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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

บริษัท เอ็น ที แอบโซลูท จํากัด เปนบริษัท รับจัดทําบัญชี รับการตรวจสอบบัญชีใหกับลูกคา 

ในปจจุบันมีธุรกิจหรือกิจการที่เกิดขึ้นหลายกิจการ และการดําเนินธุรกิจของนิติบุคคลประเภท 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ จําเปนตองจัดทําบัญชี

และ ในการปฏิบติังานการทําบัญชีใหกบัลูกคาน้ัน มีขั้นตอนการทํางานของแตละบริษัทมีความ

หลากหลายแตกตางกัน เน่ืองจากมีผูทําบัญชีหลายทาน ซึ่งวิธีการทําบัญชีของแตละทานน้ันก็มี

ความแตกตางกัน ตามความถนัดของแตละคน คณะผูจัดทํามีความสนใจที่จะศึกษาขั้นตอน

กระบวนการบัญชีของบริษัท เอ็น ที แอบโซลูท จํากัด เพื่อใหทราบถึงกระบวนการการดําเนินงาน 

จึงจัดทําโครงงานคร้ังน้ีขึ้นเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควาแกนักศึกษารุนตอ ๆ ไป ได

ศึกษาวิธีการทําบัญชีและขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติงาน กอนที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

1.2. วัตถุประสงคของโครงงาน 

1.2.1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทําภาษีหัก ณ ที่จาย และ ภาษีมูลคาเพิ่ม 

     1.2.2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 ผานอินเตอรเน็ตเว็บ

กรมสรรพากร 

1.3. ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1. ศึกษาขั้นตอนการทําภาษีหัก ณ ที่จาย, รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม และการยื่นแบบผาน

อินเตอร 

1.3.2. ศึกษาขั้นตอนการเก็บรวบรวมเอกสารของสถานประกอบการ 
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1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

1.4.1. ไดรูถึงขั้นตอนการทําภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย, รายงานภาษีมูลคาเพิ่มและการยื่น

แบบผานอินเตอรเน็ต 

1.4.2. ไดรูเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 ผานอินเตอรเน็ตเว็บกรมสรรพากร 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.1 ความหมายของภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

        การหักภาษี ณ ที่จาย หรือที่เรียกเต็มๆ วา ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย เปนมาตรการสําหรับเก็บภาษี

ลวงหนาบางสวนตอนที่คุณรับเงิน ซึ่งโดยทั่วไปแมจะถูกหักภาษี ณ ที่จายไปแลว ก็ไมไดหมายความวาคุณ

ไมมีหนาที่ตองยื่นภาษีอีกตอไปแลว เพราะยังไมถือวาเปนภาษีสุดทาย ทั้งน้ีการจายเงินบางกรณีกฎหมายจะ

กําหนดใหคนที่จายเงินมีทําหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตอนที่คุณรับเงินดวย แลวคอยนําเงินภาษีน้ันนําสง

กรมสรรพากรอีกที ในขณะที่การจายเงินบางกรณีกฎหมายก็ไมไดกําหนดหนาที่ใหคนจายเงินตองหักภาษี 

ณ ที่จาย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตัวบุคคลและประเภทของเงินที่จาย 

2.2 ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

2.2.1. ผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามแบบ ภ.ง.ด.3 หมายถึงผูจายเงินไดใหแก

ผูรับซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2.2.2. ผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 หมายถึงผูจายเงินไดใหแก

ผูรับซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

- มีและใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (เวนแตบุคคลธรรมดาที่ไมตองเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มใหใชเลข ประจําตัวประชาชนแทน) 

- หักภาษี ณ ที่จายทุกคราวที่จายเงินไดซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหหักภาษี ณ ที่จาย 

- ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหแกผูถูกหักภาษี ในกรณีที่เปนรัฐบาล 

องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

- นําสงภาษีที่ไดหักไวภายใน 7 วันนับแตวันสิ้นเดือนที่จายเงินตอสํานักงานสรรพากร

พื้นที่สาขาในทองที่ที่ผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายมีสํานักงานต้ังอยู 
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2.3 อัตราภาษี ท่ีตองคํานวณภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย 

        2.3.1.  กรณีผูรับเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีงินไดบุคคล 

(ภ.ง.ด.53) 

ผูจายหรือผูมีหนาท่ีหักภาษี ประเภทเงินได ผูรับเงิน 

-บริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคล 

-นิติบุคคลอ่ืน 

คาเชาหรือประโยชน

อยางอ่ืนที่ไดจากการให

เชาทรัพยสินตามมาตรา 

40 

40 (5) (ก) คาเชา อาคาร 

บาน โรงเรียนสิ่งปลูก

สรางอยางอ่ืน ฯลฯ แตไม

รวมถงึคาแหงอาคารหรือ

โรงเรียที่ไดรับกรรมสิทธิ ์

ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา 

เงินไดจากวิชาชีพอิสระ

ตามมาตรา 40 (6) แหง

ประมวลรัษฏากร 

-กฎหมาย 

-การประกอบโรคศิลปะ 

-วิศวกรรม 

-สถาปตยกรรม 

-การบญัชี 

-ประณีตศิลปกรรม 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมที่มี

ภูมิลําเนาหรือเปนผูอยูในประเทศไทย 

มาตรา 40 (5) (6) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลําเนา

หรือเปนผูอยูในประเทศไทย 

คาจางทําของที่เขาลกัษณะเปนเงิน

ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (7) 

และ (8) แหงประมวลรัษฎากรกร 
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2.3.2. กรณีผูรับเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

     (ภ.ง.ด.53) 

2.4 แบบท่ีใชในการนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

 2.4.1.   แบบ ภ.ง.ด.3 เปนแบบที่ใชสําหรับการยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ซึ่งผูรับ

เงินเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งน้ีตามมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จายตาม

มาตรา 50 (3) (4) (5) และมาตรา 3 เตรส สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) 

(7) (8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 

 2.4.2.  แบบ ภ.ง.ด.53 เปนแบบที่ใชสําหรับการยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ซึ่งผูรับ

เปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งน้ี ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษี

ตามมาตรา 65 จัดวา แหงประมวลรัษฎากร 

ผูจาย 

หรือผูมีหนาท่ีหักภาษี 

ประเภทเงินได ผูรับเงิน อัตตรารอยละ 

-บริษัทหรือ

หางหุนสวน

นิติบุคคล 

-นิติบุคคลอ่ืน 

เงินไดพงึ

ประเมินตาม

มาตรา 40 

40 (2) และ (3) 

แหงประมวล

รัษฎากร เชน คา

นายหนา และคา

แหงกูดวิลล คา

แหงลิขสิทธิ์หรือ

สิทธิอยางอ่ืน 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคลที่ประกอบกิจการ

ในประเทศไทย 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม

รวมถงึมูลนิธิหรือสมาคมที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม

มาตรา 47 (7) (ข) 

แหงประมวลรัษฎากร) 

3.0 

10.0 
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บทกําหนดโทษกรณีปฏิบัติไมถูก 

 - ถาผูจายเงินซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายมิไดหักและนําเงินสง หรือไดหักและนําเงินสง 

แลวแตไมครบจํานวนที่ถูกตองผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดในการเสียภาษีที่ตองชําระตาม

จํานวนเงนิภาษีที่มิไดหักและนําสง หรือตามจํานวนเงินที่ขาดไปแลวแตกรณี ในกรณีที่ผูจายเงิน

ไดหักภาษีไวแลว ใหผูมีเงินไดซึ่งตองเสียภาษีพนความรับผิดที่จะชําระเงินภาษีเทาจํานวนที่ผู

จายเงินไดหักไว และใหผูจายเงินรับผิดชําระภาษีจํานวนน้ันแตฝายเดียว (มาตรา 54 แหงประมวล

รัษฎากร) 

 -  ถาผูจายเงินซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายไมนําเงินภาษีที่ตนมีหนาที่หักไปนําสงภายใน

กําหนดเวลา จะตองรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตอง

เสียหรือนําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ 

ตัวอยาง เอกสารท่ีเกี่ยวของกับ การทําภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

    เอกสารใบแนบ ภ.ง.ด.3 

รูปที่2.1 ตัวอยางใบแนบ ภ.ง.ด.3 

- ใบแนบ คือ ใบแสดงรายละเอียดวาเราไดทํา การหักภาษี ณ ท่ีจาย รายการใดไปบาง 
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แบบย่ืน ภ.ง.ด.3 ท่ีตองนาสงกรมสรรพากร 

รูปที่2.2 ตัวอยางแบบยื่นภ.ง.ด. 3 

  เอกสารใบแนบ ภ.ง.ด.53 

รูปที่2.3 ตัวอยางใบแนบภ.ง.ด.53 
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แบบย่ืน ภ.ง.ด.53 ท่ีตองนําสงกรมสรรพากร 

รูปที่2.4 ตัวอยางแบบยื่นภ.ง.ด.53 

2.5 รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม  (Value Added Tax) หมายถึง เปนภาษีที่เก็บจากการขายสินคาหรือ

บริการ ในแตละขั้นตอนผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการ 

     2.5.1.มูลคาที่ผูผลิต ผูประกอบการ บวกเพิ่มในตนทุนของสินคาหรือบริการเพื่อกําหนด

เปนราคาขายสนิคาหรือบริการ 

  2.5.2.รายไดจากการขายหักดวยตนทุนจากการซื้อผูประกอบการที่ขายสินคาหรือ

ใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเปนปกติธุระ ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา 

คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจากการขาย

สินคาหรือใหบริการเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป  มีหนาที่ตองยื่นคําขอการจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นก็ตองเรียกเก็บภาษีจะผูซื้อสินคา

หรือผูรับบริการ ออกใบกํากับภาษีจัดทํารายงานภาษีตางๆ และคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อชําระ

ภาษี นอกจากน้ีผูประกอบการยังตองทราบถึงการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่มดวย 
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2.6 รูปแบบและวิธีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มท่ีประเทศไทยจัดเก็บอยู คือ ภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ 

     หลักการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม และผูมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

2.6.1. หลักการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 

      กิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มไดแก 

1. การขายสินคาในราชอาณาจักรโดยผูประกอบการ

2. การบริการในราชอาณาจักรโดยผูประกอบการ

3. การนําเขาสินคาโดยผูนําเขา

 “สินคา”  หมายความวา ทรัพยสินที่มีรูปรางหรือไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและถือเอาไดไมวาจะมี

ไวเพื่อขาย เพื่อใช หรือเพื่อการใดๆ 

 “ขาย”  หมายความวา มีการจําหนาย จาย โอน ไมวามีประโยชนหรือคาตอบแทนหรือไม ยัง

หมายความรวมถึง 

(1) สัญญาใหเชาซื้อสินคาและสัญญาซื้อขายผอนชําระ 

(2) การสงมอบสินคาใหแกตัวแทนเพือ่ขาย 

(3) การสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร 

(4) การนําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ 

(5) มีสินคาขาดจากการรายงานสินคาและวัตถุดิบ 

(6) มีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่ผูประกอบการมีไวในการประกอบกิจการ ณ วันเลิก

ประกอบกิจการ 

การใหบริการในราชอาณาจักร 

   “บริการ” หมายความวาการกระทําใดๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซึ่งไมใชการขาย 

2.6.2. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

- ผูประกอบกิจการ  บุคคลธรรมดา  คณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล นิติบุคคล 

- ผูนําเขา ผูประกอบการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งนําเขาสินคามาในราชอาณาจักร 

- ผูท่ีกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตัวแทน กรณีขายสินคาหรือบริการใน

ราชอาณาจักรเปนปกติธุระโดยมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักร ในกรณีขายสินคา หรือบริการ

ใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรารอยละ 0 ถาภายหลัง ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคา 

หรือโอนสิทธิในบริการน้ันไปใหกับบุคคลที่มิใชองคการสหประชาชาติ 
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2.6.3 การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 

1.ยกเวนแบบไมเด็ดขาด 

2.ยกเวนแบบเด็ดขาด 

3.ยกเวนสําหรับการนําเขาสินคา 

4.ยกเวนสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่มีรายรับไมเกิน 1,800,000บาทตอป 

(ธุรกิจขนาดยอม) 

 2.6.4 การยกเวนแบบไมเด็ดขาด 

      หมายถึง การขายสินคาที่มิใชการสงออกสินคาดังตอไปน้ีน้ันเปนกลุมที่ไดรับยกเวน 

ภาษีมูลคาเพิ่ม แตผูประกอบการสามารถเลือกเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่มได 

1.การขายพืชผลทางการเกษตร 

2.การขายสัตวไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

3.การขายปุย 

4.การขายปลาปน อาหารสัตว 

5.การขายยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืชหรือสัตว 

6.การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน 

 2.7.5 การยกเวนแบบเด็ดขาด 

         หมายถึง การขายสินคาที่มิใชการสงออกสินคา และการใหบริการตอไปน้ีน้ันเปนกลุมที่

ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม และผูประกอบการไมสามารถเลือกเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่มได 

1.การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ 

2.การใหบริการที่เปนงานศิลปะและวัฒนธรรม 

3.การใหบริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี 

4.การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

5.การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 

6.การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัคเลน 

7.การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ 

8.การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 

9.การใหบริการขนสงระหวางประเทศที่มิใชเปนการขนสงโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล 

10.การใหบริการเชาอสงัหาริมทรัพย 

11.การใหเชาที่จอดรถซึ่งจัดใหเฉพาะสําหรับผูเชาที่พักอาศัยแตละรายตามสัญญาเชา 

12.การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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2.6.6. การยกเวนสําหรับการนําเขาสินคา 

   การนําเขาสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มกาํหนดไวในมาตรา 81(2) แหงประมวล

รัษฎากร ซึ่งไดแกการนําสินคา เชน 

1. สินคาตามกลุมที่1

2. สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตนิคมอุตสาหกรรมสงออก ทั้งน้ีเฉพาะสินคาที่

ไดรับยกเวนกาเขาตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ยกเวน สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการท่ีรายรับไมเกิน 1,800,000 บาทตอป หรือใน

ความหมายของธุรกิจขนาดยอมน้ันเอง 

 “ป” สําหรับการกําหนดมูลคาฐานภาษี หมายความวา 

1.กรณีผูประกอบการเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ิใชนิติบุคคลใหนับตามปปฎิ

ทิน 

2.ในกรณีผูประกอบการเปนนิติบุคคลใหนับตามรอบระยะเวลาบัญชี เวนแตในกรณีที่เร่ิม

ประกอบกิจการ 

3.ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มใหนับต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการการถึงวันสิ้นรอบระยะเวลา

บัญชี 

2.7 อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 

   อัตราภาษีมูลคาเพิ่มปจจุบันมี 2 อัตรา 

1.อัตราภาษีรอยละ 7 สําหรับการขายสินคา หรือบริการใหบริการทุกประเภทและการนําเขาสินคา

โดยผูประกอบการซึ่งมีรายรับตอป ต้ังแต 1,800,000 บาทตอป 

2.อัตราภาษีรอยละ 0 

• การสงออกสินคา

• การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการน้ันในตางประเทศ

• การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยาน

• การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม

• การขายสินคาหรือ การใหบริการกับองคการสหประชาชาติ 

11



2.7.1.การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

  ผูประกอบการไมวาจะเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรา 7% หรือ 0% ที่ตองจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มมี 2 

ลักษณะ คือผูประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินคา หรือการใหบริการเกนิกวา 1,800,000 

บาทตอป 

 แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีดังน้ี แบบ ภ.พ.01 

1.กรอกแบบ ภ.พ.01 มขีอความครบถูกตอง 

2.ยื่นแบบที่สถานประกอบการของทานต้ังอยู ในกรุงเทพมหานครยื่นที่สํานักงาน

สรรพากรเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ตางจังหวัดยื่นกับสํานักงานสรรพากรอําเภอใน

ทองที่ตางจังหวัด 

3.ไดรับ ภ.พ.01 จํานวน 1 ฉบับกลับคืนมายังสถานประกอบการและใบจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.20 

กําหนดเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

        กําหนดภายใน 30 วันนับต้ังแตวันที่มีรายรับเกินกวา 1,800,000 บาท ตอป 

2.7.2 สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

       ในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการใหยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

ตามแบบ ภ.พ.01 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตทองที่

สถานประกอบการต้ังอยู ถาผูประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคาํขอจดทะเบยีน 

ณ สถานที่ที่กําหนดซึ่งสถานประกอบการอันเปนสํานักงานใหญต้ังอยูเพียงแหงเดียวเทาน้ัน 

2.7.3 หนาท่ีเมื่อจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

   เมื่อขายสินคาหรือใหบริการ ตองจัดทําและสงมอบใบกํากับภาษีจัดทํารายงานภายใน 3 

วันนับจากวันที่ในใบกาํกับภาษีพรอมทั้งจดทาํรายงานภาษีขาย 

1.แบบ ภ.พ.30 แสดงรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2.แบบ ภ.พ. 36 นําสงภาษีภายใน 7 วันนับต้ังแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงิน 

2.7.4 การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

  เมื่อกิจการมีการเปลี่ยนแปลง เชน มีการโอนกิจการ รับโอนกิจการ ยายสถาน

ประกอบการเปลี่ยนแปลงรายการทีจ่ดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เปดสถานประกอบการเพิ่มเติม ตอง

แจงตอนายทะเบียนกอนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา 15 วัน 

2.7.5 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

     ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถงึ จุดที่ผูประกอบการถูกกําหนดโดยกฎหมาย

วามีภาระภาษีเกิดขึ้นแลวและเปนจุดที่กอใหเกิดสิทธิบางอยางของผูประกอบการจดทะเบียนเชน 

มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ตลอดทั้งกอใหเกิดหนาที่ของ
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ผูประกอบการจดทะเบียน เชน มีหนาที่จัดทําสงมอบใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือ

ผูรับบริการตามมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร 

1. ธุรกิจขายสินคาท่ัวไป

- ความรับผิดในการเสียภาษีทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบสินคา 

2. การขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อหรือสัญญาซื้อขายเงินผอนท่ีกรรมสิทธิ์ยังไมโอนไป

ยังผูซื้อเมื่อไดสงมอบ

- ใหความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระราคาในแตละงวด 

3. การขายสินคาโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและไดสงมอบสินคาใหตัวแทนแลว

- เฉพาะสัญญาการต้ังตัวแทนเพื่อขายตามประเภทสินคา ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้น

เมื่อตัวแทนไดสงมอบสินคาใหผูซื้อ 

4. การขายสินคาโดยการสงออก

- การสงออกใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาออก 

5. การขายสินคาท่ีไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0

- และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาอันที่ทําใหผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินคา 

6. การใหบริการ

- การใหบริการทั่วไป เมื่อไดรับชําระราคาบริการ 

- การใหบริการตามสัญญาที่กําหนดคาตอบแทนตามสวนของบริการที่ทํา ไดรับชําระ

คาบริการตามสวนของบริการที่สิ้นสุดลง 

- การใหบริการที่ทําในตางประเทศ และไดมีการใชบริการน้ันในราชอาณาจักร เมื่อมีการ

ชําระราคาคาบริการทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรณี 

- การใหบริการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 0 

7. การขายสินคาท่ีไมมีรูปราง

- เชน สิทธิบัตร กูดวิลล เคร่ืองหมายการคา สัมปทาน ความรับผิดภาษีมลูคาเพิ่มเกิดขึ้น

เมื่อไดชําระราคาสินคา 

8. การขายกระแสไฟฟาและนํ้าประปา

- เกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาสินคา 

9. การขายสินคาหรือบริการใหบริการโดยเคร่ืองอัตโนมัติ

10. การขายสินคาโดยการชําระราคาดวยการใชบัตรเครดิต

- เกิดขึ้นเมื่อสงมอบสินคา 

11. การใหบริการโดยการชําระราคาดวยการใชบัตรเครดิต
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- เกิดขึ้นเมื่อมีการออกหลักฐานการใชบัตรเครดิต 

12. การขายสินคาตามสัญญาจะขายสินคา

- เกิดขึ้นเมื่อสงมอบสินคา 

13. สินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบ

- เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบโดยการตรวจนับสินคา 

14. ผูประกอบกิจการมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีผูประกอบการมีไวประกอบ

กิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ

- เกิดขึ้นเมื่อเลิกประกอบกิจการหรือแจงเลิกประกอบกิจการ 

15. การนําเขา

- เกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาเขา วางหลักประกันอากรขาเขา หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากร

ขาเขา 

2.7.6 การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 

  การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการจดทะเบียนเต็มรูปแบบ (ผูประกอบการจด

ทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 และ 0 ) ประกอบดวย  

ภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ 

2.7. 7 วิธีคิดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 

     กิจการขายสนิคา 5,000 บาท ตองคิดเงินจากลูกคา จํานวน 5,350 บาท (5,000 x 7%) เงิน

จํานวน 350 บาทที่เกินมาน้ี คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม “ภาษีขาย” 

  ผูประกอบการซื้อสินคาตองโดนบังคับโดยอัตโนมัติใหจาย ภาษีแกคนขาย ดังน้ัน ดังน้ัน

ผูประกอบการซื้อสินคาในราคา 5,000 บาท ตองจายในราคา 5,350 บาท สวนที่เกินมา คือ “ภาษี

ซื้อ” 

     ดังน้ัน สินคาจํานวน 5,000 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% กิจการตองจายงเงินทั้งสิ้น 5,350 บาท 

เงินจํานวน  5,000 บาท ถือวาเปนคาใชจายของผูประกอบการ สวนจํานวนเงินอีก 350 บาทถอืวา

เปน “ภาษีซื้อ” 
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ตัวอยาง เอกสารท่ีเกี่ยวของกับ รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม 

รูปที่ 2.5 ตัวอยางแบบใน ภ.พ. 30 
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รูปที่ 2.6 ตัวอยางแบบใน ภ.พ. 30 

รูปที่ 2.7 ตัวอยางแบบใน ภ.พ. 30 
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2.8 การยืนแบบผานอินเตอรเน็ต 

 หลังจากที่ไดรับหมายเลขผูใชและรหัสผานแลว ทานสามารถเขาเว็บ E-FILING เพื่อชําระ

ภาษีผานอินเตอรเน็ตไดภายในกําหนดระยะเวลาของแตละประเภทแบบภาษีตามที่กฎหมาย

กําหนดโดยยื่นไดต้ังแต 06.00 ถึง 22.00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ สวนการชําระภาษีขึ้นอยู

กับหนวยรับชําระ (ธนาคาร/ไปรษณีย) ที่เปดใหบริการ และวันสุดทายของการยื่นแบบ ตรงกับ

วันหยุดราชการ สามารถยื่นไดในวันทําการถัดไป 

ประโยชนท่ีไดรับจากการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต 

1. ประหยัดพลังงาน เวลา และคาใชจาย

2. โปรแกรมชวยตรวจสอบขอมูลขั้นตน

3. ไดรับสิทธิพิเศษใหขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีออกไปอีก 8 วัน

- หากวันสุดทายตรงกบัวันหยุดราชการใหขยายเวลายื่นแบบ และชําระภาษีออกไปอีก 1 วัน

4. ไดรับสิทธิพิเศษคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม รวดเร็ว

- ผูสงออกที่ดี คืนเร็วภายใน 15 วัน

- ผูประกอบการขึ้นทะเบียน คืนเร็วภายใน 30 วัน

5. เปดบริการไมเวนวันหยุดราชการ

2.8.1 วิธีการย่ืนแบบผานอินเตอรเน็ต 

     เขาเว็บ WWW.rd.go.th > ยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต > WHAT,SNEW > ตรวจสอบผลการ

ยื่นแบบฯ สําหรับผูประกอบการ 

  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก WWW.rd.go.th > ยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต >

แนะนําบริการ > แนะนําวิธีการยื่นแบบ 

2.8.2 การชําระภาษีสําหรับแบบท่ีย่ืนผานอินเตอรเน็ต 

   เมื่อยื่นแบบผานอินเตอรเน็ตผานแลว ทานสามารถเลือกวิธีการชําระภาษีผานชองทาง

ตางๆได ดังน้ี 

1.ชําระแบบเชื่อมตอไปยงัระบบชําระเงินของธนาคารโดยตรง  

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชําระภาษีจะถูกสงไปยังกรมสรรพากรไปยังธนาคาร

โดยตรง เมื่อผูเสียภาษียืนยันการทํารายการของระบบชําระเงินของธนาคารแลว ธนาคารจะแจงผล

การทํารายการ เชน ผลการโอนเงินการยกเลิกการทํารายการ เชน ผลการโอนเงินการยกเลิกการทํา

รายการเปนตน 
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2.ชําระดวยชุดชําระเงิน (Pay in Slip)

• Counter Service

1. ธนาคารที่เขาโครงการการยื่นแบบ

2. 7-Eleven

3. Tesco Lotus

4. ไปรษณีย

• ATM

• Internet Banking

• Tele Banking

• Phone Banking

• Mobile Banking

• Tax Smart Card

ตัวอยาง เอกสารท่ีเกี่ยวของกับ การยืนแบบผานอินเตอรเน็ต 

รูปที่ 2.8 ตัวอยางหนาจอการยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต 
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บทที่3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1.ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 บริษัท เอ็น ที แอบโซลูท จํากัด  ที่อยู 122 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14 บางบอน เขต

บางบอน กรุงเทพมหานคร 10110      

วันที่จัดต้ัง  30 มกราคม 2014  (เมื่อ 1269 วันกอน) 

โทรศัพท: 02 408 3560     หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557015417 

รูปที่3.1 แผนที่ บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จํากัด 

             รูปที่3.1 แผนที่บริษัท 
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3.2. ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ การใหบริการหลักขององคกร 

 - รับจัดทําบัญชี รับการตรวจสอบบัญชีใหกับลูกคา และวางแผนภาษี วางแผนการเงิน 

เคลียรปญหาภาษีอากร ขึ้นทะเบียนและจัดทําประกันสังคม จดทะเบียนจัดต้ังและเปลี่ยนแปลง

บริษัท 

3.3. รูปแบบการจัดองคการและการบริหารงานขององคกร 

รูปที่3.2 แผนผังการจัดองคการและการบริหารงานขององคกร 

คุณอนุชา โชคคุณานันทกุล

(เจาของกิจการ) 

คุณชนิสร โชคคุณานันทกุล

(เจาของกิจการ)

คุณชลิดา เรืองศราพรา

(หัวหนาฝายบัญช)ี

คุณ ภิตา สุสัชะพรชัย

(หัวหนา) 

คุณรุงทิพ หุนบํารุง

(พนักงาน) 

คุณจิราพร เตียวเจริญวงศ

(พนักงาน) 

คุณวัลภา วงศสวัสดิ์

(พนักงาน) 
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3.4. ตําแหนงและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับ 

        - ตําแหนงนักศึกษาฝกงาน  มีหนาที่ชวยพนักงาน คียซื้อ-ขาย ตัดรับ-จาย พิมพส.บช.3 ,บอจ.

5  จัดเอกสารงบการเงินสงคืนลูกคา จัดแยกเอกสารและเขาเลมเอกสาร 

       - ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสาร จัดพิมพงบการเงิน จัดทําภาษีเงินไดหัก ณ 

ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม และการยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต 

3.5. ชื่อและตําแหนงงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

        -   น.ส.จิราพร เตียวเจริญวงศ         ตําแหนง พนักงานบัญชี 

       -   น.ส.  รุงทิพย หุนบํารุง              ตําแหนง พนักงานบัญชี 

3.6. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

       - ระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแตวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 

ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 15พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย60 ต.ค.60 

1. รวบรวมขอมูลของโครงงาน

2. วิเคราะหขอมูล

3. เขียนหัวขอโครงงาน

4. จัดทําโครงงานและเอกสารประกอบ

5. นําเสนอโครงงาน

3.7. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
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3.8. อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใช 

 3.8.1 ฮารแวร 

       - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

       - เคร่ืองสแกนภาพ 

       - เคร่ืองถายเอกสาร 

       - เคร่ือง Printer  

   3.8.2. ซอฟตแวร 

       - โปรแกรม   Microsoft Office Word 2007 

       - โปรแกรม   Microsoft Office Excel 2007 

       - เว็ปไซตที่เกี่ยวของกับเน้ือหาของรายงาน 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 จากการที่คณะผูทําโครงงานไดเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ทําใหคณะผูจัดทําโครงงานมี โอกาส

ไดเรียนรูการทํางานมากขึ้น และพนักงานที่ปรึกษาไดมอบหมายงานใหคณะผูจัดทําได ปฏิบัติงานในสวน

ฝายบัญชี ในตําแหนง พนักงานคีย ขอมูลซื้อ-ขาย ยืนแบบผานอินเตอรเน็ต และแยกเอกสาร ถายเอกสาร 

รวบรวม ขอมูล ซึ่งการเขาไปปฏิบัติงานจริง คณะผูจัดทําโครงงานไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลอยาง 

ต้ังใจเพื่อที่จะนําเอาขอมูลที่ไดรวบรวมมาจัดทําเปนโครงงานเลมน้ี ประสิทธิภาพและพัฒนาใหเกิด

ประโยชน ใหสามารถนําไปใชในการทาํงานคร้ังตอๆไป ไดงายขึ้น  

4.1 การย่ืนแบบรายงานภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภ.ง.ด.3,53 

รูปที่4.1 เขาที่ AII Program 
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รูปที่4.2 เขา ที่ Rdinet 

รูปที่4.3 เลือก ภงด.3,53 หรือ PND3, PND53 
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รูปที่4.4 กรอกขอมูล เลข13 หลักของบริษัท สาขาที่ และเดือนที่จายเงินไดพึงประเมิน 

รูปที่4.5 กด Browse เลือกขอมูลอันลาสุดของเดือนที่แลว 
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รูปที่4.6 พิมพเลข 13 หลัก และกรอกเลขสาขา 

รูปที่4.7 เลือก ชื่อบุคคลที่จะหักภาษี ณ ที่จาย แลวกดแกไข เพื่อที่จะแกไขขอมูล 

หรือตัวเลขที่หัก ณ ที่จาย 
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รูปที่4.8 กดพิมพ เพื่อที่จะบันทึกไวใน PDF 

รูปที่4.9 จัดเก็บขอมูล 
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4.2  การย่ืนแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 จะตองทําความตกลงกับกรมสรรพากร พรอมทั้งลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของ ตกลงในการยื่นแบบ

แสดงรายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ต และเมื่อไดรับหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน 

(Password) จากกรมสรรพากรแลว จึงจะสามารถเขาสูระบบการยื่นแบบฯ และชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตได 

วิธีท่ี 1 

รูปที่4.10  เขาเว็บไซตของกรมสรรพกร ที่เว็บ 1WWW.rd.go.th เลือก 

 “ยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต” 

วิธีท่ี 2 

รูปที่4.11  เลือกประเภทแบบแสดงรายการ 

วิธีท่ี 3 
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รูปที่4.12   ปอนหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) 

รูปที่ 4.13 

- หนาจอแสดงแบบแสดงรายการตามที่เลือกและหนาแบบแสดงรายการจะปรากฏขอมูล

เกี่ยวกับสถานะของผูเสียภาษีตามที่ไดแจงไวตอกรมสรรพากร 

- กด Browse เพื่อทีจ่ะนําขอมูลมาวาง 
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           รูปที่ 4.14 ปอนขอมูลใหครบถวนแลวกดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ 

- กรณีไมมีภาษีที่ตองชําระหรือชําระไวเกินกรมสรรพากรจะยืนยันขอมูลและตอบรับการ

ยื่นแบบฯโดยแจงผลการยื่นแบบฯ พรอมหมายเลขอางอิงยืน่แบบฯ ใหทราบทันทีที่

หนาจอ 

- กรณีมีภาษีตองชําระ ใหเลือกชองทางการชําระภาษีและปฏิบัติตามขั้นตอน 

- ตรวจสอบขอมูลแลวกดตกลง 

รูปที่4.15 เลือกพิมพแบบ 
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รูปที่4.20 

รูปที่ 4.16 รูปที่ยื่นแบบภ.ง.ด.3 ผานอินเตอรเน็ตเสร็จเรียบรอยแลว 

รูปที่4.17 เลอืกชําระทางชองทางอ่ืน 
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รูปที่4.18 ใบแจงการชําระ 

4.3 วิธีการยืนแบบภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 30 ผานอินเทอรเน็ต 

บิลซื้อ 

รูปที่ 4.19 บิลซื้อ 

- นําตัวเลขที่วงกลม มาใสในโปรแกรม เพื่อที่จะบันทึกรายงานภาษีซื้อ 
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รายงานภาษีซื้อ 

รูปที่ 4.20 รายงานภาษีซื้อ 

- ปลิ้นใบรายงานซื้อ แลวนําเอาตัวเลขที่วงกลมไวเพื่อนําตัวเลขไปลงในรายการซื้อที่อยู

ในเว็บ E-FILING 

บิลขาย 

รูปที่ 4.21 บิลขาย 

- นําตัวเลขที่วงกลมไว ไปลงในโปรแกรม เพื่อที่จะบันทึกในรายงานภาษีขาย 
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รายงานภาษีขาย 

รูปที่ 4.22 รายงานภาษีขาย 

               -    ปลิ้นใบรายงานขาย แลวนําเอาตัวเลขที่วงกรมไวเพื่อนําตัวเลขไปลงใน

รายการขายที่อยูในเว็บ E-FILING 
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วิธีการยืนแบบภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 30 ผานเว็บ E-FILING 

วิธีท่ี 1 

รูปที่4.23  เขาเว็บไซตของกรมสรรพกร ที่เว็บ WWW.rd.go.th เลือก1 “ยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต” 

วิธีท่ี 2 

รูปที่4.24  เลือกประเภทแบบแสดงรายการ 
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วิธีท่ี 3 

รูปที่4.25   ปอนหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน(Password) 

รูปที่ 4.26 คํานวณภาษี 7% กรอกตามชองสี่เหลี่ยม 
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รูปที่4.27 ปอนขอมูลใหครบถวนแลวกดปุม “คํานวณภาษี” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ 

รูปที่4.28 ระบบจะแสดงรายการเตือนวา แบบแสดงรายการน้ียังไมถือวาทานไดยื่นแบบใหเลือก “OK” เพื่อ

ทําการยืนยันการยื่นแบบ 

- กรณีไมมีภาษีที่ตองชําระหรือชําระไวเกินกรมสรรพากรจะยืนยันขอมูลและตอบรับการ

ยื่นแบบฯโดยแจงผลการยื่นแบบฯ พรอมหมายเลขอางอิงยืน่แบบฯ ใหทราบทันทีที่

หนาจอ 
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- กรณีมีภาษีตองชําระ ใหเลือกชองทางการชําระภาษีและปฏิบัติตามขั้นตอน 

- ตรวจสอบขอมูลแลวกดตกลง 

รูปที่4.29 กรณีมีภาษีตองชําระ จะแสดงหนาจอยืนยันการชําระ เพื่อเขาสูขั้นตอนการชําระภาษี 

รูปที่4.30  เลือกพิมพแบบ 
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รูปที่ 4.31 รูปที่ยื่นแบบภ.พ.30 ผานอินเตอรเน็ตเสร็จเรียบรอยแลว 

รูปที่4.32  เลือกชําระทางชองทางอ่ืน 
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รูปที่4.33 ใบแจงการชําระ 
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บทท ี่5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและขอเสนอแนะของโครงงาน       

  การปฏิบัติงานที่ บริษัท เอ็น ที แอบโซลูท จํากัด การทําโครงงานคร้ังน้ีคณะผูจัดทํามุง

ศึกษาเกี่ยวกระบวนการทําภาษีหัก ณ ที่จาย,ภาษีมูลคาเพิ่มและการยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต 

เพื่อที่จะไดทราบถึงความหมาย ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบขอมูล ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ

ทําภาษีหัก ณ ที่จาย,ภาษีมูลคาเพิ่มและการยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต สงผลใหเกิดประโยชนใน

หลายๆดานดังตอไปน้ี 

5.1.1 ประโยชน ตอนักศึกษาและสถานประกอบการ 

1.ชวยใหเขาใจในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.3,53 และ ภ.พ.30 ผานอินเตอรเน็ต

2.ชวยใหประหยัดพลังงาน เวลา และคาใชจาย ในการเดินทางไปยื่นแบบ ภ.ง.ด 3,53

และ ภ.พ. 30 

3.โปรแกรมชวยในการตรวจสอบขอมูลขั้นตน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการยื่น

แบบผานอินเตอรเน็ต 

5.1.2 ขอจํากัดหรือปญหาของโครงการ 

     ในการจัดทําโครงงานน้ีมีระยะเวลาจํากัดในการทําโครงงานของ บริษัท เอ็น ที แอบ

โซลูท จํากัด ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บขอมูลไมเพียงพอจากการปฏิบัติงาน ไดมีปญหาและ

อุปสรรค ดังน้ี 

1. การรับรูการใชระบบโปรแกรมของบุคลากรยังไมทั่วถึง

2. ระบบอินเตอรเน็ตมคีวามขัดของ

3. เอกสารประกอบการจัดทํายนืแบบผานอินเตอรมีจํานวนมาก ทําใหการยืนแบบผาน

อินเตอรเน็ตไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหเกิดความลาชา
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5.1.3 ขอเสนอแนะของโครงงาน 

จากปญหาเบื้องตนในการทํางานและการจัดทําโครงงานของ บริษัท เอ็น ที แอบโซลูท 

จํากัด 

ควรปรับปรุง และพัฒนาบคุคล และระบบของบริษัท ดังน้ี 

1. ควรมีการจัดอบรมการใชโปรแกรมแกบุคลากร เพื่อใหมีความเขาใจ และเกิดความ

ชํานาญในการใชโปรแกรมมากขึ้น

2. ควรมีการตรวจเช็คระบบอินเตอรเน็ตในบริษัท เพื่อความรวดเร็วในการทํางานในระบบ

3. ควรมีการวางแผนในการจัดทําการยืนแบบผานอินเตอรเน็ต เพื่อความรวดเร็ว และ

เปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด

5.2 สรุปผลและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   5.2.1 ประโยชนตอนักศึกษาและสถานประกอบการ 

1. สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนมาใชในการปฏิบัติงานจริง

2. ไดมีความรับผิดชอบมากขึ้น

3. สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

4. ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ รวดเร็วมากขึ้น

 5.2.2 ปญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1) ปญหาดานทักษะ

 ชวงแรกของการปฏิบัติงานคณะผูจัดทํามีการทํางานผิดพลาด เน่ืองจากการไมมี

ประสบการณ ไมมีความเชี่ยวชาญในการทํางานดานโปรแกรมตางๆ และงานดานอ่ืนๆที่ไดรับ

มอบหมาย ในการปฏิบัติงานจึงทําใหคณะผูจัดทําไมคลองแคลว วองไวในการทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย จึงทําใหเกิดความลาชาในการทํางานตามเวลาที่กาํหนด   

2) ปญหาดานมนุษยสัมพันธ

            การปรับตัวและการสื่อสารกับพนักงานในบริษัท อาจมีการสื่อสารกันไมเขาใจจึงทําให

ขอผิดพลาดในการทํางาน 
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3) ปญหาดานความรู 

          ในการใชอุปกรณและโปรแกรมตางๆในสํานักงาน ตองใชระยะเวลาในการศึกษาการใช

งานตางๆของแตละระบบ เชน การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3,53 ภ.พ.30 เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองสแกน

เอกสาร เคร่ืองแฟกซเอกสาร เปนตน 

5.2.3 ขอเสนอแนะ 

    - คณะผูจัดทําตองศึกษาและเรียนรูประสบการณการทํางานดานตางๆ โดยการสอบถาม พูด คุย 

กับบุคคลากรในสถานประกอบการ  

    - คณะผูจัดทําจะตองศึกษาและฝกฝนเพิ่มเติมในดานการใชโปรแกรมตางๆใหมีความรู

ความสามารถในการใชโปรแกรม ใหมีความถูกตอง รวดเร็ว ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
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