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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

ภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า VAT เป็ นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรี ยกเก็บจาก
บุคคลที่ซ้ือสิ นค้าหรื อรับบริ การโดยจัดเก็บเฉพาะภาษีมูลค่าส่ วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นผลิตการจําหน่ายหรื อ
การให้บริ การ
ประเทศไทยได้กาํ หนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ท้ งั นี้ต้ งั แต่ พ.ศ.2540 เป็ นต้นมา
คณะรัฐมนตรี จะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็ นทุกปี โดยที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่
เก็บได้จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและที่เหลืออีก 8 ส่ วนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกลาง ใน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ เป็ นครั้งแรกจากการที่เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศมัน่ คงมากขึ้น ในขณะที่มี
การกล่าวถึงการไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการค้าต่อเศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่ความซํ้าซ้อนของ
ระบบภาษีการค้าที่เป็ นอยู่ นอกจากความบกพร่ องของระบบภาษีการค้า ซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคตแล้ว ความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการยังสื บเนื่องมากเหตุผลทางด้าน
ภาษีอากรอีกด้วย กล่าวคือ ความสามารถในการหารายได้ของรัฐผ่านเครื่ องมือทางภาษีการค้าและภาษี
ศุลกากรได้ลดน้อยลงเป็ นลําดับด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้เสนอพิจารณายกเลิกภาษีการค้า
และนําภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีอตั ราเดียวที่ใช้กบั สิ นค้าและบริ การทุกชนิด สําหรับ
สิ นค้าใดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะเก็บสู งกว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้เก็บภาษีสรรพสามิต การนํา
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้น้ ีถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทย ทําให้ระบบ
ภาษีอากรของประเทศที่มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบนั และเอื้ออํานวยต่อการลงทุนและการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วของเศรษฐกิจ เนื่องจากภาษีมูลค่าไม่มีความซํ้าซ้อนของภาระภาษีดงั เช่น ภาษีการค้า

1.2

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3

ขอบเขตการทํางาน
1.3.1
1.3.2

1.4

เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
เพื่อให้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการคํานวณ การกรอกแบบฟอร์มและวิธีการนําส่ ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิม่ ทางระบบอินเทอร์เน็ต

โครงงานนี้ศึกษาถึงการรวบรวมข้อมูลและ ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทางการ
บัญชี
โครงงานนี้อธิบายถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการยืน่ แบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1
ได้ศึกษาเรี ยนรู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
1.4.2
ได้รู้จกั และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการบันทึกบัญชี
1.4.3
สามารถคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่ ได้
1.4.4
ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนวิธีการยืน่ แบบภาษีผา่ นอินเทอร์เน็ต

บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ลักษณะและประเภทของเอกสารประกอบการลงบัญชี
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลมีหน้าที่ตอ้ งจัดทําบัญชีและเสี ยภาษีอากร
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดทําบัญชีจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีเพื่อเป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชีและเสี ยภาษีของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้าผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีจะต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีทุกรายการที่สามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริ งและเป็ นที่เชื่อถือได้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้กาํ หนดให้เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ดงั นี้
เอกสารประกอบการลงบัญชี หมายถึง การบันทึกเอกสารในการลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกออกได้เป็ น
3 ประเภท คือ
(1) เอกสารที่จดั ทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก
(2) เอกสารที่จดั ทําขึ้นโดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
(3) เอกสารที่จดั ทําขึ้นโดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีเพื่อใช้ในกิจการ
เอกสารทีจ่ ัดทําขึน้ โดยบุคคลภายนอก
ที่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีได้รับมาจากบุคคลภายนอกเพือ่ เป็ นหลักฐานในการจ่ายเงินของผูม้ ีหน้าที่จดั ทํา
บัญชี ซึ่งเอกสารที่เกิดจากรายจ่ายดังกล่าวจะต้องมีขอ้ ความครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ งดังกล่าว
ข้างต้น เช่น บิลเงินสด ใบเสร็ จรับเงิน
เอกสารทีจ่ ัดทําขึน้ โดยผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทําบัญชีเพื่อออกให้ แก่บุคคลภายนอก
เป็ นเอกสารที่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีทาํ ขึ้นเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็ นหลักฐานในการชําระเงิน
เอกสารทีจ่ ัดทําขึน้ โดยผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทําบัญชีเพื่อใช้ ในกิจการ
เป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้นโดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีที่ไม่สามารถมีหรื อใช้เอกสารเอกสารที่จดั ทําขึ้นโดย
บุคคลภายนอก และเอกสารที่จดั ทําขึ้นโดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก เป็ นหลักฐาน
ในการลงบัญชีจึงจะใช้เอกสารชนิดที่จดั ทําขึ้นเพื่อใช้ในกิจการแทน

ส่ งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี
ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีจะต้องส่ งมอบเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการลงบัญชีให้แก่ "ผูท้ าํ บัญชี" ให้ครบถ้วน
ถูกต้องเพื่อให้บญั ชีที่จดั ทําขึ้นสามารถแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรื อการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ งและตามมาตรฐานการบัญชี
การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีตอ้ งเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทาํ การ
โดยเก็บรักษาไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หากต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี
ไว้ ณ สถานที่อื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บญั ชีหรื อสารวัตรบัญชี
กรณี จดั ทําบัญชีดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อเครื่ องมืออื่นใดในสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรที่มิใช่
สถานที่ดงั กล่าวข้างต้น ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาบัญชีไว้ ณ สถานที่ดงั กล่าวแล้ว กฎหมายได้กาํ หนดให้ผมู ้ ี
หน้าที่จดั ทําบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกิน 5 ปี แต่ตอ้ งไม่เกิน 7 ปี
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง
บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรื อเสี ยหาย
ผูม้ ีหน้าที่ทาํ บัญชีตอ้ งแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บญั ชี ถ้าบัญชีหรื อเอกสารประกอบการลงบัญชี สู ญหายหรื อ
เสี ยหายโดยให้แจ้งต่อสํานักงานบัญชีที่สถานที่สาํ นักงานแห่งใหญ่ ซึ่งจะต้องแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ทราบถึงการสู ญหายหรื อเสี ยหายนั้น
ในกรณี ที่สารวัตรใหญ่บญั ชีหรื อสารวัตรบัญชีตรวจพบว่าบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการ
ลงบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญการจัดทําบัญชีสูญหายหรื อถูกทําลายหรื อปรากฏว่าบัญชีและเอกสารดังกล่าวมิได้
เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้สนั นิษฐานว่าผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีมีเจตนาทําให้เสี ยหาย ทําลาย ซ่อนเร้น หรื อทําให้
สู ญหายหรื อทําให้ไร้ประโยชน์ซ่ ึงบัญชีหรื อเอกสารนั้น เว้นแต่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีจะพิสูจน์ให้เชื่อได้วา่ ตน
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณี แล้ว เพื่อป้องกันมิให้บญั ชีหรื อเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการ
ลงบัญชีสูญหายหรื อเสี ยหาย
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลจึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทําบัญชีและจัดเก็บหลักฐานประกอบการบันทึก
บัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

2.2 ภาษีขาย (Output Tax)
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
เมื่อมีการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ ทั้งนี้รวมถึง

 การนําสิ นค้าไปใช้ไม่วา่ จะกรณี ใดๆ เว้นแต่จะนําไปใช้เพื่อประกอบกิจการของ
ตนเอง
 มีสินค้าคงเหลือที่ผปู ้ ระกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการจากรายงานสิ นค้าและ
วัตถุดิบ ณ วันเลิกประกอบกิจการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสี ยภาษีจากการให้บริ การหรื อใช้
บริ การของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง
2.3 ภาษีซื้อ (Input Tax)
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
เรี ยกเก็บจากการซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การ และให้หมายความรวมถึง

 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการเสี ยเมื่อนําเข้าสิ นค้า
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการเสี ยเมื่อรับโอนสิ นค้านําเข้า
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นาํ ส่ งกรมสรรพากร
- จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
- จากการชําระราคาสิ นค้าหรื อราคาค่าบริ การให้กบั ผูป้ ระกอบการที่อยูน่ อกประเทศ ที่เข้ามา
ประกอบกิจการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ หรื อให้บริ การในประเทศเป็ นบางครั้งและไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นการชัว่ คราว
- จากการชําระค่าบริ การให้ผปู ้ ระกอบการที่ได้ให้บริ การในต่างประเทศ

2.3.1 ประเภทภาษีซื้อ
ภาษีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
 1. ภาษีซ้ือที่กาํ หนดให้นาํ มาหักออกจากภาษีขายหรื อขอคืนภาษีซ้ือต้องเป็ นภาษี
ซื้อที่เกิดจากการซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การ หรื อภาษีซ้ือที่เกิดจากการนําเข้าสิ นค้า การรับโอนสิ นค้านําเข้า
 2. ภาษีซ้ือต้องห้ามเป็ นภาษีซ้ือที่กาํ หนดไม่ให้นาํ มาหักออกจากภาษีขายหรื อขอ
คืนภาษีซ้ือ
2.3.2 เอกสารสํ าคัญเกีย่ วข้ องกับภาษีซื้อ
ภาษีซ้ือที่ผปู ้ ระกอบการนํามาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อขอคืนภาษีซ้ือ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในระบบภาษีมูลค่าเพิม่ เอกสารสําคัญประกอบ
ภาษีซ้ือ มีดงั นี้
1. ใบกํากับภาษี
2. ใบเพิ่มหนี้
3. ใบลดหนี้
4. ใบเสร็ จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้สาํ หรับการรับชําระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําส่ ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ใบเสร็ จรับเงินที่กรมศุลกากรออกให้ในการเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
6. ใบเสร็ จรับเงินของส่ วนราชการที่เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการขายทอดตลาดสิ นทรัพย์ของ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน

ใบกํากับภาษี (Tax Invoice)
ใบกํากับภาษีเป็ นหลักฐานสําคัญที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้า
หรื อผูใ้ ช้บริ การ และต้องส่ งมอบใบกํากับภาษีให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การทันที ใบกํากับภาษีแบ่ง
ออกเป็ น2 ประเภท
 ใบกํากับภาษีเต็มรู ป
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนได้รับใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป จากการซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การ สามารถ
นําภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นมาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อขอคืนภาษีซ้ือ เว้นแต่เป็ นภาษี
ซื้อต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด จะไม่สามารถนํามาหักออกจากภาษีขายได้
ลักษณะใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป มีขอ้ ความตามดังนี้

• คําว่า “ใบกํากับภาษี” ที่เห็นได้เด่นชัด
• ชื่อ และที่อยู่ เลขบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี องค์กรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ออกใบกํากับภาษี
• ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูบ้ ริ การ
• หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม(ถ้ามี)
• ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้า หรื อ ของบริ การ
• จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาํ นวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดยให้แยกจากมูลค่า
ของสิ นค้า และของบริ การ ได้ชดั แจ้ง
• วันเดือนปี ที่ออกใบกํากับภาษี
• ข้อความอื่นที่อธิบดีกาํ หนด

รู ปภาพที่ 2.1 ตัวอย่างใบกํากับภาษีเต็มรู ปแบบ

ใบกํากับภาษีอย่ างย่ อ
ใบกํากับภาษีอย่างย่อที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ได้มาจากการซื้อสิ นค้าหรื อรับ
บริ การ ภาษีที่เกิดขึ้นเป็ นภาษีตอ้ งห้าม ไม่สามารถนํามาหักออกจากภาษีขาย หรื อขอคืนภาษีซ้ือ แต่สามารถ
นํามาเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลักษณะใบกํากับภาษีอย่างย่อ ต้องมีขอ้ ความตามดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คําว่า ใบกํากับภาษี ที่เห็นได้เด่นชัด
ชื่อ หรื อชื่อย่อ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอาการของผูท้ ี่ออกใบกํากับ
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม (ถ้ามี)
ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ
วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
ราคาของสิ นค้าหรื อราคาค่าบริ การ โดยต้องระบุชดั เจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
ข้อความอื่นที่อธิบดีกาํ หนด

รู ปภาพที่ 2.2 ตัวอย่างใบกํากับภาษีอย่างย่อ

2.4 ภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT) เป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บจากการขายสิ นค้า การ
ให้บริ การและการนําเข้า ในปั จจุบนั จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 และอัตราร้อยละ 0 สําหรับการส่ งออก

ผูป้ ระกอบการที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ หากมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรื อ ต่อรอบ
ระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ และเมื่อมีการขายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การ จะต้องออกใบกํากับภาษี เพื่อเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูไ้ ด้รับบริ การ พร้อมทั้ง
ส่ งมอบใบกํากับภาษีให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ

ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภ.พ.30) เป็ นรายเดือนภาษี โดยยืน่ แบบได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่วา่ กิจการจะมีรายรับ
จาการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การในเดือนภาษีน้ นั หรื อไม่กต็ าม

ภาษีมูลค่ าเพิม่ มีความสํ าคัญอย่ างไร
ภาษีเป็ นแหล่งรายได้สาํ คัญของของภาครัฐแทบทุกประเทศ ลองนึกภาพว่ารัฐคือคนหนึ่งคน รัฐก็ตอ้ งมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลตัวเอง เช่น
•

จ่ายตลาดซื้อของกินของใช้

•

ลงทุนทําธุรกิจเพื่อความมัง่ คัง่

•

ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

•

จ่ายค่ารักษาพยาบาล

•

จ่ายค่าเล่าเรี ยนเพื่อสร้างอนาคต

•

เลี้ยงรับรองเพื่อนบ้านเพื่อความสัมพันธ์อนั ดี
ฯลฯ

จะเห็นได้วา่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้กเ็ พื่อความอยูด่ ีมีสุขของรัฐ สุ ดท้ายคนที่ได้รับประโยชน์กค็ ือคนในรัฐนัน่ เอง
ถ้ารัฐมีรายจ่ายมากแต่มีรายรับไม่พอ ประเทศชาติกอ็ าจล้มละลายได้ ดังนั้น คนในรัฐจึงต้องช่วยกัน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายของรัฐเพื่อ ความกินดีอยูด่ ีของคนในรัฐด้วยกันเอง
ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ภาษีคือเครื่ องมือทางการคลังชนิดหนึ่งของรัฐ มีไว้สาํ หรับควบคุม
พฤติกรรมของประชาชนได้ดว้ ย เช่น หากต้องการให้ประชาชนสู บบุหรี่ นอ้ ยลง ก็ใช้วิธีเพิ่มภาระภาษีบุหรี่
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีตน้ ทุนที่สูงขึ้น หรื อ หากต้องการให้ประชาชนวางแผนทําประกันชีวิต ก็ให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีสาํ หรับค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อจูงใจให้ประชาชนทําประกันชีวติ เป็ นต้น

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
 แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบคําขอที่ใช้ในการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ.พ.01 ซึ่งในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอรับได้ที่สาํ นักงานกรมสรรพกรพื้นที่สาขา

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

คําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายภาพสําเนาดังกล่าว
บัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว
สัญญาเช่าอาคารที่เป็ นสถานที่ประกอบการ (กรณี เช่า) และหลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์
บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจ้ ดั การ และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่าย
เอกสารดังกล่าว
 แผนที่แสดงที่ต้ งั ของสถานประกอบการ และภาพถ่ายสถานประกอบการ
 กรณี ผปู ้ ระกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
ได้แก่ ผูป้ ระกอบการที่ ประกอบกิจการขายสิ นค้า หรื อผูป้ ระกอบการที่มีรายรับ ไม่เกิน
1,800,000 บาทต่อปี หรื อกิจการอื่นให้ยนื่ แบบคําขอแจ้งใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ. 01.1) พร้อมกับการยืน่ ภ.พ.01







หน้ าทีข่ องผู้ประกอบจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ และออกใบกํากับภาษีเพื่อเป็ น
หลักฐานในการเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น และจัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งได้แก่
 รายงานภาษีซ้ือ
 รายงานภาษีขาย
 รายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
 ยืน
่ แบบแสดงรายการตามแบบ ภ.พ.30

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่ าเพิม่
 ผูม้ ีหน้าที่ยนื่ แบบ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรื อผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 0 โดยคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่ จากภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ือใน
แต่ละเดือนภาษี
 แบบแสดงรายการที่ใช้
• แบบ ภ.พ.01 แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• แบบ ภ.พ.02 แบบคําขอยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน
• แบบ ภ.พ.02.1 แบบคํายกเลิกการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ รวมกัน
• แบบ ภ.พ.08 แบบคําขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
• แบบ ภ.พ.09 แบบคําขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• แบบ ภ.พ.30 ใช้สาํ หรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี เดือนภาษี
ใดมีจาํ นวนภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย ผูป้ ระกอบการจะได้รับภาษีคืน สามารถใช้แบบ
ภ.พ.30 นี้ เป็ นคําขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

• แบบใบขนสิ นค้าขาเข้า ใช้สาํ หรับผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็ นผูน้ าํ เข้าไม่วา่ จะเป็ น
ผูป้ ระกอบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม ผูน้ าํ เข้าต้องชําระภาษีพร้อมกับการชําระอากรขา
เข้า ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
• แบบ ภ.พ.36 ใช้สาํ หรับผูม้ ีหน้าที่นาํ ส่ งภาษีมูลค่าเพิ่มกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ ่ายเงินที่จ่ายค่าซื้อสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่
- ผูป้ ระกอบการที่อยูน่ อกประเทศซึ่งเข้ามาประกอบกิจการขายสิ นค้า หรื อการ
ให้บริ การในประเทศเป็ นการชัว่ คราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
เป็ นการชัว่ คราวหรื อ
- ผูป้ ระกอบการที่ได้ให้บริ การในต่างประเทศและได้มีการใช้บริ การนั้นใน
ราชอาณาจักร
(ข)

(ค)

ผูร้ ับโอนสิ นค้าหรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิในบริ การที่ได้เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ใน
อัตราร้อยละ 0 ได้แก่การรับโอนสิ นค้าหรื อการรับโอนสิ ทธิในบริ การที่ได้มีการ
ขายหรื อการให้บริ การ กับองค์กรสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ล
ทั้งนี้เฉพาะการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกาํ หนด
ผูท้ อดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน

รู ปภาพที่ 2.3 ตัวอย่างใบ แบบ ภ.พ.30

2.5 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรมบันทึกข้ อมูลใบแนบ ภ.พ.30 (E-filing)
การเรี ยกใช้งานโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ. 30 มีข้นั ตอน ดังน้ี
โปรแกรมบันทึกข้อมูล การเรี ยกใช้งานโปรแกรม ที่หน้าจอ Desktop เลือก Start
> Program > Rdinet > PP30 > ภ.พ. 30
กรอกรายละเอียดข้อมูล – เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร – ชื่อผูป้ ระกอบการ –
สาขาที่มีหน้าที่ยนื่ แบบรวมรายการ - เดือน/ปี ภาษี เลือก “ตกลง”
เข้าสู่ หน้าจอใบแนบ เลือก “เพิ่ม” เพื่อทําการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของแต่ละ
สาขา
 รายละเอียดข้อมูล
• สาขาที่
• เลขที่, รหัสไปรษณี ย ์
• ยอดขาย/ยอดซื้อ ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
• ภาษีขาย/ภาษีซอ้ ระบบจะทําการคํานวณภาษีขาย/ภาษีซ้ือเท่ากับ 7% ของยอดขาย/ ยอด
ซื้อ ที่ตอ้ งเสี ยภาษี (แต่สามารถแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลในรายงานภาษีขาย/ภาษีซ้ือ) หาก
ไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือน “ภาษีขาย/ภาษีซ้ือไม่เท่ากับ 7% ของยอดขาย/
ยอดซื้อ โปรดตรวจสอบ” หากยืนยันว่าถูกต้อง เลือก “OK”
ระบบจะทําการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มว่ามียอดต้องชําระ หรื อชําระเกิน เมื่อกรอก
รายละเอียด ข้อมูลของสาขานั้นๆเสร็ จให้เลือก “ตกลง” หากต้องการบันทึกข้อมูลสาขาต่อไปให้
เลือก “เพิ่ม” หากต้องการแทรก แก้ไข หรื อ ลบ รายการใดให้เลือกที่รายการนั้นๆ จะปรากฏแถบสี
ฟ้าที่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง

จากนั้นให้เลือก
• แทรก เพื่อทําการแทรกข้อมูลระหว่างรายการ
• แก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูล
• ลบ เพื่อลบข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเตือนว่าต้องการลบข้อมูลหรื อไม่หากต้องการ
ให้เลือก “Yes”
ระบบจะปรากฏหน้าจอใบหน้า โดยสรุ ปยอดขายที่ตอ้ งเสี ยภาษีของทุกสาขา, ภาษี
ขาย, ยอด ซื้อที่มีสิทธินาํ ภาษีซ้ือมาหัก และภาษีซ้ือเดือนนี้ จากนั้นให้กรอกรายละเอียดของยอดขาย
รวมในเดือนที่ยนื่ แบบ, ยอดขายที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี), ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)
และภาษีที่ชาํ ระเกินยกมา (ถ้ามี) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ ถูกต้องครบถ้วน เลือก “จัดเก็บ”
เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการจัดเก็บข้อมูล
2.6 ขั้นตอนการจัดเก็บข้ อมูล
โปรแกรมแสดงหน้าจอให้เลือกตําแหน่ง Directory ที่ตอ้ งการกรณี มีสาขาให้ระบุ
ประเภท สาขา VAT หากเป็ นสานักงานใหญ่ไม่ตอ้ งระบุ จากนั้นกดปุ่ ม “ตกลง” ไฟล์ขอ้ มูลจะ
จัดเก็บอยูท่ ี่ Program Files / Program Files (X86) โฟลเดอร์Rdinet > PP.30
ระบบจะตั้งชื่อไฟล์ให้อตั โนมัติ โดยชื่อไฟล์ประกอบด้วย หมายเลขผูเ้ สี ยภาษี 13
หลักตามด้วย vO000 หมายถึงสํานักงานใหญ่ P30 หมายถึงแบบ ภ.พ.30 2560 หมายถึง ปี ภาษี 06
หมายถึงเดือนภาษี และ 00 หมายถึงการยืน่ ปกติ เลือก “พิมพ์”

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานทีป่ ระกอบการ
สถานประกอบการ

: บริ ษทั บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จํากัด

ที่ต้ งั

: ที่อยู่ 198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ
แขวง ดาวคะนอง เขต ธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์

: 02-476-0599

เวลาทํางาน

: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00

รู ปภาพที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั

3.2

ประวัติสถานประกอบการ

สํานักงานตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 ดําเนินงานมากว่า 50 ปี ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจาก
ลูกค้ามาโดยตลอด ประสบการณ์อนั ยาวนานทางด้านบัญชีและภาษี เพาะบ่มให้เราเติบโตอย่างมีแบบแผน
และมีแนวทางที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิงาน เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ประกอบกับการ
ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว การเข้าศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทําให้สาํ นักงานมีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงาน และพร้อมรับสิ่ งใหม่ ๆ ได้เสมอ ซึ่งเราจะยืนหยัดเคียงข้างท่านและชี้แนะแนวทางที่
ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ท่านสามารถดําเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่ น โดยมิตอ้ งมากังวล
ว่า จะปฏิบตั ิถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายหรื อไม่
เราเริ่ มพัฒนามาจากเสี ยงดีดรางลูกคิด พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเสี ยงกดเครื่ องคิดเลข ตลอดมา
จวบจนเข้าสู่ ยคุ 4G ( FOURTH GENERATION COMPUTER ) เสี ยงกดรัวแป้นคอมพิวเตอร์อย่างเป็ น
จังหวะต่อเนื่องนั้น บ่งบอกถึงการพัฒนาการของสํานักงานตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี และเราจะยังคง
พัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป และจะพัฒนาองค์ความรู ้ของเราพร้อมไปกับพัฒนาเครื่ องไม้เครื่ องมือที่
ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการให้บริ การที่ดีเลิศต่อท่าน
ด้วยอุปกรณ์สาํ นักงานที่ทนั สมัยในปั จจุบนั ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างดียง่ิ และเป็ น
ความลับเสมอ นัน่ เป็ นนโยบายของสํานักงานและเป็ นจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานที่เรายึดถือกันมากว่า 40
ปี และในอนาคต เราพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่สาํ นักงานอีเลคโทรนิค สมบูรณ์แบบ ( Online Service ) และขอ
ตั้งปณิ ธานว่า เราจะบริ การด้วยใจ ( Service Mind ) ที่พร้อมจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสู งสุ ด

3.3

ลักษณะการประกอบการ

** งานด้ านการจัดทําบัญชีและภาษีอากร
ให้ บ ริ การจัด ทํา บัญ ชี ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป ( GAAP ) และการปรั บ ปรุ ง
( ADJUST ) บัญชีให้เป็ นไปตามประมวลรัษฎากร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้ท่าน
สามารถปฏิ บ ัติ ใ ห้ถู ก ต้อ งและหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาการถู ก กรมสรรพากรย้อ นหลัง ได้ใ นภายหลัง ซึ่ งการ
ปฏิบตั ิงานของสํานักงานจะแทรกระบบการตรวจสอบ ( DOUBLE CHECK ) ตลอดเวลา แม้แต่รายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องในใบกํากับภาษีก็ไม่สามารถหลุดรอดระบบของเราได้ ( ระบบการตรวจสอบ
โดยบุคคลากรที่ ผ่านการอบรมมาอย่างดี มิใช่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ระบบดังกล่าวเคยผ่านการ
พิสูจน์ถึงประสิ ทธิ ภาพมาแล้วในบริ ษทั ใหญ่ ๆ ซึ่ งเป็ นลูกค้าของสํานักงานว่า มีความแม่นยําในด้านตัวเลข
ทางด้านบัญชี และสามารถป้องกันการทุจริ ตในบริ ษทั ของท่านได้ เพราะผลจากการทํางานอย่างหนักของเรา
สามารถจับทุจริ ตในบริ ษทั ใหญ่ ๆ ที่เป็ นลูกค้าของเราได้ โดยมีการดําเนินคดีจนถึงที่สุด

** งานด้ านทะเบียนธุรกิจ
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ และร้าน
ธรรมดา
2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้านทะเบียนเช่น การจดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลง
กรรมการ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ทั้งทางด้าน กระทรวงพาณิ ชย์และกรมสรรพากร
3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ และแจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิม่ ขอบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
4. จดทะเบียนสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ
5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน แจ้งพนักงานเข้าและออก ฯลฯ
6. การจัดทําและยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีทุกประเภท ทั้งในส่ วนของ กรมทะเบียนการค้า
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สํานักงานประกันสังคม

** งานด้ านการวางระบบและตรวจสอบบัญชี
1. รับตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป( GAAS ) โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
( CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ) และตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีภาษีอากร (
TAX AUDITOR )
2. รับวางระบบบัญชี โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านบัญชี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ หาร ซึ่งเราใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของสํานักงานบัญชีไม่ต่าํ กว่า 2 แห่งขึ้นไป เพื่อให้ระบบของท่าน
สมบูรณ์แบบที่สุด การวางระบบสามารถแบ่งการวางระบบออกเป็ นการวางระบบบางส่ วน และการวาง
ระบบทั้งหมดภายในองค์กรของท่าน

** งานด้ านทีป่ รึกษา
สําหรับกิจการที่มีนกั บัญชีของท่านอยูแ่ ล้ว แต่นกั บัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี
ระดับสู ง หรื อไม่เชี่ยวชาญในด้านของการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วย
ห้างหุ น้ ส่วนและบริ ษทั หรื อประมวลรัษฎากร รวมทั้งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 เราสามารถให้คาํ ปรึ กษาหารื อกับท่านได้เพื่อช่วยให้ท่านปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีและกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเราถือว่า ไม่มีผใู ้ ดรู ้ในทุกเรื่ องแม้แต่สาํ นักงานเองก็ตาม ดังนั้น ทุกคําถาม
ของท่าน จะต้องมีคาํ ตอบ หากเป็ นกรณี ที่สาํ นักงานไม่ทราบ เช่น กฎหมายใหม่ หรื อ เรื่ องที่เราไม่มี
ประสบการณ์มาก่อน เราจะหาค้นคว้าหาคําตอบมาให้ท่านให้ได้จนสุ ดความสามารถ เพราะสํานักงานถือว่า
ประสบการณ์ดงั กล่าว สามารถเพิ่มพูนความรู ้เพื่อจะเป็ นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ต่อไป

3.4

ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.5

จัดทํารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย
บันทึกรายการลูกหนี้-เจ้าหนี้
บันทึกรายการรับชําระหนี้ลูกหนี้
บันทึกรายการจ่ายชําระหนี้เจ้าหนี้
ตรวจสอบเอกสารให้ตรงกับรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย

ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
1.นางสาว รุ่ งกานต์ ศรี เมฆ ตําแหน่ง หัวหน้าบัญชีฝ่ายบริ หาร
2.นางสาว ฐิติพร สมยิง่ ตําแหน่ง พนักงานบัญชี

3.6

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
15 พฤษภาคม 2560 - 25 สิ งหาคม 2560

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
 รวบรวมข้อมูลจากการทํางานในแต่ละวันของข้าพเจ้ากับเพื่อนร่ วมงานซึ่งจะเก็บข้อมูลจาก
งานที่ได้รับมอบหมายที่ทาํ ถ้าหากเกิดข้อสงสัยหรื อไม่เข้าใจจะสอบถามจากพนักงานที่
ปรึ กษา
 วางแผนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อการดําเนินงานจะได้เป็ นไปตามระเบียบระยะเวลาที่
กําหนดก่อนทําการลงมือปฏิบตั ิงาน
 วิเคราะห์หวั ข้อโครงงานที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลการทํางานในแต่ละวันและ
วิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายว่าเป็ นงานอะไร ถนัดงานด้านอะไร และความเชี่ยวชาญ
ชํานาญในด้านอะไร
 จัดทําโครงงานตามรายละเอียดเนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมายและปัญหาจากการทํางาน
ในแต่ละวัน
 ตรวจสอบข้อผิดพลาดว่าต้องแก้ไขปรับปรุ งอะไรบ้างเพือ่ ให้งานออกมาถูกต้อง

ขั้นตอนการดําเนินงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
รวบรวมข้อมูล
วางแผนขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
วิเคราะห์หวั ข้อโครงงาน
จัดทําโครงงาน
ตรวจสอบผลงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.8

อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทําโครงงาน
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ อง Printer
- กล้องถ่ายรู ป

สิ งหาคม

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน

4.1 รายละเอียดโครงงาน
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560 จากที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ไปฝึ ก
ปฏิบตั ิที่ บริ ษทั บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จํากัด ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้ถึงการจัดเรี ยงเอกสาร โดย
เรี ยงวันที่นอ้ ยอยูด่ า้ นล่าง วันที่มากอยูด่ า้ นบน จากนั้นก็นาํ เอกสารมาคียเ์ ข้าโปรแกรม เอกสารในที่น้ ีคือ
เอกสารในการซื้อก็คือใบกํากับภาษีซ้ือที่บริ ษทั ไปซื้อสิ นค้า เอกสารการขายก็คือใบกํากับภาษีขายที่บริ ษทั
ออกให้กบั ลูกค้า เอกสารใบสําคัญรับ ก็คือ การรับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่เราได้ขายสิ นค้าให้ จะแบ่งออกเป็ น
การรับชําระเป็ นเงินสด การรับชําระเป็ นเช็คธนาคาร และการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริ ษทั ทั้งนี้เราก็ตอ้ ง
ตรวจเช็คด้วยว่ายอดที่ลูกค้าจ่ายเช็คมา หรื อยอดที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีธนาคารตรงกับใบแจ้งยอดคงเหลือใน
ธนาคารหรื อไม่ และเอกสารใบสําคัญจ่าย ใบสําคัญจ่ายในที่น้ ีรวมถึงการซื้อสิ นค้า และการจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ การซื้อสิ นค้าคือการที่เราได้ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆเป็ นเงินเชื่อและบันทึกเป็ นเจ้าหนีไว้ เมื่อถึงครบ
กําหนดชําระก็จะจ่ายเป็ นเงินสด หรื อเช็คธนาคาร และการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า เป็ นต้น
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก็ตอ้ งตรวจสอบว่ายอดตรงกันหรื อไม่ ในการขายต้องตรวจสอบ
ยอดจากรายงานภาษีขายที่บริ ษทั ให้มาว่าตรงกับรายงานภาษีขายที่เราคียข์ อ้ มูลเข้าไป ถ้ายอดไม่ตรงกัน ก็
ต้องหาว่ายอดแตกต่างกันเท่าไหร่ ถ้าบริ ษทั ออกยอดมาผิด ก็ตอ้ งโทรแจ้งและแก้ไขข้อมูล เมื่อตรวจทุกอย่าง
ครบเรี ยบร้อยแล้ว ก็นาํ เอกสารที่คียข์ อ้ มูลพร้อมทั้งรายงานภาษีนาํ ลงไปให้แผนกภาษีตรวจอีกรอบเพื่อความ
รอบครอบ และทําการยืน่ ภาษีผา่ นอินเทอร์เน็ต และเมื่อตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้อยก็นาํ เอกสารกลับมาที่แผนก
บัญชี ตรวจทานดูอีกครั้งว่ามีผดิ ตรงไหนหรื อไม่ ถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกต้อง และนําเอกสารเก็บเข้าแฟ้ม โดย
แยกเอกสารเข้าแฟ้มแต่ละประเภท เช่น ใบกํากับภาษีขายและรายงานภาษีขาย ใบสําคัญรับและ
ใบเสร็ จรับเงิน ภาษีหกั ณ ที่จ่าย เป็ นต้น ส่ วนมากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เรานํามากระทบยอด นั้นมักจะเป็ น
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งจะเป็ นการสัง่ จ่ายโดยการเขียนเช็ค และจะมีรายการ เคลื่อนไหวระหว่าง
เดือนมาให้กิจการทุกสิ้ นเดือน หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า Bank Statement
ข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรม Winspeed และโปรแกรม
Express ทั้งนี้ยงั ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการยืน่ แบบภาษีผา่ นอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นประสบการณ์ใหม่ที่ขา้ พเจ้าไม่
เคยทํามาก่อน

4.2 ขั้นตอนการคีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Winspeed
• ขั้นตอนการบันทึกการขายและการทํารายงานภาษีขาย
ขั้นตอนแรกเมื่อผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การตรวจสอบใบกํากับภาษีขาย รายการขายต่างๆ ในเดือนภาษีที่ตอ้ งการ
ยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พบว่าเป็ นไปตามหลักของกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนของรายงานภาษีขาย จากนั้น
ก็นาํ เอกสารใบกํากับภาษีขายมาทําการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Winspeed โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รู ปภาพที่ 4.1 ตัวอย่างใบกํากับภาษีขาย

 เปิ ดโปรแกรม Winspeed จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Sale Order คลิกเข้าไปตรงคําว่า ขายเชื่อ
โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราคียข์ อ้ มูล

รู ปภาพที่ 4.2 โปรแกรม Winspeed

รู ปภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการคียข์ อ้ มูลลงโปรแกรม

 ตั้งวันที่ให้ตรงกับวันที่ในเอกสารใบกํากับภาษีขายจากนั้นใส่ รหัสลูกค้า ตามด้วยชื่อของ
ลูกค้า และเลขที่ใบกํากับ ซึ่งเลขที่ ใบกํากับจะต้องตรงกับเอกสารใบกํากับภาษี และรันตามรหัสในเครื่ อง
 คียข์ อ้ มูลสิ นค้าที่ขาย จํานวน ราคาต่อหน่วย รวมทั้งส่ วนลด และกด Enter โปรแกรมจะ
คํานวณราคาออกมาให้ และตรวจดูวา่ ตรงกับใบกํากับภาษีขายหรื อไม่

รหัสและชื่ อของลูกค้ า

รหัสสิ นค้ า

เลขทีใ่ บกํากับ

จํานวน

รู ปภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการคียข์ อ้ มูลลงโปรแกรม

วันทีใ่ บกํากับ

ราคา

 คลิกที่ VAT เพื่อตรวจดูเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี สํานักงานใหญ่/สาขา
 เมื่อข้อมูลถูกต้อง ตรงกับใบกํากับภาษีขายแล้ว ให้คลิกที่ GL เพื่อดูสมุดบันทึกรายวัน
จากนั้นก็กด Save
 เมื่อบันทึกข้อมูลจากใบกํากับภาษีขายครบทุกใบแล้ว จากนั้นก็ไปตรวจสอบใบรายงาน
ภาษีขาย

save

vat
GL

รู ปภาพที่ 4.5 ขั้นตอนการคียข์ อ้ มูลลงโปรแกรม

 คลิกที่คาํ ว่า Value Added Tax : VT Tax Report และจากนั้นจะมีให้เลือกภาษีที่เรา
ต้องการจะดู ให้คลิกที่คาํ ว่า ภาษีขาย (มูลค่าเพิ่ม) ฉบับที่ 197

รู ปภาพที่ 4.6 ขั้นตอนตรวจสอบรายงานภาษีขาย

รู ปภาพที่ 4.7 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีขาย


จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือก เดือนและปี พ.ศ. ที่เราต้องการ
ดู เมื่อเราคียเ์ ดือนและปี พ.ศ.ที่เราต้องการแล้วให้กด OK

รู ปภาพที่ 4.8 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีขาย

รู ปภาพที่ 4.9 ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

• ขั้นตอนการบันทึกการซื้อและการทํารายงานภาษีซ้ือ
ก่อนอื่นผูจ้ ดั ทําจะต้องแยกต้นฉบับใบกํากับภาษีกบั ใบเสร็ จรับเงินออกจากกันให้เรี ยบร้อย
ก่อนและตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มใน
ส่ วนของภาษีซ้ือ ว่าสามารถที่จะนําค่าใช้จ่ายตัวนั้นมาทําภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็ นภาษีได้หรื อไม่ จากนั้นผูจ้ ดั ทําก็
ทําการคียข์ อ้ มูลลงโปรแกรม Winspeed โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

25/06/2560
25/06/2560

รู ปภาพที่ 4.10 ตัวอย่างใบกํากับภาษีซ้ือ

 เปิ ดโปรแกรม Winspeed จากนั้นเลือก Purchase Order และคลิกที่ PO Data Entry
โปรแกรมจะมีขอ้ มูลขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะบันทึกข้อมูลอะไรให้เราเลือกที่คาํ ว่า ซื้อเชื่อ จากนั้นโปรแกรม
จะปรากฏหน้าต่างการบันทึกซื้อเชื่อขึ้นมา

รู ปภาพที่ 4.11 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการซื้อ

รู ปภาพที่ 4.12 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการซื้อ

 ตั้งวันที่ให้ตรงกับวันที่ในเอกสารใบกํากับภาษีซ้ือจากนั้นใส่ รหัสผูข้ าย ตามด้วยชื่อของ
ผูข้ าย และเลขที่ใบกํากับ ซึ่งเลขที่ ใบกํากับจะต้องตรงกับเอกสารใบกํากับภาษี
 คียข์ อ้ มูลสิ นค้าที่ซ้ือ จํานวน ราคาต่อหน่วย รวมทั้งส่ วนลด และกด Enter โปรแกรมจะ
คํานวณราคาออกมาให้ และตรวจดูวา่ ตรงกับใบกํากับภาษีหรื อไม่

รหัสและชื่ อของลูกค้ า

เลขทีเ่ อกสารและ
เลขทีใ่ บกํากับ

วันทีใ่ บกํากับ

25/06/2560
25/06/2560
25/06/2560

รหัสสิ นค้ า

จํานวนและราคาต่ อหน่ วย

อัตราภาษี
รู ปภาพที่ 4.13 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการซื้อ

 คลิกที่ VAT เพื่อตรวจดูเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี สํานักงานใหญ่/สาขา
 เมื่อข้อมูลถูกต้อง ตรงกับใบกํากับภาษีแล้ว ให้คลิกที่ GL เพื่อดูสมุดบันทึกรายวัน จากนั้น
ก็กด Save


เมื่อบันทึกข้อมูลจากใบกํากับภาษีครบทุกใบแล้ว จากนั้นก็ไปตรวจสอบใบรายงานภาษีซ้ือ

รู ปภาพที่ 4.14 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการซื้อ

 คลิกที่คาํ ว่า Value Added Tax : VT Tax Report และจากนั้นจะมีให้เลือกภาษีที่เรา
ต้องการจะดู ให้คลิกที่คาํ ว่า ภาษีซ้ือ (มูลค่าเพิ่ม) ฉบับที่ 197

Value Added Tax / VT Tax Report

รู ปภาพที่ 4.15 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ

รู ปภาพที่ 4.16 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ


จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือก เดือนและปี พ.ศ. ที่เราต้องการ
ดู เมื่อเราคียเ์ ดือนและปี พ.ศ.ที่เราต้องการแล้วให้กด OK

รู ปภาพที่ 4.17 ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ

รู ปภาพที่ 4.18 รายงานภาษีซ้ือ

4.3 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรมบันทึกข้ อมูลใบแนบ ภ.พ.30 (E-filing)
กรณี ที่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นผูป้ ระกอบการยืน่ แบบรวม ณ สถานประกอบการ โดยสาขาที่ได้รับ
อนุมตั ิมีหน้าที่ยนื่ แบบต้องทําการจัดเตรี ยมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมบันทึกแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.พ. 30 การเรี ยกใช้งานโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ. 30 มีข้นั ตอน ดังนี้
 โปรแกรมบันทึกข้อมูล การเรี ยกใช้งานโปรแกรมที่หน้าจอ Desktop เลือก Start >
Program > Rdinet > PP30 > ภ.พ. 30

รู ปภาพที่ 4.19 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30



หน้าจอแสดงโปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

รู ปภาพที่ 4.20 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30

 กรอกรายละเอียดข้อมูล
- เลขประจําตัวผูภ้ าษีอากร
- ชื่อผูป้ ระกอบการ
- สาขาที่มีหน้าที่ยนื่ แบบรวมรายการ
- เดือน/ปี ภาษี เลือก “ตกลง”

รู ปภาพที่ 4.21 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30

 เข้าสู่ หน้าจอใบแนบ เลือก “เพิ่ม” เพื่อทําการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของแต่ละสาขา

รู ปภาพที่ 4.22 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30

 รายละเอียดข้อมูล
- สาขาที่
- เลขที่ , รหัสไปรษณี ย ์
- ยอดขาย/ยอดซื้อ ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
- ภาษีขาย/ภาษีซ้ือ ระบบจะทําการคํานวณภาษีขาย/ภาษีซ้ือเท่ากับ 7% ของยอดขาย/ยอด
ซื้อที่ตอ้ งเสี ยภาษี (แต่สามารถแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลในรายงานภาษีขาย/ภาษีซ้ือ) หาก
ไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือน “ภาษีขาย/ภาษีซ้ือ ไม่เท่ากับ 7% ของ
ยอดขาย/ยอดซื้อ โปรดตรวจสอบ” หากยืนยันว่าถูกต้อง เลือก “OK”

รู ปภาพที่ 4.23 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30

 ระบบจะทําการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มว่ามียอดต้องชําระ หรื อชําระเกิน เมื่อกรอก
รายละเอียด ข้อมูลของสาขานั้นๆเสร็ จให้เลือก “ตกลง”

รู ปภาพที่ 4.24 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30

 หากต้องการบันทึกข้อมูลสาขาต่อไปให้เลือก “เพิ่ม” หากต้องการแทรก แก้ไข หรื อ ลบ

รายการใดให้เลือกที่รายการนั้นๆ จะปรากฏแถบสี ฟ้าที่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง

รู ปภาพที่ 4.25 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30

 จากนั้นให้เลือก
� แทรก เพื่อทําการแทรกข้อมูลระหว่างรายการ
� แก้ไข เพือ่ แก้ไขข้อมูล
� ลบ เพื่อลบข้อมูล เช่น หากต้องการลบข้อมูลสาขาที่ 1 เลือกลําดับที่ 3 จะปรากฏแถบสี ฟ้า
จากนั้นให้เลือก “ลบ” ระบบ จะแสดงหน้าจอเตือนว่าต้องการลบข้อมูลหรื อไม่หากต้องการให้
เลือก “Yes”

รู ปภาพที่ 4.26 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30


ระบบจะปรากฏหน้าจอใบหน้า โดยสรุ ปยอดขายที่ตอ้ งเสี ยภาษีของทุกสาขา, ภาษีขาย,
ยอดซื้อที่มีสิทธินาํ ภาษีซ้ือมาหัก และภาษีซ้ือเดือนนี้ จากนั้นให้กรอกรายละเอียดของยอดขายรวมในเดือน
ที่ยนื่ แบบ, ยอดขายที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี), ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี) และภาษีที่ ชําระเกิน
ยกมา (ถ้ามี) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน เลือก “จัดเก็บ” เพื่อเข้าสู่ ขั้นตอนการจัดเก็บ
ข้อมูล

รู ปภาพที่ 4.27 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบันทึกใบแนบแบบ ภ.พ.30

4.4 ขั้นตอนการจัดเก็บข้ อมูล
 โปรแกรมแสดงหน้าจอให้เลือกตําแหน่ง Directory ที่ตอ้ งการ กรณี มีสาขาให้ระบุ ประเภท
สาขา VAT หรื อ สาขา SBT หากเป็ นสํานักงานใหญ่ไม่ตอ้ งระบุ จากนั้น กดปุ่ ม “ตกลง” ไฟล์ขอ้ มูลจะ
จัดเก็บอยูท่ ี่ Program Files / Program Files (X86) โฟลเดอร์ Rdinet > PP.30

รู ปภาพที่ 4.28 ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล

 ระบบจะตั้งชื่อไฟล์ให้อตั โนมัติ โดยชื่อไฟล์ประกอบด้วย หมายเลขผูเ้ สี ยภาษี 13 หลักตาม
ด้วย vO000 หมายถึงสํานักงานใหญ่ P30 หมายถึงแบบ ภ.พ.30 2560หมายถึง ปี ภาษี 06 หมายถึงเดือนภาษี
และ 00 หมายถึงการยืน่ ปกติ เลือก “พิมพ์”

บทที่ 5
สรุปผลการปฏิบัตงิ าน
5.1 สรุ ปผลโครงงาน

จากที่ผจู ้ ดั ทําโครงงานได้ปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จํากัด นั้นทําให้เกิด
ประโยชน์มากมายหลายๆอย่างดังต่อไปนี้

5.1.1 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
- ได้เรี ยนรู ้และศึกษาถึงประวัติความเป็ นมา และความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ได้เรี ยนรู ้และศึกษาถึงข้อมูลของเอกสารต่างๆที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- ได้เรี ยนรู ้และศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําภาษีมูลค่าเพิ่มในโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบ
แนบแบบ ภ.พ.30
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน

เนื่องจากระหว่างทําโครงงาน มีระยะเวลาในจํากัดในการจัดทํา จึงก่อให้เกิดอุปสรรค์ในการค้นคว้า
หาเอกสาร เพือ่ รวบรวมเอกสารมาประกอบ ในการจัดทําโครงงาน ซึ่งสรุ ปปัญหาของโครงงานได้ดงั นี้
- ปัญหาด้านความรู ้ความเข้าใจในการทําโครงงาน เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทําโครงงานสห
กิจมาก่อนจึงทําให้เกิดความล่าช้า
- ปัญหาความล่าช้าของการเตรี ยมเอกสาร มีเอกสารไม่ครบบ้าง ขาดหายบ้าง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การทํางานไม่ต่อเนื่อง

5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
จากปัญหาที่พบในการจัดทําโครงงาน ควรศึกษารวบรวมเอกสารให้ครบ เก็บข้อมูลให้ดี จะได้ทนั ตาม
กําหนด
- ควรมัน่ ปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับโครงงาน เพื่อจะได้ แก้ไขสิ่ งที่ผดิ พลาด
- ศึกษา หารู ปเล่มตัวอย่างไว้ เป็ นแนวทางในการจัดทําโครงงาน
- ปรึ กษางานที่ได้รับมอบหมายกับพี่เลี้ยง หากมีปัญหา ให้รีบแก้ไข เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร

5.2 สรุ ปผลการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-

ได้มีโอกาสศึกษาถึงงานทางด้านบัญชี ซึ่งทําให้ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเอกสารในภาษี
ขั้นตอนการยืน่ ภาษีผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต และ การคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่ การกรอกแบบฟอร์ม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ต้ งั ไว้
- ได้เรี ยนรู ้ถึงข้อบกพร่ องและข้อผิดพลาดของงานที่ได้รับมอบหมาย
- ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหา สถานการณ์เฉพาะหน้า
- ได้ศึกษาและปฏิบตั ิงานจริ ง
- ได้เรี ยนรู ้ถึงสังคมของการทํางานและการปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น

5.2.3 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
-

ทําให้เข้าใจลักษณะการทํางานที่แท้จริ ง
ทําให้สามารปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้
ทําให้โตเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนมาอีก 1 ขั้น
ทําให้มีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้น
ทําให้มีประสบการณ์ในการทํางาน

5.2.4 ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา
- ขั้นตอนในการทํางานมีความซับซ้อน
- ความผิดพลาด และ ไม่ครบถ้วนของเอกสาร
- การเดินทางไปทํางาน(รถติด)
5.2.5 ข้ อเสนอแนะ
- หากสงสัยหรื อไม่เข้าใจ ให้รายงานพี่เลี้ยงทันที เพื่อป้องกันความผิดพลาด
- ควรมีสมุดจด บันทึกการปฎิบตั ิงาน เผือ่ ลืม จะได้ไม่ตอ้ งถามพี่เลี้ยงบ่อยๆ
- ควรเผือ่ เวลาให้การ ไปทํางาน เพื่อป้องกัน การเข้างานสาย
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