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บทที ่1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ VAT เป็นภาษีทางออ้มประเภทหน่ึงท่ีเรียกเกบ็จาก

บุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือรับบริการโดยจดัเกบ็เฉพาะภาษีมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นผลิตการจาํหน่ายหรือ

การใหบ้ริการ 

ประเทศไทยไดก้าํหนดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มไวท่ี้ 10% แต่ทั้งน้ีตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นตน้มา 

คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นทุกปี โดยท่ีภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ท่ี

เกบ็ไดจ้ะถูกโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและท่ีเหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนใหแ้ก่รัฐบาลกลาง ใน

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2535 ประเทศไทยไดมี้การจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นคร้ังแรกจากการท่ีเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลงัของประเทศมัน่คงมากข้ึน ในขณะท่ีมี

การกล่าวถึงการไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการคา้ต่อเศรษฐกิจของประเทศ อนัไดแ้ก่ความซํ้าซอ้นของ

ระบบภาษีการคา้ท่ีเป็นอยู ่นอกจากความบกพร่องของระบบภาษีการคา้ ซ่ึงไม่เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา

เศรษฐกิจในอนาคตแลว้ ความตอ้งการเปล่ียนแปลงระบบภาษีของทางการยงัสืบเน่ืองมากเหตุผลทางดา้น

ภาษีอากรอีกดว้ย กล่าวคือ ความสามารถในการหารายไดข้องรัฐผา่นเคร่ืองมือทางภาษีการคา้และภาษี

ศุลกากรไดล้ดนอ้ยลงเป็นลาํดบัดว้ยเหตุผลดงักล่าว กระทรวงการคลงัจึงไดเ้สนอพจิารณายกเลิกภาษีการคา้

และนาํภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชแ้ทน โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีอตัราเดียวท่ีใชก้บัสินคา้และบริการทุกชนิด สาํหรับ

สินคา้ใดท่ีมีเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีจะเกบ็สูงกวา่อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มใหเ้กบ็ภาษีสรรพสามิต การนาํ

ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชน้ี้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทย ทาํใหร้ะบบ

ภาษีอากรของประเทศท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจในปัจจุบนั และเอ้ืออาํนวยต่อการลงทุนและการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกิจ เน่ืองจากภาษีมูลค่าไม่มีความซํ้าซอ้นของภาระภาษีดงัเช่น ภาษีการคา้ 



1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการบนัทึกบญัชีและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
1.2.2 เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบัการคาํนวณ การกรอกแบบฟอร์มและวิธีการนาํส่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1.2.3 เพื่อใหท้ราบถึงวิธีการยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิม่ทางระบบอินเทอร์เน็ต 

1.3 ขอบเขตการทาํงาน 

1.3.1 โครงงานน้ีศึกษาถึงการรวบรวมขอ้มูลและ ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังานทางการ

บญัชี 
1.3.2 โครงงานน้ีอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัเอกสารประกอบในการยืน่แบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดศึ้กษาเรียนรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นบญัชี 
1.4.2 ไดรู้้จกัและเรียนรู้เก่ียวกบัเอกสารและขั้นตอนการบนัทึกบญัชี 
1.4.3 สามารถคาํนวณภาษีมูลค่าเพิม่ได ้
1.4.4 ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนวิธีการยืน่แบบภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต 



บทที ่2 

เอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1  ลกัษณะและประเภทของเอกสารประกอบการลงบัญชี 

ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํบญัชีและเสียภาษีอากร

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัทาํบญัชีจะตอ้งประกอบไปดว้ยเอกสารประกอบการ

ลงบญัชีเพื่อเป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชีและเสียภาษีของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

           การลงรายการในบญัชีรายวนัและบญัชีสินคา้ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีจะตอ้งมีเอกสารประกอบการ

ลงบญัชีทุกรายการท่ีสามารถแสดงความถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงและเป็นท่ีเช่ือถือได ้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ไดก้าํหนดใหเ้อกสารประกอบการลงบญัชีไวด้งัน้ี 

       เอกสารประกอบการลงบญัชี หมายถึง การบนัทึกเอกสารในการลงรายการในบญัชี ซ่ึงแยกออกไดเ้ป็น 

3 ประเภท คือ 

 (1) เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยบุคคลภายนอก 

 (2) เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

 (3) เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อใชใ้นกิจการ  

เอกสารทีจั่ดทําขึน้โดยบุคคลภายนอก 

        ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีไดรั้บมาจากบุคคลภายนอกเพือ่เป็นหลกัฐานในการจ่ายเงินของผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํ

บญัชี ซ่ึงเอกสารท่ีเกิดจากรายจ่ายดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ความครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริงดงักล่าว

ขา้งตน้ เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน 

เอกสารทีจั่ดทําขึน้โดยผู้มีหน้าทีจั่ดทาํบัญชีเพ่ือออกให้แก่บุคคลภายนอก 

        เป็นเอกสารท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีทาํข้ึนเพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลกัฐานในการชาํระเงิน 

เอกสารทีจั่ดทําขึน้โดยผู้มีหน้าทีจั่ดทาํบัญชีเพ่ือใช้ในกจิการ 

       เป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีท่ีไม่สามารถมีหรือใชเ้อกสารเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดย

บุคคลภายนอก และเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก เป็นหลกัฐาน

ในการลงบญัชีจึงจะใชเ้อกสารชนิดท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใชใ้นกิจการแทน 



ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี 

       ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีจะตอ้งส่งมอบเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการลงบญัชีใหแ้ก่ "ผูท้าํบญัชี" ใหค้รบถว้น

ถูกตอ้งเพื่อใหบ้ญัชีท่ีจดัทาํข้ึนสามารถแสดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะ

การเงินท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบญัชี 

การเกบ็รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 

       ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไว ้ณ สถานท่ีทาํการ 

โดยเกบ็รักษาไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หากตอ้งเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี

ไว ้ณ สถานท่ีอ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชี 

        กรณีจดัทาํบญัชีดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดในสถานท่ีอ่ืนใดในราชอาณาจกัรท่ีมิใช่

สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ใหถื้อวา่ไดมี้การเกบ็รักษาบญัชีไว ้ณ สถานท่ีดงักล่าวแลว้ กฎหมายไดก้าํหนดใหผู้มี้

หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไวเ้กิน 5 ปี แต่ตอ้งไม่เกิน 7 ปี 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบญัชีของกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง 

บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย 

       ผูมี้หนา้ท่ีทาํบญัชีตอ้งแจง้ต่อสารวตัรใหญ่บญัชี ถา้บญัชีหรือเอกสารประกอบการลงบญัชี สูญหายหรือ

เสียหายโดยใหแ้จง้ต่อสาํนกังานบญัชีท่ีสถานท่ีสาํนกังานแห่งใหญ่   ซ่ึงจะตอ้งแจง้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี

ทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น 

       ในกรณีท่ีสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีตรวจพบวา่บญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการ

ลงบญัชีท่ีเป็นสาระสาํคญัการจดัทาํบญัชีสูญหายหรือถูกทาํลายหรือปรากฏวา่บญัชีและเอกสารดงักล่าวมิได้

เกบ็ไวใ้นท่ีปลอดภยั ใหส้นันิษฐานวา่ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีมีเจตนาทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น หรือทาํให้

สูญหายหรือทาํใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงบญัชีหรือเอกสารนั้น เวน้แต่ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีจะพิสูจนใ์หเ้ช่ือไดว้า่ตน

ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่กรณีแลว้ เพื่อป้องกนัมิใหบ้ญัชีหรือเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการ

ลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย 

        บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํบญัชีและจดัเกบ็หลกัฐานประกอบการบนัทึก

บญัชีใหถู้กตอ้งและครบถว้นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี        



2.2  ภาษีขาย (Output Tax) 

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดเ้รียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ

เม่ือมีการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ทั้งน้ีรวมถึง 

 การนาํสินคา้ไปใชไ้ม่วา่จะกรณีใดๆ เวน้แต่จะนาํไปใชเ้พื่อประกอบกิจการของ

ตนเอง

 มีสินคา้คงเหลือท่ีผูป้ระกอบการมีไวใ้นการประกอบกิจการจากรายงานสินคา้และ

วตัถุดิบ ณ วนัเลิกประกอบกิจการ

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหนา้ท่ีเสียภาษีจากการใหบ้ริการหรือใช้

บริการของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง  

2.3  ภาษีซ้ือ (Input Tax) 

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่

เรียกเกบ็จากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ และใหห้มายความรวมถึง 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการเสียเม่ือนาํเขา้สินคา้

 ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการเสียเม่ือรับโอนสินคา้นาํเขา้

 ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีไดน้าํส่งกรมสรรพากร

- จากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 

- จากการชาํระราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกประเทศ ท่ีเขา้มา

ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ หรือใหบ้ริการในประเทศเป็นบางคร้ังและไม่ไดจ้ดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชัว่คราว 

- จากการชาํระค่าบริการใหผู้ป้ระกอบการท่ีไดใ้หบ้ริการในต่างประเทศ 



2.3.1  ประเภทภาษีซ้ือ 

ภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1. ภาษีซ้ือท่ีกาํหนดใหน้าํมาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือตอ้งเป็นภาษี

ซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ หรือภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการนาํเขา้สินคา้ การรับโอนสินคา้นาํเขา้  

 

 2. ภาษีซ้ือตอ้งหา้มเป็นภาษีซ้ือท่ีกาํหนดไม่ใหน้าํมาหกัออกจากภาษีขายหรือขอ

คืนภาษีซ้ือ  

 

2.3.2  เอกสารสําคญัเกีย่วข้องกบัภาษีซ้ือ 

  

 ภาษีซ้ือท่ีผูป้ระกอบการนาํมาหกัออกจากภาษีขายในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซ้ือ 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด  ซ่ึงในระบบภาษีมูลค่าเพิม่เอกสารสาํคญัประกอบ

ภาษีซ้ือ มีดงัน้ี 

1. ใบกาํกบัภาษี 

2. ใบเพิ่มหน้ี 

3. ใบลดหน้ี 

4. ใบเสร็จรับเงินท่ีกรมสรรพากรออกใหส้าํหรับการรับชาํระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาํส่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

5. ใบเสร็จรับเงินท่ีกรมศุลกากรออกใหใ้นการเรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร 

6. ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการท่ีเรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการขายทอดตลาดสินทรัพยข์อง

ผูป้ระกอบการจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกาํกบัภาษี (Tax Invoice) 

 

ใบกาํกบัภาษีเป็นหลกัฐานสาํคญัท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้

หรือผูใ้ชบ้ริการ และตอ้งส่งมอบใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการทนัที ใบกาํกบัภาษีแบ่ง

ออกเป็น2 ประเภท  

  

 ใบกาํกบัภาษีเตม็รูป 

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดรั้บใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป จากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ สามารถ

นาํภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนมาหกัออกจากภาษีขายในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซ้ือ เวน้แต่เป็นภาษี

ซ้ือตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด จะไม่สามารถนาํมาหกัออกจากภาษีขายได ้ 

ลกัษณะใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป มีขอ้ความตามดงัน้ี 

 

• คาํวา่ “ใบกาํกบัภาษี” ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

• ช่ือ และท่ีอยู ่เลขบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี องคก์รของผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีออกใบกาํกบัภาษี 

• ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูบ้ริการ 

• หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษี และหมายเลขลาํดบัของเล่ม(ถา้มี) 

• ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้ หรือ ของบริการ 

• จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคาํนวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยใหแ้ยกจากมูลค่า

ของสินคา้ และของบริการ ไดช้ดัแจง้ 

• วนัเดือนปีท่ีออกใบกาํกบัภาษี 

• ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด  

 

 

 

 

 



 

รูปภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 



ใบกาํกบัภาษีอย่างย่อ  
 

ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดม้าจากการซ้ือสินคา้หรือรับ

บริการ ภาษีท่ีเกิดข้ึนเป็นภาษีตอ้งหา้ม ไม่สามารถนาํมาหกัออกจากภาษีขาย หรือขอคืนภาษีซ้ือ แต่สามารถ

นาํมาเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
ลกัษณะใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ ตอ้งมีขอ้ความตามดงัน้ี 
 
1. คาํวา่ ใบกาํกบัภาษี ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
2. ช่ือ หรือช่ือยอ่ และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอาการของผูท่ี้ออกใบกาํกบั 
3. หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษี และหมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้มี) 
4. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือบริการ 
5. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี 
6. ราคาของสินคา้หรือราคาค่าบริการ โดยตอ้งระบุชดัเจนวา่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มไวแ้ลว้ 
7. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ 

 

 

 

 

 



2.4  ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT) เป็นภาษีท่ีเรียกเกบ็จากการขายสินคา้ การ

ใหบ้ริการและการนาํเขา้ ในปัจจุบนัจดัเกบ็ภาษีในอตัราร้อยละ 7 และอตัราร้อยละ 0 สาํหรับการส่งออก 

  

 ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการ หากมีรายรับเกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี หรือ ต่อรอบ

ระยะเวลาบญัชี ตอ้งจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเม่ือมีการขายสินคา้หรือ

ใหบ้ริการ จะตอ้งออกใบกาํกบัภาษี เพื่อเรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการ พร้อมทั้ง

ส่งมอบใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

  

 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ภ.พ.30) เป็นรายเดือนภาษี โดยยืน่แบบไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1-15 ของเดือนถดัไปทุกเดือน ไม่วา่กิจการจะมีรายรับ

จาการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่กต็าม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ภาษีมูลค่าเพิม่มีความสําคญัอย่างไร 

ภาษีเป็นแหล่งรายไดส้าํคญัของของภาครัฐแทบทุกประเทศ ลองนึกภาพวา่รัฐคือคนหน่ึงคน รัฐกต็อ้งมี

ค่าใชจ่้ายเพื่อดูแลตวัเอง เช่น 

• จ่ายตลาดซ้ือของกินของใช ้

• ลงทุนทาํธุรกิจเพื่อความมัง่คัง่ 

• ซ้ืออุปกรณ์รักษาความปลอดภยั 

• จ่ายค่ารักษาพยาบาล 

• จ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อสร้างอนาคต 

• เล้ียงรับรองเพื่อนบา้นเพื่อความสมัพนัธ์อนัดี  

ฯลฯ 

จะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีกเ็พื่อความอยูดี่มีสุขของรัฐ สุดทา้ยคนท่ีไดรั้บประโยชน์กคื็อคนในรัฐนัน่เอง 

ถา้รัฐมีรายจ่ายมากแต่มีรายรับไม่พอ ประเทศชาติกอ็าจลม้ละลายได ้ดงันั้น คนในรัฐจึงตอ้งช่วยกนั

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายของรัฐเพื่อ ความกินดีอยูดี่ของคนในรัฐดว้ยกนัเอง 

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ภาษีคือเคร่ืองมือทางการคลงัชนิดหน่ึงของรัฐ มีไวส้าํหรับควบคุม

พฤติกรรมของประชาชนไดด้ว้ย เช่น หากตอ้งการใหป้ระชาชนสูบบุหร่ีนอ้ยลง กใ็ชว้ิธีเพิ่มภาระภาษีบุหร่ี

เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน หรือ หากตอ้งการใหป้ระชาชนวางแผนทาํประกนัชีวิต กใ็หสิ้ทธิประโยชน์

ทางภาษีสาํหรับค่าเบ้ียประกนัชีวิตเพื่อจูงใจใหป้ระชาชนทาํประกนัชีวติ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5
https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B


วธีิการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 แบบคาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   

  แบบคาํขอท่ีใชใ้นการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดแ้ก่ แบบ ภ.พ.01 ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอรับไดท่ี้สาํนกังานกรมสรรพกรพื้นท่ีสาขา  

 

  เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 คาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01  

 สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมถ่ายภาพสาํเนาดงักล่าว 

 บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบตัรดงักล่าว 

 สญัญาเช่าอาคารท่ีเป็นสถานท่ีประกอบการ (กรณีเช่า) และหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ  

 บตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการ และสาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมภาพถ่าย

เอกสารดงักล่าว 

 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการ และภาพถ่ายสถานประกอบการ 

 กรณีผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ประสงคจ์ะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ี ประกอบกิจการขายสินคา้ หรือผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับ ไม่เกิน 

1,800,000 บาทต่อปี หรือกิจการอ่ืนใหย้ืน่ แบบคาํขอแจง้ใชสิ้ทธ์ิเพื่อขอจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ. 01.1) พร้อมกบัการยืน่ ภ.พ.01  

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าทีข่องผู้ประกอบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 เรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ และออกใบกาํกบัภาษีเพื่อเป็น

หลกัฐานในการเรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น และจดัทาํรายงานตามท่ีกฎหมายกาํหนดซ่ึงไดแ้ก่ 

 รายงานภาษีซ้ือ 

 รายงานภาษีขาย 

 รายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

 ยืน่แบบแสดงรายการตามแบบ ภ.พ.30 

 

 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

  ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบ 

 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7 หรือผูป้ระกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 โดยคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือใน

แต่ละเดือนภาษี  

  แบบแสดงรายการท่ีใช ้

•  แบบ ภ.พ.01 แบบคาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

•  แบบ ภ.พ.02 แบบคาํขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกนั 

•  แบบ ภ.พ.02.1 แบบคาํยกเลิกการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกนั 

•  แบบ ภ.พ.08 แบบคาํขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

•  แบบ ภ.พ.09 แบบคาํขอแจง้การเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

•  แบบ ภ.พ.30 ใชส้าํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเดือนภาษี

ใดมีจาํนวนภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย ผูป้ระกอบการจะไดรั้บภาษีคืน สามารถใชแ้บบ 

ภ.พ.30 น้ี เป็นคาํขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 



• แบบใบขนสินคา้ขาเขา้ ใชส้าํหรับผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นผูน้าํเขา้ไม่วา่จะเป็น 

ผูป้ระกอบจดทะเบียนหรือไม่กต็าม ผูน้าํเขา้ตอ้งชาํระภาษีพร้อมกบัการชาํระอากรขา

เขา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 

•  แบบ ภ.พ.36 ใชส้าํหรับผูมี้หนา้ท่ีนาํส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) ผูจ่้ายเงินท่ีจ่ายค่าซ้ือสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ 

-   ผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกประเทศซ่ึงเขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้ หรือการ

ใหบ้ริการในประเทศเป็นการชัว่คราว และไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่

เป็นการชัว่คราวหรือ 

-   ผูป้ระกอบการท่ีไดใ้หบ้ริการในต่างประเทศและไดมี้การใชบ้ริการนั้นใน

ราชอาณาจกัร 

 

(ข)   ผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธิในบริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแลว้ ใน

อตัราร้อยละ 0 ไดแ้ก่การรับโอนสินคา้หรือการรับโอนสิทธิในบริการท่ีไดมี้การ

ขายหรือการใหบ้ริการ กบัองคก์รสหประชาชาติ ทบวงการชาํนญัพิเศษของ

สหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 

ทั้งน้ีเฉพาะการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการและ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 

 

(ค) ผูท้อดตลาดซ่ึงขายทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งใบ แบบ ภ.พ.30 

  

 



2.5  ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทกึข้อมูลใบแนบ ภ.พ.30 (E-filing) 

 

การเรียกใชง้านโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ. 30  มีขั้นตอน ดงัน้ ี 

 โปรแกรมบนัทึกขอ้มูล  การเรียกใชง้านโปรแกรม ท่ีหนา้จอ Desktop เลือก Start 

> Program > Rdinet > PP30 > ภ.พ. 30 

 กรอกรายละเอียดขอ้มูล – เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร – ช่ือผูป้ระกอบการ – 

สาขาท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบรวมรายการ - เดือน/ปี ภาษี เลือก “ตกลง” 

 เขา้สู่หนา้จอใบแนบ เลือก “เพิ่ม” เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดของแต่ละ

สาขา  

 

 รายละเอียดขอ้มูล  

•  สาขาท่ี   

•  เลขท่ี, รหสัไปรษณีย ์  

•  ยอดขาย/ยอดซ้ือ ท่ีตอ้งเสียภาษี  

•  ภาษีขาย/ภาษีซอ้ ระบบจะทาํการคาํนวณภาษีขาย/ภาษีซ้ือเท่ากบั 7% ของยอดขาย/ ยอด

ซ้ือ ท่ีตอ้งเสียภาษี (แต่สามารถแกไ้ขใหต้รงกบัขอ้มูลในรายงานภาษีขาย/ภาษีซ้ือ) หาก

ไม่เท่ากบั 7% ระบบจะแสดงรายการเตือน “ภาษีขาย/ภาษีซ้ือไม่เท่ากบั 7% ของยอดขาย/

ยอดซ้ือ โปรดตรวจสอบ” หากยนืยนัวา่ถูกตอ้ง เลือก “OK” 

   

 ระบบจะทาํการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มวา่มียอดตอ้งชาํระ หรือชาํระเกิน เม่ือกรอก

รายละเอียด ขอ้มูลของสาขานั้นๆเสร็จใหเ้ลือก “ตกลง” หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลสาขาต่อไปให้

เลือก “เพิ่ม” หากตอ้งการแทรก แกไ้ข หรือ ลบ รายการใดใหเ้ลือกท่ีรายการนั้นๆ จะปรากฏแถบสี

ฟ้าท่ีขอ้มูลท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 



 จากนั้นใหเ้ลือก 

 

•  แทรก   เพื่อทาํการแทรกขอ้มูลระหวา่งรายการ   

•  แกไ้ข   เพื่อแกไ้ขขอ้มูล  

•  ลบ     เพื่อลบขอ้มูล ระบบจะแสดงหนา้จอเตือนวา่ตอ้งการลบขอ้มูลหรือไม่หากตอ้งการ

ใหเ้ลือก “Yes”    

 

 ระบบจะปรากฏหนา้จอใบหนา้ โดยสรุปยอดขายท่ีตอ้งเสียภาษีของทุกสาขา, ภาษี

ขาย, ยอด ซ้ือท่ีมีสิทธินาํภาษีซ้ือมาหกั และภาษีซ้ือเดือนน้ี  จากนั้นใหก้รอกรายละเอียดของยอดขาย

รวมในเดือนท่ียืน่แบบ, ยอดขายท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 (ถา้มี),  ยอดขายท่ีไดรั้บยกเวน้ (ถา้มี)  

และภาษีท่ีชาํระเกินยกมา (ถา้มี) ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให ้  ถูกตอ้งครบถว้น เลือก “จดัเกบ็” 

เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการจดัเกบ็ขอ้มูล 

 

2.6  ขั้นตอนการจัดเกบ็ข้อมูล 

 โปรแกรมแสดงหนา้จอใหเ้ลือกตาํแหน่ง Directory ท่ีตอ้งการกรณีมีสาขาใหร้ะบุ

ประเภท สาขา VAT หากเป็นสานกังานใหญ่ไม่ตอ้งระบุ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” ไฟลข์อ้มูลจะ

จดัเกบ็อยูท่ี่ Program Files / Program Files (X86) โฟลเดอร์Rdinet > PP.30 

 

 ระบบจะตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั โดยช่ือไฟลป์ระกอบดว้ย  หมายเลขผูเ้สียภาษี 13 

หลกัตามดว้ย vO000 หมายถึงสาํนกังานใหญ่ P30 หมายถึงแบบ ภ.พ.30 2560 หมายถึง ปีภาษี 06 

หมายถึงเดือนภาษี และ 00 หมายถึงการยืน่ปกติ เลือก “พิมพ”์ 

 
 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการ  

สถานประกอบการ : บริษทั บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด ์ออดิท จาํกดั 

ท่ีตั้ง : ท่ีอยู ่198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ 

 แขวง ดาวคะนอง เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

โทรศพัท ์           : 02-476-0599  

เวลาทาํงาน     : วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.00-17.00 

รูปภาพท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั



3.2 ประวตัิสถานประกอบการ 

 

สาํนกังานตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2498  ดาํเนินงานมากวา่ 50 ปี  ไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือถือจาก

ลูกคา้มาโดยตลอด  ประสบการณ์อนัยาวนานทางดา้นบญัชีและภาษี เพาะบ่มใหเ้ราเติบโตอยา่งมีแบบแผน

และมีแนวทางท่ีชดัเจนในการปฏิบติังาน  เรามีความเช่ียวชาญทางดา้นบญัชีและภาษี ประกอบกบัการ

ติดตามข่าวคราวความเคล่ือนไหว การเขา้ศึกษาเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ทาํใหส้าํนกังานมีความ

พร้อมในการปฏิบติังาน และพร้อมรับส่ิงใหม่ ๆ ไดเ้สมอ ซ่ึงเราจะยนืหยดัเคียงขา้งท่านและช้ีแนะแนวทางท่ี

ถูกตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อใหท่้านสามารถดาํเนินกิจการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน โดยมิตอ้งมากงัวล

วา่ จะปฏิบติัถูกตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมายหรือไม่  

เราเร่ิมพฒันามาจากเสียงดีดรางลูกคิด พฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเสียงกดเคร่ืองคิดเลข ตลอดมา

จวบจนเขา้สู่ยคุ 4G ( FOURTH GENERATION COMPUTER ) เสียงกดรัวแป้นคอมพิวเตอร์อยา่งเป็น

จงัหวะต่อเน่ืองนั้น บ่งบอกถึงการพฒันาการของสาํนกังานตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี และเราจะยงัคง

พฒันาการอยา่งไม่หยดุย ั้งต่อไป  และจะพฒันาองคค์วามรู้ของเราพร้อมไปกบัพฒันาเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ี

ทนัสมยัมากข้ึน  เพื่อการใหบ้ริการท่ีดีเลิศต่อท่าน 

  ดว้ยอุปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั  ขอ้มูลของท่านจะถูกเกบ็รักษาอยา่งดียิง่ และเป็น

ความลบัเสมอ นัน่เป็นนโยบายของสาํนกังานและเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบติังานท่ีเรายดึถือกนัมากวา่ 40 

ปี และในอนาคต เราพร้อมท่ีจะพฒันาข้ึนสู่สาํนกังานอีเลคโทรนิค สมบูรณ์แบบ ( Online Service ) และขอ

ตั้งปณิธานวา่ เราจะบริการดว้ยใจ ( Service Mind ) ท่ีพร้อมจะทาํใหลู้กคา้พึงพอใจอยา่งสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ลกัษณะการประกอบการ 

** งานด้านการจัดทาํบัญชีและภาษีอากร 

ให้บริการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ี รับรองทั่วไป ( GAAP ) และการปรับปรุง 

( ADJUST ) บญัชีให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้ท่าน

สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องและหลีกเล่ียงปัญหาการถูกกรมสรรพากรยอ้นหลังได้ในภายหลัง ซ่ึงการ

ปฏิบติังานของสาํนกังานจะแทรกระบบการตรวจสอบ  ( DOUBLE CHECK ) ตลอดเวลา แมแ้ต่รายละเอียด

เก่ียวกบัช่ือท่ีอยู่ท่ีไม่ถูกตอ้งในใบกาํกบัภาษีก็ไม่สามารถหลุดรอดระบบของเราได ้( ระบบการตรวจสอบ

โดยบุคคลากรท่ีผ่านการอบรมมาอย่างดี มิใช่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ระบบดงักล่าวเคยผ่านการ

พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพมาแลว้ในบริษทัใหญ่ ๆ ซ่ึงเป็นลูกคา้ของสาํนกังานว่า มีความแม่นยาํในดา้นตวัเลข

ทางดา้นบญัชี และสามารถป้องกนัการทุจริตในบริษทัของท่านได ้เพราะผลจากการทาํงานอยา่งหนกัของเรา 

สามารถจบัทุจริตในบริษทัใหญ่ ๆ ท่ีเป็นลูกคา้ของเราได ้โดยมีการดาํเนินคดีจนถึงท่ีสุด  

** งานด้านทะเบียนธุรกจิ

1. จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญั และร้าน

ธรรมดา  

2. การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทางดา้นทะเบียนเช่น การจดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปล่ียนแปลง

กรรมการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์ทั้งทางดา้น กระทรวงพาณิชยแ์ละกรมสรรพากร  

3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจง้เปล่ียนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร

4. จดทะเบียนสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ

5. ข้ึนทะเบียนประกนัสงัคมและกองทุนเงินทดแทน แจง้พนกังานเขา้และออก ฯลฯ

6. การจดัทาํและยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท ทั้งในส่วนของ กรมทะเบียนการคา้

กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สาํนกังานประกนัสงัคม 



** งานด้านการวางระบบและตรวจสอบบัญชี 

1. รับตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป( GAAS ) โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

( CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ) และตรวจสอบและรับรองบญัชี โดยผูส้อบบญัชีภาษีอากร ( 

TAX AUDITOR )  

2. รับวางระบบบญัชี โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบญัชี เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหาร ซ่ึงเราใช้

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของสาํนกังานบญัชีไม่ตํ่ากวา่ 2 แห่งข้ึนไป เพื่อใหร้ะบบของท่าน

สมบูรณ์แบบท่ีสุด การวางระบบสามารถแบ่งการวางระบบออกเป็นการวางระบบบางส่วน และการวาง

ระบบทั้งหมดภายในองคก์รของท่าน 

 

** งานด้านทีป่รึกษา 

สาํหรับกิจการท่ีมีนกับญัชีของท่านอยูแ่ลว้ แต่นกับญัชีไม่มีความเช่ียวชาญทางดา้นการบญัชี

ระดบัสูง หรือไม่เช่ียวชาญในดา้นของการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย

หา้งหุน้ส่วนและบริษทั หรือประมวลรัษฎากร รวมทั้งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547  เราสามารถใหค้าํปรึกษาหารือกบัท่านไดเ้พื่อช่วยใหท่้านปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน

การบญัชีและกฎหมายต่าง ๆ ซ่ึงเราถือวา่ ไม่มีผูใ้ดรู้ในทุกเร่ืองแมแ้ต่สาํนกังานเองกต็าม ดงันั้น ทุกคาํถาม

ของท่าน จะตอ้งมีคาํตอบ หากเป็นกรณีท่ีสาํนกังานไม่ทราบ เช่น กฎหมายใหม่ หรือ เร่ืองท่ีเราไม่มี

ประสบการณ์มาก่อน เราจะหาคน้ควา้หาคาํตอบมาใหท่้านใหไ้ดจ้นสุดความสามารถ เพราะสาํนกังานถือวา่ 

ประสบการณ์ดงักล่าว สามารถเพิ่มพนูความรู้เพื่อจะเป็นประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืนไดต่้อไป 

 

 

 

 

 

 

 



3.4    ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.4.1  จดัทาํรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 

3.4.2  บนัทึกรายการลูกหน้ี-เจา้หน้ี 

3.4.3  บนัทึกรายการรับชาํระหน้ีลูกหน้ี 

3.4.4  บนัทึกรายการจ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ี 

3.4.5  ตรวจสอบเอกสารใหต้รงกบัรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 

3.5  ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

1.นางสาว รุ่งกานต ์ศรีเมฆ  ตาํแหน่ง หวัหนา้บญัชีฝ่ายบริหาร

2.นางสาว ฐิติพร  สมยิง่   ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 

15 พฤษภาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560 

3.7   ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 รวบรวมขอ้มูลจากการทาํงานในแต่ละวนัของขา้พเจา้กบัเพื่อนร่วมงานซ่ึงจะเกบ็ขอ้มูลจาก

งานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีทาํ ถา้หากเกิดขอ้สงสยัหรือไม่เขา้ใจจะสอบถามจากพนกังานท่ี

ปรึกษา

 วางแผนขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อการดาํเนินงานจะไดเ้ป็นไปตามระเบียบระยะเวลาท่ี

กาํหนดก่อนทาํการลงมือปฏิบติังาน

 วิเคราะห์หวัขอ้โครงงานท่ีไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลการทาํงานในแต่ละวนัและ

วิเคราะห์งานท่ีไดรั้บมอบหมายวา่เป็นงานอะไร ถนดังานดา้นอะไร และความเช่ียวชาญ

ชาํนาญในดา้นอะไร

 จดัทาํโครงงานตามรายละเอียดเน้ือหาของงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปัญหาจากการทาํงาน

ในแต่ละวนั

 ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดวา่ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงอะไรบา้งเพือ่ใหง้านออกมาถูกตอ้ง



ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
รวบรวมขอ้มูล     
วางแผนขั้นตอนการปฏิบติังาน     
วิเคราะห์หวัขอ้โครงงาน     
จดัทาํโครงงาน     
ตรวจสอบผลงาน     

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทาํโครงงาน 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- เคร่ือง Printer 

- กลอ้งถ่ายรูป 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัตงิานตามโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2560  จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดไ้ปฝึก

ปฏิบติัท่ี บริษทั บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด ์ออดิท จาํกดั ทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ถึงการจดัเรียงเอกสาร โดย

เรียงวนัท่ีนอ้ยอยูด่า้นล่าง วนัท่ีมากอยูด่า้นบน จากนั้นกน็าํเอกสารมาคียเ์ขา้โปรแกรม เอกสารในท่ีน้ีคือ 

เอกสารในการซ้ือกคื็อใบกาํกบัภาษีซ้ือท่ีบริษทัไปซ้ือสินคา้ เอกสารการขายกคื็อใบกาํกบัภาษีขายท่ีบริษทั

ออกใหก้บัลูกคา้ เอกสารใบสาํคญัรับ กคื็อ การรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีเราไดข้ายสินคา้ให ้จะแบ่งออกเป็น 

การรับชาํระเป็นเงินสด การรับชาํระเป็นเช็คธนาคาร และการโอนเขา้บญัชีธนาคารของบริษทั ทั้งน้ีเรากต็อ้ง

ตรวจเช็คดว้ยวา่ยอดท่ีลูกคา้จ่ายเช็คมา หรือยอดท่ีลูกคา้โอนเขา้บญัชีธนาคารตรงกบัใบแจง้ยอดคงเหลือใน

ธนาคารหรือไม่ และเอกสารใบสาํคญัจ่าย ใบสาํคญัจ่ายในท่ีน้ีรวมถึงการซ้ือสินคา้ และการจ่ายค่าใชจ่้าย

ต่างๆ การซ้ือสินคา้คือการท่ีเราไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการต่างๆเป็นเงินเช่ือและบนัทึกเป็นเจา้หนีไว ้เม่ือถึงครบ

กาํหนดชาํระกจ็ะจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคาร และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆเช่น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

เม่ือบนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ กต็อ้งตรวจสอบวา่ยอดตรงกนัหรือไม่ ในการขายตอ้งตรวจสอบ

ยอดจากรายงานภาษีขายท่ีบริษทัใหม้าวา่ตรงกบัรายงานภาษีขายท่ีเราคียข์อ้มูลเขา้ไป ถา้ยอดไม่ตรงกนั ก็

ตอ้งหาวา่ยอดแตกต่างกนัเท่าไหร่ ถา้บริษทัออกยอดมาผดิ กต็อ้งโทรแจง้และแกไ้ขขอ้มูล เม่ือตรวจทุกอยา่ง

ครบเรียบร้อยแลว้ กน็าํเอกสารท่ีคียข์อ้มูลพร้อมทั้งรายงานภาษีนาํลงไปใหแ้ผนกภาษีตรวจอีกรอบเพื่อความ

รอบครอบ และทาํการยืน่ภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต  และเม่ือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยกน็าํเอกสารกลบัมาท่ีแผนก

บญัชี ตรวจทานดูอีกคร้ังวา่มีผดิตรงไหนหรือไม่ ถา้ผดิกแ็กไ้ขใหถู้กตอ้ง และนาํเอกสารเกบ็เขา้แฟ้ม โดย

แยกเอกสารเขา้แฟ้มแต่ละประเภท เช่น ใบกาํกบัภาษีขายและรายงานภาษีขาย ใบสาํคญัรับและ

ใบเสร็จรับเงิน ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เป็นตน้ ส่วนมากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีเรานาํมากระทบยอด นั้นมกัจะเป็น

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั   ซ่ึงจะเป็นการสัง่จ่ายโดยการเขียนเช็ค  และจะมีรายการ เคล่ือนไหวระหวา่ง

เดือนมาใหกิ้จการทุกส้ินเดือน  หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ Bank Statement    

ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นโปรแกรม Winspeed และโปรแกรม 

Express ทั้งน้ียงัไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการยืน่แบบภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีขา้พเจา้ไม่

เคยทาํมาก่อน  



4.2 ขั้นตอนการคย์ีข้อมูลลงโปรแกรม Winspeed 

• ขั้นตอนการบนัทึกการขายและการทาํรายงานภาษีขาย 

ขั้นตอนแรกเม่ือผูจ้ดัทาํไดท้าํการตรวจสอบใบกาํกบัภาษีขาย รายการขายต่างๆ ในเดือนภาษีท่ีตอ้งการ

ยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ พบวา่เป็นไปตามหลกัของกฎหมายอยา่งถูกตอ้งครบถว้นของรายงานภาษีขาย จากนั้น

กน็าํเอกสารใบกาํกบัภาษีขายมาทาํการบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม Winspeed โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีขาย 

 



 เปิดโปรแกรม Winspeed จากนั้นใหเ้ลือกหวัขอ้ Sale Order คลิกเขา้ไปตรงคาํวา่ ขายเช่ือ 

โปรแกรมจะปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาใหเ้ราคียข์อ้มูล 

 

รูปภาพท่ี 4.2 โปรแกรม Winspeed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพท่ี 4.3 ขั้นตอนการคียข์อ้มูลลงโปรแกรม 



 ตั้งวนัท่ีใหต้รงกบัวนัท่ีในเอกสารใบกาํกบัภาษีขายจากนั้นใส่รหสัลูกคา้ ตามดว้ยช่ือของ

ลูกคา้ และเลขท่ีใบกาํกบั ซ่ึงเลขท่ี ใบกาํกบัจะตอ้งตรงกบัเอกสารใบกาํกบัภาษี และรันตามรหสัในเคร่ือง 

  คียข์อ้มูลสินคา้ท่ีขาย จาํนวน ราคาต่อหน่วย รวมทั้งส่วนลด และกด Enter โปรแกรมจะ

คาํนวณราคาออกมาให ้และตรวจดูวา่ตรงกบัใบกาํกบัภาษีขายหรือไม่ 

 

 

รูปภาพท่ี 4.4 ขั้นตอนการคียข์อ้มูลลงโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสและช่ือของลูกค้า เลขทีใ่บกาํกบั วนัทีใ่บกาํกบั 

รหัสสินค้า จํานวน 
ราคา 



  คลิกท่ี VAT เพื่อตรวจดูเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี สาํนกังานใหญ่/สาขา 

  เม่ือขอ้มูลถูกตอ้ง ตรงกบัใบกาํกบัภาษีขายแลว้ ใหค้ลิกท่ี GL เพื่อดูสมุดบนัทึกรายวนั 

จากนั้นกก็ด Save  

  เม่ือบนัทึกขอ้มูลจากใบกาํกบัภาษีขายครบทุกใบแลว้ จากนั้นกไ็ปตรวจสอบใบรายงาน

ภาษีขาย  

 

 

  

รูปภาพท่ี 4.5 ขั้นตอนการคียข์อ้มูลลงโปรแกรม 

 

 

 

 

 

save 
vat 

GL 
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 รูปภาพท่ี 4.6 ขั้นตอนตรวจสอบรายงานภาษีขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.7 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีขาย 



 จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาใหเ้ราเลือก เดือนและปี พ.ศ. ท่ีเราตอ้งการ

ดู เม่ือเราคียเ์ดือนและปี พ.ศ.ท่ีเราตอ้งการแลว้ใหก้ด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพท่ี 4.8 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งรายงานภาษีขาย 

 



• ขั้นตอนการบนัทึกการซ้ือและการทาํรายงานภาษีซ้ือ 

 ก่อนอ่ืนผูจ้ดัทาํจะตอ้งแยกตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษีกบัใบเสร็จรับเงินออกจากกนัใหเ้รียบร้อย

ก่อนและตรวจสอบค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการทาํรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มใน

ส่วนของภาษีซ้ือ วา่สามารถท่ีจะนาํค่าใชจ่้ายตวันั้นมาทาํภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นภาษีไดห้รือไม่ จากนั้นผูจ้ดัทาํก็

ทาํการคียข์อ้มูลลงโปรแกรม Winspeed โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.10 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีซ้ือ 

25/06/2560 
25/06/2560 



 เปิดโปรแกรม Winspeed จากนั้นเลือก Purchase Order และคลิกท่ี     PO Data Entry 

โปรแกรมจะมีขอ้มูลข้ึนมาใหเ้ราเลือกวา่จะบนัทึกขอ้มูลอะไรใหเ้ราเลือกท่ีคาํวา่ ซ้ือเช่ือ จากนั้นโปรแกรม

จะปรากฏหนา้ต่างการบนัทึกซ้ือเช่ือข้ึนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพท่ี 4.11 ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.12 ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือ 

 



 ตั้งวนัท่ีใหต้รงกบัวนัท่ีในเอกสารใบกาํกบัภาษีซ้ือจากนั้นใส่รหสัผูข้าย ตามดว้ยช่ือของ

ผูข้าย และเลขท่ีใบกาํกบั ซ่ึงเลขท่ี ใบกาํกบัจะตอ้งตรงกบัเอกสารใบกาํกบัภาษี 

 คียข์อ้มูลสินคา้ท่ีซ้ือ จาํนวน ราคาต่อหน่วย รวมทั้งส่วนลด และกด Enter โปรแกรมจะ

คาํนวณราคาออกมาให ้และตรวจดูวา่ตรงกบัใบกาํกบัภาษีหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.13 ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

รหัสและช่ือของลูกค้า 
เลขทีเ่อกสารและ

เลขทีใ่บกาํกบั วนัทีใ่บกาํกบั 

รหัสสินค้า 
จํานวนและราคาต่อหน่วย 

อตัราภาษ ี

25/06/2560 

25/06/2560 

25/06/2560 

 

 



 คลิกท่ี VAT เพื่อตรวจดูเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี สาํนกังานใหญ่/สาขา 

  เม่ือขอ้มูลถูกตอ้ง ตรงกบัใบกาํกบัภาษีแลว้ ใหค้ลิกท่ี GL เพื่อดูสมุดบนัทึกรายวนั จากนั้น

กก็ด Save  

  เม่ือบนัทึกขอ้มูลจากใบกาํกบัภาษีครบทุกใบแลว้ จากนั้นกไ็ปตรวจสอบใบรายงานภาษีซ้ือ  

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.14 ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือ 
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 รูปภาพท่ี 4.15 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ 

 

 

รูปภาพท่ี 4.16 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ 

Value Added Tax   /   VT Tax Report 



 จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาใหเ้ราเลือก เดือนและปี พ.ศ. ท่ีเราตอ้งการ

ดู เม่ือเราคียเ์ดือนและปี พ.ศ.ท่ีเราตอ้งการแลว้ใหก้ด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.17 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ 

รูปภาพท่ี 4.18 รายงานภาษีซ้ือ 

 



4.3 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทกึข้อมูลใบแนบ ภ.พ.30 (E-filing) 

กรณีท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นผูป้ระกอบการยืน่แบบรวม ณ สถานประกอบการ โดยสาขาท่ีไดรั้บ

อนุมติัมีหนา้ท่ียืน่แบบตอ้งทาํการจดัเตรียมขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมบนัทึกแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภ.พ. 30  การเรียกใชง้านโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ. 30  มีขั้นตอน ดงัน้ี  

 โปรแกรมบนัทึกขอ้มูล การเรียกใชง้านโปรแกรมท่ีหนา้จอ Desktop เลือก Start >

Program > Rdinet > PP30 > ภ.พ. 30 

รูปภาพท่ี 4.19 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 



 หนา้จอแสดงโปรแกรมบนัทึกขอ้มูล แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 

 

รูปภาพท่ี 4.20 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กรอกรายละเอียดขอ้มูล 
           - เลขประจาํตวัผูภ้าษีอากร  

 - ช่ือผูป้ระกอบการ 

 - สาขาท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบรวมรายการ  

 - เดือน/ปี ภาษี   เลือก “ตกลง”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.21 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 

 

 



   เขา้สู่หนา้จอใบแนบ เลือก “เพิ่ม” เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดของแต่ละสาขา 
 
 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.22 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 

 



 รายละเอียดขอ้มูล  

- สาขาท่ี   

- เลขท่ี , รหสัไปรษณีย ์  

- ยอดขาย/ยอดซ้ือ ท่ีตอ้งเสียภาษี  

- ภาษีขาย/ภาษีซ้ือ ระบบจะทาํการคาํนวณภาษีขาย/ภาษีซ้ือเท่ากบั 7% ของยอดขาย/ยอด

ซ้ือท่ีตอ้งเสียภาษี (แต่สามารถแกไ้ขใหต้รงกบัขอ้มูลในรายงานภาษีขาย/ภาษีซ้ือ) หาก

ไม่เท่ากบั 7% ระบบจะแสดงรายการเตือน “ภาษีขาย/ภาษีซ้ือ        ไม่เท่ากบั 7% ของ

ยอดขาย/ยอดซ้ือ โปรดตรวจสอบ” หากยนืยนัวา่ถูกตอ้ง เลือก “OK”   

 

  

รูปภาพท่ี 4.23 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 



 ระบบจะทาํการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มวา่มียอดตอ้งชาํระ หรือชาํระเกิน เม่ือกรอก

รายละเอียด ขอ้มูลของสาขานั้นๆเสร็จใหเ้ลือก “ตกลง”  
 

 

 

รูปภาพท่ี 4.24 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 

 

 

 



 หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลสาขาต่อไปใหเ้ลือก “เพิ่ม” หากตอ้งการแทรก แกไ้ข หรือ ลบ 

รายการใดใหเ้ลือกท่ีรายการนั้นๆ จะปรากฏแถบสีฟ้าท่ีขอ้มูลท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง 

 

 

  

รูปภาพท่ี 4.25 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 

 

 



 จากนั้นใหเ้ลือก  

� แทรก  เพื่อทาํการแทรกขอ้มูลระหวา่งรายการ   

� แกไ้ข   เพือ่แกไ้ขขอ้มูล  

� ลบ     เพื่อลบขอ้มูล เช่น หากตอ้งการลบขอ้มูลสาขาท่ี 1 เลือกลาํดบัท่ี 3 จะปรากฏแถบสีฟ้า

จากนั้นใหเ้ลือก “ลบ” ระบบ จะแสดงหนา้จอเตือนวา่ตอ้งการลบขอ้มูลหรือไม่หากตอ้งการให้

เลือก “Yes”  

 

 รูปภาพท่ี 4.26 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 

 



 ระบบจะปรากฏหนา้จอใบหนา้ โดยสรุปยอดขายท่ีตอ้งเสียภาษีของทุกสาขา, ภาษีขาย, 

ยอดซ้ือท่ีมีสิทธินาํภาษีซ้ือมาหกั และภาษีซ้ือเดือนน้ี  จากนั้นใหก้รอกรายละเอียดของยอดขายรวมในเดือน 

ท่ียืน่แบบ, ยอดขายท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 (ถา้มี),  ยอดขายท่ีไดรั้บยกเวน้ (ถา้มี)  และภาษีท่ี ชาํระเกิน

ยกมา (ถา้มี) ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูล ใหถู้กตอ้งครบถว้น เลือก “จดัเกบ็” เพื่อเขา้สู่ ขั้นตอนการจดัเกบ็

ขอ้มูล  

 

 

รูปภาพท่ี 4.27 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบนัทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30 

 

 

 



4.4 ขั้นตอนการจัดเกบ็ข้อมูล 

 โปรแกรมแสดงหนา้จอใหเ้ลือกตาํแหน่ง Directory ท่ีตอ้งการ กรณีมีสาขาใหร้ะบุ ประเภท

สาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็นสาํนกังานใหญ่ไม่ตอ้งระบุ จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง” ไฟลข์อ้มูลจะ

จดัเกบ็อยูท่ี่ Program Files / Program Files (X86) โฟลเดอร์ Rdinet > PP.30 

รูปภาพท่ี 4.28 ขั้นตอนการจดัเกบ็ขอ้มูล 

 ระบบจะตั้งช่ือไฟลใ์หอ้ตัโนมติั โดยช่ือไฟลป์ระกอบดว้ย  หมายเลขผูเ้สียภาษี 13 หลกัตาม

ดว้ย vO000 หมายถึงสาํนกังานใหญ่ P30 หมายถึงแบบ ภ.พ.30 2560หมายถึง ปีภาษี 06 หมายถึงเดือนภาษี 

และ 00 หมายถึงการยืน่ปกติ เลือก “พิมพ”์ 





บทที ่5 

สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ดัทาํโครงงานไดป้ฏิบติังานใน บริษทั บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด ์ออดิท จาํกดั นั้นทาํใหเ้กิด

ประโยชน์มากมายหลายๆอยา่งดงัต่อไปน้ี 

5.1.1  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

- ไดเ้รียนรู้และศึกษาถึงประวติัความเป็นมา และความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- ไดเ้รียนรู้และศึกษาถึงขอ้มูลของเอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี 

- ไดเ้รียนรู้และศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการในการจดัทาํภาษีมูลค่าเพิ่มในโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบ

แนบแบบ ภ.พ.30 

5.1.2  ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

เน่ืองจากระหวา่งทาํโครงงาน มีระยะเวลาในจาํกดัในการจดัทาํ จึงก่อใหเ้กิดอุปสรรคใ์นการคน้ควา้ 

หาเอกสาร เพือ่รวบรวมเอกสารมาประกอบ ในการจดัทาํโครงงาน ซ่ึงสรุปปัญหาของโครงงานไดด้งัน้ี 

-  ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจในการทาํโครงงาน เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ในการทาํโครงงานสห

กิจมาก่อนจึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

- ปัญหาความล่าชา้ของการเตรียมเอกสาร มีเอกสารไม่ครบบา้ง ขาดหายบา้ง จึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

การทาํงานไม่ต่อเน่ือง 



5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาท่ีพบในการจดัทาํโครงงาน ควรศึกษารวบรวมเอกสารใหค้รบ เกบ็ขอ้มูลใหดี้ จะไดท้นัตาม

กาํหนด 

- ควรมัน่ปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัโครงงาน เพื่อจะได ้แกไ้ขส่ิงท่ีผดิพลาด 

- ศึกษา หารูปเล่มตวัอยา่งไว ้เป็นแนวทางในการจดัทาํโครงงาน 

- ปรึกษางานท่ีไดรั้บมอบหมายกบัพี่เล้ียง หากมีปัญหา ใหรี้บแกไ้ข เช่น ปัญหาเก่ียวกบัเอกสาร 

5.2 สรุปผลการปฎบิตัิงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ประโยชน์ของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

- ไดมี้โอกาสศึกษาถึงงานทางดา้นบญัชี ซ่ึงทาํใหไ้ดศึ้กษารายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัเอกสารในภาษี 

ขั้นตอนการยืน่ภาษีผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และ การคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การกรอกแบบฟอร์ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตท่ีตั้งไว ้  

- ไดเ้รียนรู้ถึงขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหนา้ 

- ไดศึ้กษาและปฏิบติังานจริง 

- ไดเ้รียนรู้ถึงสงัคมของการทาํงานและการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 

5.2.3  ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

- ทาํใหเ้ขา้ใจลกัษณะการทาํงานท่ีแทจ้ริง 

- ทาํใหส้ามารปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้

- ทาํใหโ้ตเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาอีก 1 ขั้น 

- ทาํใหมี้ความรับผดิชอบในการทาํงานมากข้ึน 

- ทาํใหมี้ประสบการณ์ในการทาํงาน 



5.2.4  ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา 

- ขั้นตอนในการทาํงานมีความซบัซอ้น 

- ความผดิพลาด และ ไม่ครบถว้นของเอกสาร 

- การเดินทางไปทาํงาน(รถติด) 

5.2.5  ข้อเสนอแนะ 

       -  หากสงสยัหรือไม่เขา้ใจ ใหร้ายงานพี่เล้ียงทนัที เพื่อป้องกนัความผดิพลาด 

       -  ควรมีสมุดจด บนัทึกการปฎิบติังาน เผือ่ลืม จะไดไ้ม่ตอ้งถามพี่เล้ียงบ่อยๆ 

       -  ควรเผือ่เวลาใหก้าร ไปทาํงาน เพื่อป้องกนั การเขา้งานสาย 
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