กร ซ่ึงท าให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ได้
ง่ายข้ึนและการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจเร็วข้ึน อาจรวมไดถึ้งผลก าไรในทางธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าว 

ด้วยเหตุผลดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้กบังานทางด้านบญัชี
เพื่อใหเ้กิดระบบโปรแกรมบญัชีทัว่ไปและเฉพาะทาง อาทิ โปรแกรมการจ่ายเงินเดือนบริษทัซ่ึงสามารถน า
แง่มุมท่ีแตกต่างกนัมาเป็นตวัช่วยส าหรับการบริหารจดัการบญัชีเงินเดือนและให้เขา้ถึงกระบวนการ
จดัการทั้งหมดดว้ยระบบเดียว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการโดยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลพนกังาน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว การค านวณเงินเดือนรวมทั้งสวสัดิการท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการจดัการเอกสารอย่าง
เป็นระเบียบ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนพนกังานของบริษทั 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจในจดัเก็บขอ้มูลประวติัพนกังานแต่ละคน รวมถึงรายละเอียดการ

จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินสมทบประกนัสังคมและเงินน าส่งกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 

3. เพื่อใหมี้ความช านาญในการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะในการจ่ายเงินเดือน 
4. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางดา้นวชิาชีพทางบญัชี 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1. การศึกษาขอ้มูลขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนบริษทัดว้ยโปรแกรมเฉพาะ  
2. การจดัเตรียมรายงานต่างๆ ท่ีตอ้งน าส่งกรมสรรพากร ส านักงานประกนัสังคม และ

สถาบนัการเงินส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัได้
ก าหนดไว ้

3. การเก็บขอ้มูลประวติัของพนกังานไดอ้ยา่งมีระบบ 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพทางการบญัชี  โดยเฉพาะระบบการจ่าย
เงินเดือนพนกังานของบริษทั 

2. ส่งเสริมใหเ้กิดความช านาญในการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปอยา่งคล่องแคล่ว 
3. เพิ่มประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชี 
4. ช่วยใหมี้ความละเอียดรอบคอบในการท างานมากข้ึน 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการท างานอยา่งเป็นระบบ 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
อา้งอิงจากหนงัสือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรปี 2560 โดยกลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร 

 การจ่ายเงินเดือนบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของงานทางดา้นบญัชีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในรายการ
ค่าใชจ่้ายของบริษทั และขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีการค านวณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  าและครบถว้น ทั้งน้ี 
จึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัท า
รายการดงักล่าว  

โปรแกรมระบบจ่ายเงินเดือนจึงท าหน้าท่ีค  านวณการจ่ายเงินเดือน ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
เงินสมทบประกนัสังคมและพิมพร์ายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรายงานส าหรับส่ง
หน่วยงานต่างๆ และส าหรับท่ีใชง้านภายในองคก์รเท่านั้น  
2.1  รายงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจ่ายเงินเดือนบริษัท 

ในแต่ละบริษทั รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินเดือน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. รายงานส าหรับผูใ้ช้ภายใน เป็นเอกสารสรุปรายงานต่างๆ ท่ีไวใ้ช้ภายในบริษทั โดยปกติ

จะมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั อาจจะมีท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของบริษทั
นั้นๆ เช่น รายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนประจ างวด สลิปเงินเดือน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2. รายงานส าหรับผูใ้ช้ภายนอก เป็นเอกสารท่ีมีลักษณะทางการเพื่อใช้ในการน าส่ง
เอกสารภายนอกบริษทั เช่น ภงด.1, ภงด.1ก, สปส.1-10 และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี เพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงได้อธิบายเก่ียวกับ
แบบฟอร์มต่างๆจากผูใ้ชภ้ายนอก ดงัน้ี 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดย
ปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายได้ท่ีเกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายได้มีหน้าท่ีต้อง
น าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนดภายใน
เดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมาย
ยงัก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได้ ท่ีเกิดข้ึนจริง
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ในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งช าระและเงินไดบ้าง
กรณี กฎหมายก าหนดให้ ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่าย
บางส่วน เพื่อใหมี้การทยอยช าระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย 

ภงด. 1  หมายถึง ภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงเป็นเงินภาษีท่ีนิติบุคคลหรือบริษทัมี
หน้าท่ีหักตาม มาตราท่ี 40 เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ซ่ึงการหักเงินภาษีจะ
เกิดข้ึนต่อเม่ือผูจ่้ายเงินได้มอบหมายงานให้ผูมี้รายได้ และเม่ืองานนั้น
ส้ินสุดลงผูจ่้ายเงินจะท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทนัทีก่อนท่ีจะจ่ายเงินท่ีเหลือ
หลงัจากการหักภาษีให้กบัผูมี้รายได้ ซ่ึงภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่ายจะตอ้ง
น าส่งไม่เกินวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

ภงด 1ก  หมายถึง เป็นการสรุปรายช่ือและจ านวนเงินท่ีไดมี้การจ่ายและภาษีหัก ณ 
ท่ีจ่ายท่ีถูกหักไวใ้นภงด. 1 แต่ละเดือนมาแสดงรวมกนัทั้งปี โดยจะยื่น
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัไป  

2.2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดข้ึนระหวา่งปีท่ีผา่นมาโดยมีสถานะ อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

1. บุคคลธรรมดา 
2. หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
3. ผูถึ้งแก่ความตายระหวา่งปีภาษี  
4. กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 
5. วสิาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเป็นหา้งหุน้ส่วน

สามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

ค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

ค่าลดหยอ่นและยกเวน้เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบในการค านวณภาษีท่ีกฎหมายก าหนดให้
น าไปหกัออกจากเงินไดไ้ดอี้กหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ โดยมีการหกัลดหยอ่นกรณีต่าง ๆ แตกต่าง
กนัออกไป สรุปเฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา ไดด้งัน้ี 

1. ผูมี้เงินได ้60,000 บาท 
2. คู่สมรส (ไม่มีเงินได)้ 60,000 บาท 
3. ผูมี้เงินไดห้รือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ใหห้กัลดหยอ่นรวมกนัได ้ไม่เกิน 120,000 บาท 
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4. บุตรชอบดว้ยกฎหมายและบุตรบุญธรรม คนละ 30,000 บาท แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 3 คน  
5. ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปและอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้เงินได ้

โดยบิดามารดาตอ้งมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีขอหักลดหยอ่นไม่เกิน 30,000 บาท หักค่า
ลดหยอ่น คนละ 30,000 บาท และสามารถหกัลดหยอ่นส าหรับบิดามารดาของคู่สมรสไดอี้ก
คนละ 30,000 บาท 

6. ค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หกัค่าลดหยอ่น คนละ 60,000 บาท 
7. ค่าเบ้ียประกนัชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีข้ึนไป) ของผูมี้เงินไดห้ักค่าลดหย่อนและไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งน้ี หากคู่สมรสมี
การประกนัชีวิต และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ผูมี้เงินไดมี้สิทธิหกัลดหยอ่น 
ส าหรับเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
แต่หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ 
- ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี ให้สามีและภริยาซ่ึงเป็นผูมี้

เงินไดต่้างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้ภาษีตามจ านวนท่ีจ่ายจริง เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 10,000 
บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซ่ึงไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลงัจากหัก
ค่าใชจ่้าย ตามมาตรา 42 ทว ิถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

- ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีและภริยาไม่ใชสิ้ทธิแยกยื่น
รายการถือ เป็นการเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้สามีและภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเวน้ภาษีตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 
เฉพาะส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซ่ึงไม่เกินเงินไดพ้ึงประเมินของ
แต่ละคนหลงัจากหกัค่าใชจ่้าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร
แลว้  

- ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีท่ีได้รับยกเวน้ภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่น
รายการ ถือเป็นการเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้สามีและภริยาซ่ึงเป็นผูมี้เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเวน้ภาษีตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 
เฉพาะส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซ่ึงไม่เกินเงินไดพ้ึงประเมินของ
แต่ละคนหลงัจากหกัค่าใชจ่้าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร
แลว้ 

8. ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดาของผูมี้เงินไดแ้ละคู่สมรส หักค่าลดหย่อนเท่าท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งน้ี บิดามารดาของผูมี้เงินไดแ้ละคู่สมรสตอ้งไม่มีเงินไดพ้ึงประเมิน
ในปีภาษีท่ีใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดเ้กิน 30,000 บาท 
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9. เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หกัลดหยอ่นไดต้ามจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริงในปี
ภาษี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาท ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 
15 ของค่าจา้งใหห้กัออกจากเงินได ้ 

10. เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ไดรั้บยกเวน้เท่าท่ีจ่ายเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปี
ภาษีนั้น และเม่ือรวมกบัเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ เงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาติแลว้ ตอ้งไม่เกิน 
500,000 บาท  

11. ค่าเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ หักค่าลดหยอ่นในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดท่ี้น ามาเสีย
ภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ทั้งน้ี ตอ้งเป็นค่าเบ้ียประกนัชีวิตแบบ
บ านาญ ความคุม้ครองตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเม่ือผูมี้เงินไดอ้ายุ
ตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไปถึงอาย ุ85 ปีหรือกวา่นั้น และเม่ือรวมกบัเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน เงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) และเงินสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาติ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  

12. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเม่ือ
รวมกบัเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ เงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสะสมเขา้
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน และเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) แลว้ตอ้ง
ไม่เกิน 500,000 บาท 

13. ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หกัค่าลดหยอ่นเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท และตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี
ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผูมี้เงินไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพ
หรือตาย 

14. ดอกเบ้ียกู้ยืมท่ีจ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน บริษทัประกันชีวิต สหกรณ์ หรือ
นายจา้งส าหรับการกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยูอ่าศยั โดยจ านองอาคารท่ีซ้ือ
หรือสร้างเป็นประกนัการกูย้ืม หกัค่าลดหยอ่นตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 
บาท 

15. เงินสมทบประกนัสังคม หกัค่าลดหยอ่นเท่าท่ีจ่ายจริง 
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16. เงินบริจาค 
- เงินบริจาคสนบัสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได ้2 เท่าของท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 

10 ของเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นอ่ืน ๆ 
- เงินบริจาคหักไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดห้ลงัหักค่าใช้จ่ายและ  

ค่าลดหยอ่น 

ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการค านวณภาษี ถือเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยา่งหน่ึงท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้ส าหรับหกัเป็นตน้ทุนในการท างาน เพื่อให้ไดเ้งินไดห้รือรายไดสุ้ทธินั้นมาคิด
ภาษีตามบญัชีอตัราภาษี โดยมีอตัราการหักค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยตามแต่ละประเภทของเงินได ้
สรุปไดด้งัน้ี 

- ประเภทเงินได้ท่ีเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เบ้ียเล้ียง เงินไดจ้ากหน้าท่ีหรือต าแหน่ง
งานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ สามารถหัก
ค่าใชจ่้าย 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินไดป้ระเภทท่ี 1 และ 2 ให้น าเงินไดท้ั้ง 2 
ประเภท รวมกนัแต่หกัไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 

อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เร่ิมใชปี้ภาษี 2560 
เงนิได้สุทธิ (บาท)             ช่วงเงินได้สุทธิ          อตัราภาษีของแต่ละขั้น (ร้อยละ) 
1 - 150,000   150,000        ไดรั้บยกเวน้ 
150,001 - 300,000  150,000     5 
300,001 - 500,000  200,000    10 
500,001 - 750,000  250,000    15 
750,001 - 1,000,000  250,000    20 
1,000,000 - 2,000,001   1,000,000    25 
2,000,001 - 5,000,000   3,000,000    30 
5,000,001 บาทข้ึนไป      -     35 
หมายเหตุ: เงินไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 150,000 บาท ยงัคงไดรั้บยกเวน้ตามพระราชกฤษฎีกาวา่
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี470) พ.ศ.2551 
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2.3  เงินสมทบประกนัสังคม 

เอกสารน าส่งเงนิประกนัสังคม 

แบบ สปส.1-10  หมายถึง ส่วนของนายจา้งท่ีจะตอ้งน าเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนท่ี
นายจา้งไดห้ักไวน้ั้น รวมทั้งเงินสมทบในส่วนท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายสมทบเขา้
กองทุนตามจ านวนท่ีเท่ากับเงินสมทบของลูกจ้าง น าส่งส านักงาน
ประกนัสังคมภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีหกัเงินสมทบไว ้ 

การค านวเงนิสมทบประกนัสังคม 

การหักเงินสมทบประกนัสังคมจะค านวณในฐานค่าจา้งต ่าสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน
15,000 บาท ค าวา่ "ค่าจา้ง" คือ เงินทุกประเภทท่ีนายจา้งจ่ายให้ลูกจา้ง เป็นค่าตอบแทนการท างานในวนั
เวลาปกติ ไม่วา่จะมีการค านวณจากระยะเวลาหรือตามผลงาน จะจ่ายลกัษณะใดวิธีใด โดยฐานค่าจา้งไม่
ต ่ากวา่ 1,650 บาท และฐานสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

ดงันั้นเงินสมทบกระกนัสังคมส าหรับผูท่ี้ไดรั้บค่าจา้งต ่ากวา่ 1,650.-บาท ให้ค  านวณจาก 1,650 
บาท และผูท่ี้ไดรั้บค่าจา้งเกินกว่า 15,000 บาท ให้ค  านวณจาก 15,000 บาท เงินสมทบแต่ละคน หากมี
เศษสตางคต์ั้งแต่ 50 สตางคข้ึ์นไป ให้ปัดเป็น 1 บาท ถา้น้อยกว่า 50 สตางคใ์ห้ปัดทิ้ง และให้นายจา้ง
น าส่งเงินสมทบในส่วนของนายจา้งเท่ากบัจ านวนเงินสมทบของผูป้ระกนัท่ีมีการปัดเศษสตางคแ์ลว้ และ
น าส่งภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 



9 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษทั  บริษทั ไพร้ซ์สานนทป์ระภาสและวนีน์ จ  ากดั 
ท่ีตั้งเลขท่ี 11 อาคารคิว.เฮา้ส์ สาทร ชั้น 16 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์ :02 6791844 
โทรสาร  :02 6791864 
เวบ็ไซต ์   :www.pricesanond.com 
เวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30-17.30 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั ไพร้ซ์สานนทป์ระภาสและวนีน์ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการหลกัขององค์กร 

  ไพร้ซ์สานนท์ประภาสและวีนน์ จ  ากัดจดัตั้ งข้ึนโดยนายฮาร์วี่ย ์ ไพร้ซ์ เดิมช่ือ บริษทั 
ไพร้ซ์สานนทป์ระภาสวนีน์และสุประวติั จ  ากดั ซ่ึงไดจ้ดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2523 
และด าเนินกิจการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ในปัจจุบนับริหารงานหลกัโดยนายแอนดรูว ์วนีน์ 

 ทางบริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการทางดา้นกฎหมายหลกัในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
 ดา้นการต่อตา้นคอรัปชัน่ ทางบริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเฉพาะน้ีกบัลูกคา้ในอเมริกาเป็น

ส่วนใหญ่ 
 ดา้นธนาคารและการเงิน จากประสบการณ์และความช านาญของทีมทนาย ท าให้เป็นผูใ้ห้

ค  าปรึกษาบริการทางดา้นน้ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ดา้นงานบริษทั ส่วนใหญ่ลูกคา้ติดต่อมาเพื่อลงทุนในประเทศไทยด้วยการจดัตั้งบริษทั 

ส านกัตวัแทน สาขาในประเทศไทย  
 ดา้นแรงงาน ให้บริการเก่ียวกบัสัญญาการจา้งงาน ซ่ึงรวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาต

การท างานของชาวต่างชาติ และบริการอ่ืนๆ 
 ดา้นภาษีอากร ใหค้  าปรึกษาทัว่ไป เก่ียวกบัเร่ืองภาษีอากร ส าหรับบุคคลทัว่ไปและนิติบุคคล 
 ดา้นลิขสิทธ์ิ รับจดทะเบียนสัญลกัษณ์การคา้ต่างๆ รวมถึงการต่ออายสุัญลกัษณ์ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัโครงสร้างองคก์รของ บริษทั ไพร้ซ์สานนทป์ระภาสและวนีน์ จ  ากดั 

แผนผงัโครงสร้างขององค์กร 

กรรมการ ผู้จดัการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ผู้จดัการส านกังาน 

พนกังานบญัชี 

 

พนกังานบญัชี 

 
พนกังานบญัชี 

 

ธุรการ 

ธุรการ 

ทนายอาวโุส ทนายอาวโุส ทนายอาวโุส 

ทนาย 

ทนาย 

ทนาย 

ทนาย 

ทนาย 

ทนาย 

ทนาย 

ทนาย 

ทนาย 
แมบ้่าน พนกังานสง่เอกสาร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งผูจ้ดัการส านกังาน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในดา้นของกิจกรรมทัว่ๆ ไปของบริษทั 
ไม่วา่จะเป็นทางดา้นธุรการ ทรัพยากรบุคคลและบญัชี ทั้งน้ี งานหลกัท่ีไดรั้บมอบหมายคือ การ
จ่ายเงินเดือนพนกังานบริษทั ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลความลบัของบริษทั โดยเร่ิมจากระยะเวลาตดัรอบ
บญัชีในการท าเงินเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึงวนัสุดทา้ยของทุกเดือน จากนั้นมาค านวณการจ่ายเงิน
ล่วงเวลา และด าเนินการกรอกขอ้มูลในระบบโปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทัและน ารายงานท่ีได้
จากโปรแกรมส่งผ่านไปยงัธนาคาร กรมสรรพากร ส านักงานประกันสังคม และสถาบัน
การเงินส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่อไป   

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณปราโมทย ์ศรีสมยั ต าแหน่ง กรรมการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 กนัยายน 2560 เป็นระยะเวลา 
16 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

1. ศึกษาหวัขอ้รายงาน น าการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายมาจดัท าหวัขอ้รายงาน 
2. เลือกหวัขอ้รายงาน ประมวลผลการปฏิบติัสหกิจเพื่อเลือกหวัขอ้รายงาน 
3. รวบรวมขอ้มูล คน้หาขอ้มูลตามหวัขอ้รายงานและบนัทึกการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. การจดัท ารายงาน วเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลในการปฏิบติังาน 
5. จดัท าการน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 

1.ศึกษาหวัขอ้รายงาน       

2.เลือกหวัขอ้รายงาน       

3.วางแผนรายงาน       

4.จดัท ารายงาน       

5.น าเสนอโครงงาน       

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 
  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  2. เคร่ืองคิดเลข 
  3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
  4. เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 
  5. โทรศพัท ์
  6. กลอ้งถ่ายรูป 
  7. อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

ซอฟต์แวร์ 
  1.โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปการจ่ายเงินเดือนบริษทั 
  2.โปรแกรม Microsoft Excel 
  3. โปรแกรม Adobe Acrobat  
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
 

4.1  ข้ันตอนการขออนุมัติการจ่ายเงินเดือนบริษัท 

 โดยปกติตามขอ้ก าหนดของบริษทั บริษทัจ่ายค่าล่วงเวลาให้กบัพนักงานระดับปฏิบติังาน
เท่านั้น เช่น พนักงานธุรการ แม่บา้นและพนักงานส่งเอกสาร จึงท าให้เงินเดือนพนักงานส่วนใหญ่
ค่อนขา้งคงท่ีในแต่ละเดือน ทั้งน้ี วนัตดัรอบการจ่ายเงินเดือนพนกังานตั้งแต่ตน้เดือนจนถึงวนัสุดทา้ย
ของเดือน และมีการเร่ิมใส่ขอ้มูลในระบบโปรแกรมการจ่ายเงินเดือนตั้งแต่วนัท่ี 20 ของทุกเดือนเป็น
ตน้ไป จากนั้นระบบประมวลผลแล้วจดัท ารายงานต่างๆ เพื่อท าการขออนุมติัการจ่ายเงินเดือนกับ
กรรมการ หลงัจากนั้นจะมีการส่งเอกสารผา่นทางธนาคาร กรมสรรพากร ส านกังานประกนัสังคม และ
สถาบนัการเงินส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

 
 

เร่ิมใส่ขอ้มูลใน
ระบบตั้งแต่วนัท่ี 
20 ของทุกเดือน 

 
                  วนัตดัรอบการจ่าย 

ตั้งแต่ตน้เดือน
จนถึงวนัสุดทา้ย 

กรรมการตอ้ง
อนุมติั 2 คนใน
จ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 4 คน 

 
 
 

 รูปท่ี 4.1 แผนผงัขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนบริษทั 

1. ทะเบียนพนกังาน

พนกังาน 

เตรียมข้อมลูการจ่ายเงินเดือนบริษัท 

บนัทกึข้อมลูในระบบโปรแกรมการจ่าย

เงินเดือนพนกังาน 

รายงานการจ่ายเงินเดือนประจ างวด 

2. ท าเงินเดือน 

3. รายงานประจ างวด 

กรรมการอนมุตัิการจา่ยเงินเดือน 

ธนาคาร กรมสรรพากร ส านกังานประกนัสงัคม สถาบนัการเงินส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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ในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทางบริษทัจะมีการค านวณดว้ยมือซ ้ าอีกคร้ังในเดือน
มกราคมและธันวาคมของทุกปี เน่ืองจากมีการปรับเงินเดือนในเดือนมกราคมและการจ่ายโบนสัใน
เดือนธนัวาคม 

4.2  โปรแกรมการจ่ายเงินเดือนบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ทะเบียนพนกังาน 
2. การจดัท าเงินเดือนพนกังาน 
3. รายงานประเภทต่างๆ 

ขั้นตอนที ่1 ทะเบียนพนักงาน 

1.1 เร่ิมตน้ดว้ยการเขา้สู่เมนูและระบบโปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทัโดยการใส่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสั 

 

รูปท่ี 4.2 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – การเขา้สู่ระบบ 

1.2 จากนั้นจะเขา้สู่เมนูการใชง้านต่างๆ ของโปรแกรม 

 

รูปท่ี 4.3 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – หนา้จอหลกั (ทะเบียนพนกังาน) 
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1.3 จากนั้นเขา้ไปท่ีทะเบียนพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.4 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – ทะเบียนพนกังาน 

1.4 หากตอ้งการเพิ่มพนกังานในทะเบียนพนกังาน ให้เลือกไปท่ี Add หรือกด F2 จากนั้นให้ใส่รหัส
พนกังานและกดปุ่ม Accept เพื่อใส่รายละเอียดพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.5 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – รหสัพนกังานใหม่ 

1.5 จากนั้นเพิ่มรายละเอียดของพนกังาน ดงัน้ี 
- ช่ือและนามสกุลพนกังานทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ - ท่ีอยูข่องพนกังาน 
- ประวติัการศึกษาพนกังาน     - รหสัการจา้ง 
- ต าแหน่งพนกังาน      - วนัเดือนปีเกิดพนกังาน 
- เลขบตัรประกนัสังคมและจ านวน % ท่ีหกั   - กองทุนส ารองเล้ียงชีพและจ านวน % ท่ีหกั 
- เงินเดือนปัจจุบนัของพนกังาน    - ค านวณค่าแรงล่วงเวลา 
- ค่าจา้งงวดแรกและงวดสุดทา้ยของปี    - อ่ืนๆ  
- สถานภาพพนกังาน     - วนัท่ีเขา้งาน 
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- วนัท่ีลาออกจากงาน     - เลขบตัรประจ าตวัประชาชนและผูเ้สียภาษี 
- เลขบญัชีธนาคารยโูอบี 
 
เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้เพิ่มข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากนั้น

โปรแกรมจะค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอตัโนมติั โดยมีรายละเอียดท่ีอยู่ทางดา้นขวามือ และจะมี
รายการสรุปการจ่ายเงินในแต่ละเดือนโดยสามารถเลือกปีท่ีแสดงไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – ขอ้มูลพนกังานใหม่ 
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ขั้นตอนที ่2 การจัดท าเงินเดือนพนักงาน 

2.1 เร่ิมตน้ดว้ยการเลือกท าเงินเดือน 

 

รูปท่ี 4.7 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – หนา้จอหลกั (ท าเงินเดือน) 

2.2 สร้างเงินเดือนดว้ยการเลือกไปท่ี Add หรือกด F2 

 

รูปท่ี 4.8 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – การท าเงินเดือน 
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2.3 ระบุงวดรายงาน 6008 แลว้คลิกไปท่ี Accept 

 

รูปท่ี 4.9 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – การเพิ่มงวดเงินเดือน 

2.4 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายการจ่ายเงินเดือนพนกังานในงวดนั้น แลว้กดปุ่ม CALCULATE เพื่อ
จบขั้นตอนการท าเงินเดือนพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.10 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – รายละเอียดสรุปการท าเงินเดือน 
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ขั้นตอนที ่3 รายงานประเภทต่างๆ  

3.1 เร่ิมตน้ดว้ยการเลือกรายงานประจ างวด  

 
รูปท่ี 4.11 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – หนา้จอหลกั (รายงานประจ างวด) 

3.2 จากนั้นเลือกรายงานท่ี 1 สรุปค่าจา้งประจ างวด 

 

รูปท่ี 4.12 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – สรุปค่าจา้งประจ างวด 
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3.3 กรอกงวดของรายงาน 6008 แลว้คลิกไปท่ีประจ างวด 

 

รูปท่ี 4.13 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – งวดรายงานสรุปค่าจา้ง 

 

3.4 โปรแกรมจะสรุปขอ้มูลการจ่ายเงินเดือนบริษทัออกมาในรูปแบบไฟล ์Excel 

 

รูปท่ี 4.14 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – สรุปขอ้มูลการจ่ายเงินเดือน 
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3.5 รายงานท่ี 2 ท าเอกสารส่งธนาคาร 

 

รูปท่ี 4.15 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – เอกสารส่งธนาคาร 

3.6 ใหเ้ลือกงวดรายงาน 6008, กลุ่ม 2 และวนัท่ีจ่ายเงินเดือน  

 

รูปท่ี 4.16 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – งวดรายงานของเอกสารน าส่งธนาคาร 
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3.7 โปรแกรมจะส่งขอ้มูลท่ีเป็นแบบฟอร์มธนาคารออกมาในรูปแบบไฟล ์Excel 

 

รูปท่ี 4.17 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – รายงานน าส่งธนาคาร 

3.8 รายงานท่ี  3 สลิปเงินเดือน 

 

รูปท่ี 4.18 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – สลิปเงินเดือน 
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3.9 เลือกงวดรายงาน 6008 วนัท่ีจ่ายเงินเดือนพนกังาน 

 
รูปท่ี 4.19 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – งวดรายงานของสลิปเงินเดือน 

3.10 จากนั้นพิมพส์ลิปเงินเดือนพนกังานแต่ละคน 

 

รูปท่ี 4.20 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – เอกสารสลิปเงินเดือน 
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3.11 รายงานท่ี 4 น าส่งสรรพากร (ภงด.1) 

 

รูปท่ี 4.21 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – เอกสารน าส่งกรมสรรพากร 

3.12 เลือกงวดรายงาน 6008 ใส่วนัท่ีจ่ายเงินเดือนพนกังานในช่องแรกและใส่วนัท่ีท่ีจะน าส่งสรรพากรใน
ช่องถดัมา 

 

รูปท่ี 4.22 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – งวดรายงานของเอกสารน าส่งกรมสรรพากร 
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3.13 เลือกพิมพใ์บปะหนา้ 

 

รูปท่ี 4.23 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – ใบสรุปแบบภงด.1 

3.14 เลือกพิมพร์ายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – รายละเอียดแบบภงด.1 
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3.15 รายงานท่ี 5 ส่งส านกังานประกนัสังคม 

 

รูปท่ี 4.25 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – เอกสารน าส่งส านกังานประกนัสังคม 

3.16 เลือกงวดรายงาน 6008 ใส่วนัท่ีจ่ายเงินเดือนพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.26 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – งวดรายงานของเอกสาน าส่งส านกังานประกนัสังคม 
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3.17 เลือกพิมพใ์บปะหนา้ 

 

รูปท่ี 4.27 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – ใบสรุปแบบ สปส 1-10 

3.18 เลือกพิมพร์ายละเอียด 

 

รูปท่ี 4.28 โปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษทั – รายละเอียดแบบ สปส 1-10 

 



28 

 

ส าหรับรายงานกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะตอ้งใชโ้ปรแกรมเฉพาะของบลจ.กสิกรไทยเท่านั้น ทั้งน้ี
รายงาน ภงด.1ก และหนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่ายยงัคงมีการแกไ้ขขอ้มูล ณ ปัจจุบนั จึงไม่สามารถ
เขา้หนา้จอโปรแกรมดงักล่าวไดแ้ละขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ผูจ้ดัท ำโครงงำนไดป้ฏิบติังำนในบริษทั ไพร้ซ์สำนนทป์ระภำสและวนีน์ จ  ำกดั ในต ำแหน่ง
ผูจ้ดักำรส ำนักงำน ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2560 ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ประโยชน์และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ เก่ียวกับงำนบญัชีท่ีสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ใน
อนำคต 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงำน 

ผลกำรศึกษำเก่ียวกบัระบบโปรแกรมกำรจ่ำยเงินเดือนบริษทั พบว่ำโปรแกรมกำรจ่ำย
เงินเดือนบริษัท เป็นเคร่ืองมือเฉพำะท่ีช่วยในกำรจัดท ำสรุปรำยงำนกำรจ่ำย
เงินเดือนในแต่ละเดือนให้ง่ำยข้ึน ด้วยกำรเพิ่มขอ้มูลของพนักงำนให้ครบถ้วน 
ทั้งน้ี โปรแกรมยงัสำมำรถค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ เงินสมทบประกนัสังคม 
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพแบบอตัโนมติั พร้อมทั้งจดัพิมพร์ำยงำนต่ำงๆ เพื่อน ำส่ง
ให้กบักรมสรรพำกรและประกันสังคมตำมล ำดับ โปรแกรมน้ียงัสำมำรถจดัเก็บ
ข้อมูลของพนักงำนเพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบันทึกประวติัของ
พนกังำน  

 5.1.2 ขอ้จ ำกดัหรือปัญหำของโครงกำร 

เน่ืองจำกกำรจ่ำยเงินเดือนพนกังำนถือเป็นขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีเป็นควำมลบัของ
บริษทั จึงมีกำรจ ำกดัผูใ้ชโ้ปรแกรมน้ี ซ่ึงผูจ้ดักำรส ำนกังำนและกรรมกำรเท่ำนั้นท่ี
สำมำรถเขำ้ไปดูขอ้มูลในระบบ โดยปกติแลว้ ผูใ้ชห้ลกัจะเป็นผูจ้ดักำรส ำนกังำนท่ี
มีสิทธิใชง้ำนโปรแกรมน้ีเพื่อน ำส่งสรุปรำยงำนกำรจ่ำยเงินเดือนให้กบักรรมกำร 
หำกมีกำรปรับเปล่ียนขอ้มูลจึงตอ้งให้ผูท่ี้มีอ ำนำจเท่ำนั้นท่ีสำมำรถเขำ้ไปแก้ไข
ขอ้มูลดงักล่ำวได ้   

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะของโครงงำน 

ระบบโปรแกรมน้ียงัมีกำรแก้ไขในส่วนของรำยงำนประจ ำปีอยู่ในขณะน้ี หำก
ด ำเนินกำรเสร็จ ระบบน้ีจะสมบูรณ์แบบบริษทัก ำหนดไว ้
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5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 

1. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรโปรแกรมมำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำงำน 
2. เป็นกำรท ำงำนท่ีง่ำยและเร็วข้ึน ดว้ยกำรน ำเทคโนโลยกีำรใชใ้นทำงบญัชี 
3. มีควำมเขำ้ใจในระบบกำรท ำงำนทำงดำ้นบญัชีมำกข้ึน 

5.2.2 ปัญหำท่ีพบของกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 

ในกำรจดัท ำเงินเดือนพนักงำนจะตอ้งมีกำรเตรียมขอ้มูลล่วงหน้ำก่อนท่ีจะจ่ำย
เงินเดือนอยำ่งนอ้ย 1 สัปดำห์ หำกถำ้พนกังำนลำออกอยำ่งกะทนัหนั อำจจะตอ้งมี
กำรแกไ้ขขอ้มูลอีกคร้ังก่อนท่ีจะน ำส่งใหท้ำงธนำคำร 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

ทำงบริษทัไดส้ั่งท ำระบบโปรแกรมกำรจ่ำยเงินเดือนน้ีข้ึนโดยเฉพำะ หำกน ำไปใช้
กบับริษทัอ่ืน อำจจะตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนให้เหมำะสมกบักำรใชง้ำน เช่น บริษทั
จ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำรยโูอบี จ  ำกดั (มหำชน) จึงไดส้ร้ำงไฟล์ขอ้มูลและหนงัสือ
น ำส่งตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด เป็นตน้  

 
 



บรรณานุกรม 

 

กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร. (2560). ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sso.go.th. 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา. (2560).  เงินน าส่งประกันสังคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rd.go.th.  

      

 

 

http://www.sso.go.th/
http://www.rd.go.th/


ภาคผนวก 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

รหัสนักศึกษำ : 5814300017 
ช่ือ – นำมสกุล : นางสาวธนิดา กิตติวาณิชยกุล 
คณะ         : บริหารธุรกิจ 
สำขำวชิำ  : การบญัชี 
ทีอ่ยู่  : 284/3 ซอยสวา่ง 2 แขวงมหาพฤฒาราม 
                  เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
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