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บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จํากัด เปนหนึ่งในสํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ประกอบธุรกิจ
ใหบริการรับทําบัญชี จัดทํางบการเงิน บริการจดทะเบียนนิติบคุ คล / บุคคลธรรมดา งานบริการจดทะเบียน
ตาง ๆ บริการงานตรวจสอบ และรับรองบัญชี บริการงานภาษีอากร และ มีใบอนุญาตเปนสํานักงานบัญชี
ตัวแทนจากกรมสรรพากรสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
จากการเขารวมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เศรษฐกิจการ
บัญชี จํากัด ในตําแหนงผูชวยพนักงานบัญชี โดยไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ทางดานบัญชี และภาษีอากร
คือ บันทึกขอมูลการรับ-จายชําระหนี้ บันทึกรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย โดยขอมูล ทางธุรกิจดังกลาว จะถูก
บันทึก และประมวลผล ลงในโปรแกรม สําเร็จรูปบัญชี เอ็กเพ รส (Express Accounting) อยางไรก็ตาม
คณะผูจัดทําพบวาการจัดทําบัญชี และภาษีมูลคาเพิ่ม มักจะพบขอผิดพลาด และประเด็น ปญหาในการจัดทํา
ภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งวิธีการแกไขจากประเด็นความผิดที่เกี่ยวกับการจัดทําภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้นคณะผูจัด ทํา
ไดนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษาภายใตหัวขอ “ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลคาเพิ่ม”
โครงงานดังกลาวสามารถอธิบาย และสรุปเนื้อหา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดทํา บัญชี
และภาษีมูลคาเพิ่ม ในระบบโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี รวมทั้งพบประเด็น ปญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลคาเพิ่ม
พรอมทั้งผลกระทบ และวิธีการแกไขปญหา ที่มีความซับซอนหลายขั้นตอนใหเกิดความเขาใจไดโดยงาย
ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาโครงงานสหกิจศึกษานี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูที่จะนําไปศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งเปน
ประโยชนในการที่จะนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีในอนาคตตอไป
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บทที1่
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด บริ หารงานโดยคุ ณประทุม เติมเศรษฐเจริ ญเป็ นสานักงาน
บัญชีซ่ ึ งรับจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกาไรขาดทุน) , บริ การ
จดทะเบียนนิ ติบุคคล / บุคคลธรรมดา , งานบริ การจดทะเบียนต่าง ๆ , บริ การงานตรวจสอบและ
รับรองบัญชี , บริ การงานภาษีอากร , บริ การงานประกันสังคม และงานบริ การเครื่ องหมายการค้า
บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด มีใบอนุญาตเป็ นสานักงานบัญชีตวั แทนจากกรมสรรพากรสามารถ
ยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตตั้งแต่เดื อน เมษายน 2549 ถึ ง
ปัจจุบนั
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม คื อ ภาษี ที่ เรี ย กเก็ บ จากผูซ้ ้ื อ สิ น ค้า หรื อ รั บ บริ ก ารโดยกฎหมายก าหนด
ต้องการให้ผูซ้ ้ื อสิ นค้ารับภาระภาษี ซึ่ งภาษีมูลค่าเพิ่มคานวณจากยอดมูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การก่อน
หักรายจ่ายใดๆ ตามอัตราที่กาหนดโดยในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มผูป้ ระกอบการจดทะเบียนจะนา
ภาษีที่เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อซึ่ งกฎหมายเรี ยกว่า ภาษีขายตั้งแล้วลบด้วยภาษีที่ตนถูก ผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนรายอื่นเรี ยกเก็บซึ่ งกฎหมายเรี ยกว่า ภาษีซ้ือ
ดังนั้น การตรวจเอกสารของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะนาไปใช้ในการบันทึกบัญชี จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
ผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็ นอย่างดีในรายละเอียดภาษีซ้ื อ- ภาษีขายของแต่ละ
กิจการเพื่อทาการคานวณภาษีไดอย่างถูกต้อง มีแผนในการเก็บรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน ทันต่อ
เวลา ซึ่ งในการจัดทาภาษี มูล ค่าเพิ่ม มักพบปั ญหาการใส่ ขอ้ มูลผิดพลาดใบก ากับภาษี ไ ม่ตรงกับ
รายงาน การนาใบกากับภาษี ที่ไม่สามารถใช้ได้มาบันทึ กบัญชี (ภาษีซ้ื อต้องห้าม) คานวณภาษีไม่
ถูกต้อง และเอกสารส่ งล่าช้า จึงส่ งผลให้มีค่าจ่ายจากการคานวณภาษีไม่ถูกต้องหรื อค่าปรับล่าช้า
ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ทางผูจ้ ดั ทา จึงได้จดั ทาโครงงานนี้ ข้ ึนมา เพื่อศึกษาในเรื่ อง
ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นจากภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (กรณี ภาษี ซ้ื อ ) เพื่ อ ประโยชน์ ของผูท้ ี่ ส นใจในเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง จะ
กล่าวถึงตั้งแต่จดั เรี ยงการแยกเอกสารที่ใช้ในการบันทึก การตรวจสอบเอกสารว่าสมบูรณ์ครบถ้วน
หรื อไม่ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจได้ความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงานมีดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดทาภาษีซ้ือและภาษีขายอย่างถูกต้อง
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสภาพปั ญหาของการจัดทาภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิอย่างมีเหตุผล
1.2.3 เพื่ อเรี ย นรู ้ ข้ นั ตอนการท างานของโปรแกรมส าเร็ จรู ปทางบัญชี เอ็ก ซ์ เพรส
(Express Accounting)

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการจัดทาบัญชีดา้ นการซื้ อสิ นค้าและขายสิ นค้า
1.3.2 ศึกษาการจัดทาแบบ ภ.พ.30 ยืน่ ให้กรรมสรรพากร
1.3.3 ตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ไขประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น ความรับผิดชอบจาก
ปั ญหานั้น
1.3.4 ศึกษาการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี เอ็กซ์เพรส (Express Accounting)
ในการจัดทาภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้เข้าใจขั้นตอนการจัดทาภาษีซ้ือและภาษีขายอย่างถูกต้อง
1.4.2 ลดความผิดพลาดของปั ญหาและสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม
ได้
1.4.3 ทาให้เข้าใจขั้นตอนการทาภาษีมูลค่าเพิ่มของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี เอ็กซ์
เพรส (Express Accounting)
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร

2.1 ภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)คือ ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ งที่เรี ยกเก็บจากบุคคลที่ซ้ื อสิ นค้า ทาให้
ภาระภาษี น้ ัน จะตกไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคโดยผูป้ ระกอบกิ จ การเป็ นผูม้ ี ห น้า ที่ เ ก็ บ จากลู ก ค้า และน า
ภาษีมูลค่าเพิ่มไปชาระให้แก่กรมสรรพากร
2.1.1ประวัติและทีม่ าของภาษีมูลค่ าเพิม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็ นภาษีเรี ยกเก็บจากผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมาแทนภาษีการค้า ที่มีการแบ่งประเภท
มากมาย และ มีหลายอัตรา สู งบ้างต่ าบ้าง ทาให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บ อีกทั้งยังทาให้ผเู ้ สี ย
ภาษีเลี่ยงประเภทที่มีอตั ราภาษีสูงๆกันกันมาก ทางกรมสรรพากรจึงเปลี่ยนจาก ภาษีการค้า มาเป็ น
ภาษีมูลค่าเพิม่ โดยหลักการคือ คิดในอัตราเดียวกันหมดในส่ วนที่เพิ่มขึ้น คือส่ วนต่างระหว่างราคา
ขายกับต้นทุน
2.1.2 ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
คือ ผูป้ ระกอบการที่ขายสิ นค้า ทางธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรื อห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรื อนิ ติบุคคลหากมีรายได้จากการขายสิ นค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาท
ต่อปี มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ คาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1.3 กิจการทีไ่ ด้ รับยกเว้ นภาษีมูลค่ าเพิม่
1. การขายพืชผลทางเกษตร การขายสัตว์ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การขายปุ๋ ย การขายปลา
ป่ น อาหารสัตว์ การขายยาที่ใช้สาหรับสัตว์และพืช การขายหนังสื อพิมพ์ ตาราเรี ยน
2. การนาเข้าสิ นค้าตามข้อ 1.
3. ให้บริ การขนส่ งในประเทศ และให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศที่ไม่ใช่การขนส่ งโดย
อากาศหรื อเดินทะเล
4. การให้บริ การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน
5. การให้บริ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
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2.1.4 วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
1. ยืน่ แบบคาขอผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
2. ยืน่ แบบคาขอด้วยกระดาษ
2.1.5 หน้ าทีข่ องผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
1. เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
2. ออกใบกากับภาษี
3. จัดทารายงานตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งได้แก่
3.1รายงานภาษีซ้ือ
3.3 รายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
4. ยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่มภ.พ. 30
2.1.6 ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีมูลค่ าเพิม่
1. กรณี ขายสิ นค้า เกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า
ตัวอย่าง นาย ก. ตกลงขายเก้าอี้มูลค่า 1,000 บาท ให้แก่นาย ข. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่
ได้ ส่ ง มอบเก้ า อี้ ให้ แ ก่ น าย ข. เมื่ อ วัน ที่ 15 มี น าคม ปี เดี ย วกัน ความรั บ ผิ ด ชอบในการเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มของนาย ก. จากค่าขายเก้าอี้ 1,000 บาท จะเกิ ดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ซึ่ งเป็ นวันที่มี
การส่ งมอบ
2. กรณี ขายสิ นค้าตามสัญญาให้เช่าซื้ อ/ซื้ อขายผ่อนชาระที่กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้ายังไม่โอน
ไปยังผูซ้ ้ื อเมื่อได้ส่งมอบเกิดขึ้นเมื่อถึงกาหนดชาระตามงวดที่ถึงกาหนด
ตัวอย่าง บริ ษทั คะนอง จากัด ได้ทาสัญญาให้นายพิรุณเช่าซื้ อเครื่ องซักผ้า 15,000 บาท นาย
พิรุณตกลงผ่อนชาระเป็ น 10 งวด งวดละ 1,500 บาท กาหนดชาระทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน เริ่ มตั้งแต่
เดือนเมษายน 25X9 ความรับผิดในการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มของบริ ษทั คะนอง จากัด สาหรับค่าขาย
เครื่ องซักผ้าจะเกิดขึ้นทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไปในทานองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่วา่ ในทุกวันที่ 1 ของแต่
ละเดื อน บริ ษทั คะนอง จากัด จะได้รับชาระราคาตรงกาหนดเวลาหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่จะยกเลิ ก
สัญญาเช่าซื้ อนั้น ความรับผิดของงวดต่อ ๆ ไปจึงจะไม่เกิดขึ้น
3. กรณี ขายสิ นค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและส่ งมอบสิ นค้าให้ตวั แทนแล้ว เกิ ดขึ้น
เมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อ
ตัว อย่า ง บริ ษ ัท จัน ทร์ เ รื อง จ ากัด ได้ม อบหมายให้ บ ริ ษ ัท ฉัต รชัย จากัด เป็ นตัว แทน
จาหน่ าย และส่ งมอบสิ นค้า 20,000 บาท ให้แก่บริ ษทั ฉัตรชัย จากัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 25X9
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ปรากฏว่าบริ ษทั ฉัตรชัย จากัด ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั จันทร์ ฟอง จากัด ได้ขายสิ นค้าโดยส่ งมอบ
สิ นค้า ไปทั้งหมดให้แก่ ลูก ค้าเมื่ อวันที่ 7 พฤษภาคม 25X9 กรณี เช่ นนี้ ความรั บ ผิดในการเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มของบริ ษทั จันทร์ ฟอง จากัด จะเกิดขึ้นเต็มตามมูลค่าขายในวันที่ 7 พฤษภาคม 25X9
ซึ่ งเป็ นวันที่ตวั แทนได้ส่งมอบสิ นค้าให้ผซู ้ ้ื อ
4. กรณี การขายสิ นค้าโดยการส่ งออก เกิ ดขึ้ นพร้ อมกันกับการชาระอากรขาออก หรื อ
วันที่ได้มีการวางค้ าประกันอากรขาออก
5. กรณี การให้บริ การ เกิดขึ้นเมื่อได้รับชาระราคาค่าบริ การ
ตัวอย่า ง บริ ษ ทั ชัย พร จ ากัด ได้ใ ห้บ ริ ก ารซ่ อมแซมบ้า นแก่ นายวิรั ต ตกลงราคาค่ า บริ ก าร
150,000 บาท โดยงานเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 25X9 แต่นายวิรัตได้ชาระค่าบริ การเต็มมูลค่า
ให้แก่บริ ษทั ชัยพร จากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 25X9 กรณี น้ ี ความรับผิดในการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
จาก การให้บริ การทั้งหมดของบริ ษทั ชัยพร จากัด จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 25X9
6. กรณี นาเข้าสิ นค้า เกิดขึ้นพร้อมกันกับการชาระอากรขาเข้าหรื อเมื่อมีการวางค้ าประกัน
อากรขาเข้า
2.1.7 การคานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีที่ตอ้ งชาระ = ภาษีขาย – ภาษีซ้ื อ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
เป็ นรายเดือนภาษี โดยยื่นแบบตั้งแต่วนั ที่ 1 – 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่วา่ กิจการจะมีรายรับ
จากการขายสิ นค้าในเดือนภาษีน้ นั หรื อไม่ กรณี ที่ผลจากการคานวณภาษีพบว่า ภาษีขายมากกว่าภาษี
ซื้ อ ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่ตอ้ งนาเงินส่ งภาษีต่อกรมสรรพากรเท่ากับส่ วนต่างนั้น แต่ถา้ ภาษีขาย
น้อ ยกว่า ภาษี ซ้ื อ ผูป้ ระกอบการมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ คื นภาษี ซ้ื อ โดยจะขอคื น ภาษี ซ้ื อ เป็ นเงิ นสดหรื อ
สามารถเครดิตภาษีในเดือนถัดไปได้
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2.2 ภาษีขาย (Output Tax)
ภาษีขาย หมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนนั้น ได้เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้า
เมื่อมีการขายสิ นค้าหรื อรับค่าบริ การ หากภาษีขายเกิ ดขึ้นเดือนใดให้เป็ นภาษีขายของเดื อนนั้น ไม่
ว่าสิ นค้านั้นจะซื้ อมาหรื อผลิตจากเดือนใดก็ตาม
การเก็บภาษีขายเป็ นการป้ องกันการหลบหนี ภาษี ช่วยเอื้ออานวยต่อการลงทุนและมีความ
เป็ นกลางทางเศรษฐกิ จ เพราะ จะใช้อตั ราภาษี เดี ยวสาหรั บสิ นค้าและบริ การทุ กขั้นตอน จึ งไม่
ก่ อให้เ กิ ดการบิ ดเบื อ นในการผลิ ต และการบริ โภคหากผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย น ไม่ ไ ด้ออก
ใบกากับภาษีในการขายให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การ ก็จะมีความผิดฐานไม่ปฏิบตั ิตาม อาจได้รับ
โทษทั้งทางแพ่งและอาญา
2.3 ภาษีซื้อ (Input Tax)
ภาษีซ้ือ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มได้จ่ายให้กบั ผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นผูจ้ ดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อชาระค่าบริ การเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน หากภาษีซ้ื อ
เกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็ นภาษีซ้ื อของเดือนนั้นภาษีซ้ื อที่จะนามาหักได้น้ ี คลุมไปถึงภาษีซ้ื อของสิ นค้า
ประเภททุนด้วย
2.3.1 ประเภทภาษีซื้อ
ภาษีซ้ือ จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.ภาษีซื้อที่กฎหมายให้ นามาหักออกจากภาษีขายหรื อ การขอคืนภาษีซื้อต้องเป็ น
ภาษีซ้ื อที่เกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การที่ถูกเรี ยกเก็บจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น โดยสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวต้องนามาใช้ในการประกอบกิ จการ
และไม่เป็ นภาษีซ้ือที่กฎหมายไม่ให้นามาหักออกจากภาษีขายหรื อขอคืนภาษีซ้ือ
2. ภาษีซื้อต้ องห้ ามเป็ นภาษีซ้ื อที่กฎหมายไม่ให้นา มาหักออกจากภาษีขายหรื อขอ
คืนภาษีซ้ือ โดยได้กาหนดลักษณะภาษีซ้ือต้องห้ามเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มไว้
2.3.2 ลักษณะของภาษีซื้อต้ องห้ าม
1. กรณี ไม่มีใบกากับภาษีหรื อไม่อาจแสดงใบกากับภาษีได้วา่ มีการชาระภาษีซ้ื อ เนื่ องจาก
เหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็ นต้น และไม่สามารถขอใบแทนใบกากับภาษีได้
2. ใบกากับภาษีมีขอ้ ความไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ
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3. ภาษีซ้ือที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ ภาษีซ้ื อ
ที่ไม่เข้าลักษณะเป็ นรายจ่ายเพื่อหากาไรหรื อเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
4. ภาษีซ้ื อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรื อเพื่อการอันมีลกั ษณะทานองเดี ยวกัน เช่ น
ค่ารับรอง ค่าบริ การ ค่าที่พกั ค่าอาหารเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
5. ใบกากับภาษีซ้ื อที่ออกโดยผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ ออกใบกากับภาษี เช่น บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้
จดทะเทียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้ อ เช่าซื้ อ หรื อรับโอนรถยนต์นงั่ และรถยนต์โดยสารที่มีที่นงั่ ไม่
เกิน 10 คน เช่น รถเก๋ ง รถกระบะสี่ ประตู
7. ใบกากับภาษีอย่างย่อ
8. ภาษีที่เกิดจากการซื้ อทรัพย์สินเพื่อใช้ประเภทที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีซ้ื อ
ที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. ภาษีซ้ือที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
10. ใบกากับภาษีไม่ได้ตีพิมพ์ข้ ึนหรื อไม่ได้จดั ทาขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั ฉบับ
11. ภาษีซ้ือตามใบกากับภาษีซ่ ึ งมีรายการในใบกากับภาษีเป็ นสาเนา (Copy)
12. ใบกากับภาษีซ้ื อที่รายการในใบกากับได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น การแก้ไขที่อยู่
2.4 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีหลักฐานและเอกสารที่สาคัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ใบกากับภาษี
ใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้
ใบเสร็ จรั บเงิ นที่ กรมสรรพากรออกให้สาหรั บการรั บชาระภาษี มูลค่าเพิ่มจากการนาส่ ง
ภาษีมูลค่าเพิม่
5. ใบเสร็ จรับเงิ นที่กรมศุลกากรหรื อกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อกรมสรรพากร
6. ใบเสร็ จรับเงินของส่ วนราชการที่เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผูป้ ระกอบการจดทะเบี ยนภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อการขายโดยวิธี อื่นนอกจากการขาย
ทอดตลาด
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2.4.1 ใบกากับภาษี (Tax Invoice)
เป็ นเอกสารส าคัญ ที่ ผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ออกให้ ผูซ้ ้ื อ สิ น ค้า และ
ผูใ้ ช้บริ การเมื่อขายสิ นค้า และต้องส่ งมอบใบกากับภาษีให้แก่ลูกค้าทันทีใบกากับภาษีแบ่งออกเป็ น
2 อย่าง คือ ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป และใบกากับภาษีอย่างย่อ
1.ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ปผูป้ ระกอบกิจการจดทะเบียนที่ได้รับใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป
สามารถนาภาษีซ้ื อที่เกิดขึ้นมาหักออกจากภาษีขายได้แต่ถา้ เป็ นภาษีซ้ื อต้องห้ามที่กฎหมายกาหนด
จะไม่สามารถนามาหักออกจากภาษีขายได้ ลักษณะใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป ต้องมีขอ้ ความดังนี้
(1) คาว่า “ใบกากับภาษี”
(2) ชื่อ ที่อยูแ่ ละเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูอ้ อกใบกากับภาษี
(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
(4) หมายเลขลา ดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลา ดับของเล่ม (ถ้ามี)
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
(6) จานวนภาษี มูลค่าเพิ่มที่ เรี ยกเก็บให้แยกออกจากมูลค่าของสิ นค้าและหรื อของ
บริ การได้ชดั เจน
(7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างใบกากับภาษีที่ถูกต้อง
2.ใบกากับภาษีอย่างย่อจะออกด้วยการเขียนหรื อการใช้เครื่ องบันทึกการเก็บเงิ นก็ได้ แต่
การออกด้วยเครื่ องบันทึกการเก็บเงินต้องได้รับอนุมตั ิจากกรมสรรพากรก่อนและอย่างน้อยจะต้องมี
รายการ ต่อไปนี้
(1) คา ว่า “ใบกากับภาษีอย่างย่อ”
(2) ชื่อ หรื อชื่อย่อ และเลขประจา ตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูอ้ อกใบกากับภาษี
(3) หมายเลขลา ดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลา ดับของเล่ม (ถ้ามี)
(4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ
(5) ราคาสิ นค้าหรื อค่าบริ การ ต้องมีขอ้ ความระบุวา่ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
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รู ปที่ 2.2 ใบกากับภาษีอย่างย่อ

2.4.2 ใบเพิม่ หนี้ (Debit Note)
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ขายสิ นค้า แต่ตอ้ งคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่
โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก
1. เพิ่มราคาสิ นค้าเนื่ องจากสิ นค้ามากเกิ นจานวนที่ ตกลงซื้ อขายกันคานวณราคาสิ นค้า
ผิดพลาดต่ากว่าความเป็ นจริ ง
2. เพิ่ ม ราคาค่ า บริ ก ารเนื่ อ งจากให้บ ริ ก ารเกิ นกว่า ข้อก าหนดที่ ต กลงกันค านวณราคา
ค่าบริ การผิดพลาดต่ากว่าความเป็ นจริ ง
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รู ปที่ 2.3 ใบเพิ่มหนี้
2.4.3 ใบลดหนี้ (Credit Note)
ผูป้ ระกอบการที่มีสิทธิ ออกใบลดหนี้ ตอ้ งเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้
ออกใบก ากับ ภาษี จากการขายสิ นค้าแล้วต่อมาภายหลัง ได้เกิ ดเหตุ การณ์ ท าให้มู ล ค่า สิ นค้า หรื อ
บริ การมีจานวนลดลง เนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั นี้
1. มี ก ารลดราคาสิ น ค้า เพราะผิ ด ข้อ ก าหนดที่ ตกลงกัน เช่ น สิ น ค้า ช ารุ ด ขาดจ านวน
คานวณราคาสิ นค้าผิดพลาดสู งกว่าที่เป็ นจริ ง
2. การลดราคาค่ า บริ ก ารเนื่ องจากการให้บ ริ ก ารผิด จากที่ ตกลงกัน หรื อ ค านวณราคา
ค่าบริ การสู งกว่าที่เป็ นจริ ง
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3. ได้รับสิ นค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากชารุ ดบกพร่ อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง
4. มีการบอกเลิกสัญญาบริ การ

รู ปที่ 2.4 ใบลดหนี้
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2.4.4 ใบเสร็จรับเงินจากการรับชาระภาษีมูลค่ าเพิม่ ของกรมสรรพากร
ต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินที่ออกให้จากการรับชาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการมีหน้าที่
นาส่ งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อมีการชาระราคาสิ นค้า ดังนี้
1. เมื่อชาระให้กบั ผูป้ ระกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักร ซึ่ งได้เข้ามาประกอบกิจการขาย
สิ นค้าในประเทศไทยเป็ นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นการ
ชัว่ คราว
2. เมื่อชาระให้ผปู ้ ระกอบการที่ได้ให้บริ การต่างประเทศ และได้มีการนาบริ การนั้นมาใช้
ในประเทศ
3. เมื่อรับโอนสิ นค้าที่ได้เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
2.4.5ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ก รมศุ ล กากรหรื อ กรมสรรพสามิ ต เรี ย กเก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ
กรมสรรพากร
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ก รมศุ ล กากร หรื อกรมสรรพสามิ ต เรี ยกเก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ
กรมสรรพากรถือเป็ นใบกากับภาษี มีลกั ษณะดังนี้
1. ใบเสร็ จรับเงิ นที่กรมศุลกากรเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่ องมาจากการนาเข้าสิ นค้า
หรื อการนาเข้าสิ นค้าของตกค้างตามกฎหมายว่าด้วย
2. ใบเสร็ จรับเงินที่กรมสรรพสามิตเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับการขายสิ นค้าหรื อการ
ให้บริ การที่ตอ้ งเสี ยภาษีสรรพสามิตใบเสร็ จรับเงินดังกล่าวถือเป็ นใบกากับภาษี ผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนสามารถนามาหักออกจากภาษีขายหรื อขอคืนภาษีซ้ื อได้เว้นแต่จะเป็ นภาษีซ้ือต้องห้าม
2.4.6 ใบเสร็จรับเงินของส่ วนราชการ
ใบเสร็ จรับเงินของส่ วนราชการที่ได้เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนหรื อการขายโดยวิธีอื่นถือเป็ นใบกากับภาษี
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2.5 เบีย้ ปรับเงินเพิม่ ค่ าปรับอาญา ค่ าปรับยืน่ งบการเงินล่าช้ า
เบีย้ ปรับเงินเพิม่ -ภาษีมูลค่ าเพิม่
2.5.1. ค่ าปรับอาญา กรณีไม่ ได้ ยนื่ แบบ ภพ.30 (ไม่ เคยยืน่ แบบมาก่อน)
 กาหนดการยืน่ แบบ ภพ.30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 กรณี ยนื่ แบบเกินกาหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท
 กรณี ยนื่ แบบเกินกาหนดเวลาและเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท
2.5.2. เงินเพิม่
 คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ตอ้ งชาระทั้งสิ้ น (เศษของเดือนนับเป็ น 1 เดือน)
 กรณี ไม่มีภาษีตอ้ งเสี ย ก็ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม จะเสี ยแต่ค่าปรับอาญากรณี ไม่ยนื่ แบบเท่านั้น
2.5.3. เบีย้ ปรับ การเสี ยค่าเบี้ยปรับแบ่งได้ 2 กรณี คือ
 กรณี ยนื่ แบบเพิ่มเติม (ต้องมีการยืน่ แบบปกติมาก่อนถึงจะยืน่ เพิ่มเติมได้)
 กรณี ไม่เคยยืน่ แบบมาก่อน (อาจจะลืมยืน่ หรื อมีเงินไม่พอจ่ายก็เลยไม่ยนื่ )
2.5.3.1กรณียนื่ เพิม่ เติม คิดเบีย้ ปรับในอัตรา 2% - 20%





ชาระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%
ชาระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%
ชาระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%
ชาระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%

15

หมายเหตุ
 ถ้า มี ภาษี ซ้ื อที่ ลื ม ยื่ นไม่ ส ามารถนามาหัก ออกได้นะคะ แต่ ส ามารถน ามาขอคื นภาษี ไ ด้
ตามปกติ ที่จริ งไม่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมก็ได้ เพราะเราสามารถนามายื่นขอคืนได้ในเดือนถัดไป
อยูแ่ ล้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 กฎหมายระบุไว้วา่ ให้นาภาษีที่ตอ้ งชาระคูณ 1 เท่า แต่ไม่ตอ้ งไปคูณก็ได้เพราะตัวเงินก็ได้
เท่าเดิมอยูแ่ ล้ว
2.5.3.2กรณีไม่ ได้ ยนื่ แบบมาก่อน





ชาระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2% x 2 เท่า
ชาระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5% x 2 เท่า
ชาระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10% x 2 เท่า
ชาระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20% x 2 เท่า

หมายเหตุ
 ถ้าไม่มีภาษีตอ้ งชาระก็ไม่เสี ยค่าเบี้ยปรับ แต่ยงั คงต้องเสี ยค่าปรับอาญากรณี ไม่ยื่นแบบ 500
บาท
2.5.4. การนับวันกรณียื่นแบบเพิม่ เติมและไม่ ได้ ยนื่ แบบ
ให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ถึงกาหนดชาระเดือนก่อน (หรื อวันสุ ดท้ายของการยืน่ แบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ งอาจจะไม่ใช่วนั ที่ 15 ก็ได้ กรณี ที่วนั ที่ 15 ตรงกับวันเสาร์ -อาทิตย์
วันสุ ดท้ายของการยืน่ แบบก็จะเป็ นวันที่ 17
ตัวอย่างเช่ น ถ้าวันสุ ดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 15 ของเดื อนก่ อนและเป็ นเดื อนที่ มี
วัน 31 วัน วันครบก าหนดชาระภาษี ถ้าต้องการชาระภายใน 30วัน จะตรงกับวันที่ 14 ของ
เดือนถัดไป และถ้าวันที่ 14 ตรงกับวันเสาร์ -อาทิตย์ ก็ตอ้ งไปชาระก่อน คือชาระในวันที่ 13 ถ้า
ไปช าระหลัง วัน ที่ 14 จ านวนวัน ก็ จ ะเกิ น 30 วัน ซึ่ งจะท าให้ ค่ า เบี้ ย ปรั บ ที่ ต้อ งเสี ย ขยับ
จาก 5% ไปเป็ น 10% แทน
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อีกตัวอย่างหนึ่ ง ถ้าวันสุ ดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 17 (บังเอิญเดือนก่อนวันที่ 15 ตรง
กับวันเสาร์ ทาให้เลื่อนมาจ่ายวันจันทร์ แทน) และเป็ นเดือนที่มีวนั 30 วัน ถ้าชาระภายใน 30 วัน
จะต้องชาระภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป
หมายเหตุ วันหยุดราชการ ก็คือสรรพากรหยุด การนับวันถึงจะเลื่อนออกไป
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั :
ที่ต้ งั เลขที่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์ :
เวลาทาการ :

บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด
เลขที่22/90 หมู่บา้ นเพชรเกษมวิลล่า ถนนเพชรเกษม108/1 แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม กทม.รหัสไปรษณี ย ์ 10160
0-2809-0947-9
0-2809-0950
http://www.skacta.com/
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชีจากัด บริ หารงานโดยคุณประทุม เติมเศรษฐเจริ ญได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2535 มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ เขตหนองแขม เป็ น สานักงานบัญชี ซ่ ึ งรับ
จัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล ,งบกาไรขาดทุน), บริ การจดทะเบียนนิ ติบุคคล / บุคคล
ธรรมดา , งานบริ การจดทะเบียนต่าง ๆ , บริ การงานตรวจสอบและรับรองบัญชี , บริ การงานภาษี
อากร , บริ การงานประกันสังคม และงานบริ การเครื่ องหมายการค้า บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด
มีใบอนุญาตเป็ นสานักงานบัญชีตวั แทนจากกรมสรรพากรสามารถยื่ นแบบแสดงรายการและชาระ
ภาษีผา่ นระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตตั้งแต่เดือน เมษายน 2549 ถึง ปั จจุบนั
บริ ษทั เศรษฐกิ จการบัญชี จากัด มี ประสบการณ์ ทางบัญชี มานานกว่า 18 ปี และได้รับ
ความไว้วางใจจากลู ก ค้า มายาวนาน ทั้ง นี้ เพราะว่าทางบริ ษ ทั ฯ มี ค วามช านาญทางการวางแผน
ทางด้านภาษีและการวางระบบบัญชี ซึ่ งจะทาให้ธุรกิจของท่านดาเนินธุ รกิจได้อย่างถูกต้องตามหลัก
กรมสรรพากรและว่าด้วยเรื่ องการบันทึกบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ปั จจุบนั มีพนักงานจบบัญชีบณ
ั ฑิตจานวนมากกว่า 15 คน ให้บริ การทาบัญชี และภาษีแก่
ลูกค้ามากกว่า 100 ราย
บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด ให้บริ การทางด้านการบัญชี ดังนี้
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1. บริ การรับทาบัญชี
2. บริ การงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
3. บริ การงานภาษีอากร
4. บริ การงาน ประกันสังคม
5.บริ การงานทะเบียนธุ รกิจ
นโยบาย
บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด เน้นนโยบายการทางานอย่างมีระบบ ตรงตามกาหนดเวลา
เพื่อให้ได้ง านที่ มีคุณภาพที่ สุ ดอย่างที่ ลู กค้า ต้องการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้ อมให้
คาปรึ กษาและชี้แจงประเด็นปั ญหาทางบัญชี และภาษีอากร ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ การ

รู ปที่ 3.3แผนผังโครงสร้างองค์กรของ บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งผูช้ ่ วยพนักงานฝ่ ายบัญชี ทางบริ ษทั ได้มอบหมายให้ทาหน้าที่ บันทึกการกรอก
ข้อมูลภาษีซ้ื อ-ภาษีขายบันทึกรายการใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่ายและรายการเงิ นสดย่อยตรวจสอบ
รายงานภาษีซ้ื อและภาษีขาย กรอกแบบ ภ.พ.30และตรวจสอบยอด ภ.พ.30 จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบลดหนี้ จัดเรี ยง จัดลาดับ จัดเก็บ แยกประเภทเอกสารของแผนก
บัญชี และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของนนักงานทีป่ รึกษา
นางสุ ภาพร พานแก้ว ตาแหน่งพนักงานบัญชี

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 15พฤษภาคม 2560ถึง25 สิ งหาคม2560เป็ นระยะเวลา 15
สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1.ปฏิ บ ัติง านเพื่ อ หาหัว ข้อ รายงานปฏิ บ ัติง านที่ ไ ด้รับ มอบหมายพร้ อมกับ ศึ ก ษาหัว ข้อ
รายงานที่เหมาะสมและได้ปฏิบตั ิจริ ง
2.กาหนดหัวข้อรายงาน โดยปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อเลือกหัวข้อ
รายงาน
3.รวบรวมข้อมูล ของโครงงานที่ ตอ้ งการและสอบถามกับ ที่ปรึ ก ษาถึ งข้อมูลตามหัวข้อ
รายงานที่เราได้ปฏิบตั งาน
4.การจัดทารายงานวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลในการปฏิ บตั ิ งานและนามาใส่ ใ น
เนื้อหาของโครงงาน
5.จัดทาการนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ปฏิบตั ิงานเพื่อหาหัวข้อ
รายงาน
2.เลือกหัวข้อรายงาน

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60

3.วางแผนรายงาน
4.จัดทารายงาน
5.นาเสนอโครงงาน

3.8อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์
2.เครื่ องคานวณ
3.เครื่ องถ่ายเอกสาร
4.เครื่ องเจาะกระดาษ
ซอฟต์ แวร์
1.โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี ExpressAccounting
2.โปรแกรมMicrosoft Excel

ต.ค.60
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
จากการเข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 15 สัปดาห์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่15 พฤษภาคม
2560 ถึงวันที่25สิ หาคม 2560 ณ บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด ทาให้ได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ในการทางานที่ดี รวมทั้งมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งการเข้าร่ วม
โครงการสหกิจศึกษาทาให้ได้ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ โดยมี รายละเอียดงานที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดเก็บและแยกประเภทของเอกสารแล้วนาเข้าแฟ้ ม
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ ามัน เป็ นต้น
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีซ้ือ ภาษีขาย ของแต่ละเดือน
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ การจ่ายชาระหนี้
กรอกแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม นาส่ งกรมสรรพากร
ตรวจเช็คข้อมูลภาษีซ้ื อ ภาษีขาย กับบัญชีแยกประเภทอีกครั้งเพื่อเช็คความถูกต้อง

จากที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าสนใจในเรื่ อง ปั ญหาที่พบจากการจัดทาภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมี
เนื้อหาเป็ นลักษณะการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนก่อนนาส่ งให้กรมสรรพากร ได้ทาการศึกษา
ข้อบัญญัติของกฎหมายและประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การแยกใบกากับภาษีซ้ือเพื่อลงบัญชีภาษีซ้ือ
การแยกใบกากับภาษีขายเพื่อลงบัญชีภาษีขาย
ตัวอย่างและขั้นตอนการบันทึกบัญชีภาษีซ้ือภาษีขาย
ตัวอย่างและวิธีกรอกแบบฟอร์ มภ.พ.30
ตัวอย่างการดูรูปแบบใบกากับภาษี
การบันทึกภาษีซ้ือและภาษีขาย
การจัดทารายงานและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิม่
แบบที่ใช้ยนื่ ชาระภาษี ลักษณะการปฏิบตั ิงานได้ แก่
1) ขั้นตอนที่ 1การแยกเอกสาร
2) ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกบัญชี
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4.2ขั้นตอนการทารายงานภาษีซื้อ

รู ปที่ 4.1บันทึกการซื้ อสิ นค้าเงินเชื่อเข้าเมนูซ้ื อ >>ซื้ อเงินเชื่อ,ซื้ อเงินสด
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เมื่อกดเข้าไปตามข้อแล้ว บันทึกข้อมูลตามใบกากับภาษีกด Alt A เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่

รู ปที่ 4.2เลือกผูจ้ าหน่ายหรื อเจ้าหนี้ตามใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.3บันทึกเลขที่บิล เพื่อจะได้นาเลขไปค้นหาตอนจ่ายชาระหนี้

25

รู ปที่ 4.4เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้วให้ทาการบัญทึก ข้อมูลเลือกเกณฑ์สิทธ โดยกดตรงรู ปแผ่นดิส
หรื อกด Esc จนแถบสี แดงที่มีอยูห่ ายไป

รู ปที่ 4.5 บันทึกการซื้ อสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว
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รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างรายงานภาษีซ้ือ
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4.3 ขั้นตอนการทารายงานภาษีขาย

รู ปที่ 4.7การบันทึกการขายโดยไปที่เมนูขาย >>> ขายเงินเชื่อ,ขายเงินสด ตามใบกากับภาษี
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รู ปที่ 4.8ตั้งเลขที่เอกสาร และเลือกรหัสลูกหนี้ตามใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.9เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้บนั ทึกโดยกดบันทึกในแถบเมนูหรื อกดESC จนไม่
มีกรอบสี แดงแสดงอยู่
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รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างรายการภาษีขาย
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4.4จากกการปฏิบัติงานข้ างต้ นนั้นมีปัญหาทีเ่ กิดจากการจัดทาภาษีมูลค่ าเพิม่ ดังนี้
1..เอกสารประกอบการทาภาษีซ้ือขาย ภาษีขายที่ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
1. กรณี ไม่มีใบกากับภาษี
ว่ามีการชาระภาษีซ้ือ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วมไม่สามารถนามาคานวณหัก
ออกจากภาษีขาย เพื่อชาระภาษี หรื อขอคืน ภาษี และยังเป็ นรายจ่ายต้องห้ามในการคานวณกาไร
สุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ย
 แนวทางแก้ไข : ให้ผปู้ ระกอบการที่ทางบริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นค้าออกใบกากับภาษีให้กบั บริ ษทั
ให้ใหม่
2. กรณี ใบกากับภาษีซ้ื อมีขอ้ ความไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญตามที่
กฎหมายกาหนด
ตัวอย่างเช่น ชื่อผูซ้ ้ื อไม่ถูกต้อง ไม่มีวนั ที่ ไม่มีที่อยูข่ องผูอ้ อก ใบกากับภาษีระบุชื่อผูซ้ ้ือว่า
’’สด’, เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการสามารถนาค่าใช้จ่ายไปคานวณกาไรเพื่อเสี ยภาษี ได้ แต่ตอ้ งนาภาษีซ้ื อ
ไปบวกกลับ
 แนวทางแก้ไข : ให้ผปู ้ ระกอบการที่ทางบริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การใส่ ชื่อและที่อยู่
ของบริ ษทั อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง

รู ปที่4.11 ตัวอย่างใบกากับภาษีที่ระบุชื่อผูซ้ ้ือว่า ’’สด”
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3. ภาษีซ้ือที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ภาษีซ้ือที่ไม่เข้าลักษณะเป็ นรายจ่ายเพื่อหากาไรหรื อเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
ตัวอย่างเช่นบริ ษทั ซื้ อรถยนต์บริ จาคให้โรงพยาบาล จ่ายการส่ วนตัวให้โดยเสน่หา เช่น ซื้ อ
รถเก๋ งให้พนักงานในบริ ษทั ซื้ อกระเช้าไปเยีย่ มพนักงาน ค่าสมาชิกกอล์ฟของนิติบุคคลแต่ ผูบ้ ริ หาร
นาไปเล่น เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการต้องนารายจ่ายและภาษีซ้ื อไปบวกกลับในการคานวณ กาไรเพื่อ
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. ภาษีซ้ือตามใบกากับภาษีที่ออกโดยผูไ้ ม่มีสิทธิ ออกใบกากับภาษี
ตัวอย่างเช่น ใบกากับภาษีที่ออกโดยผูท้ ี่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
 แนวทางแก้ไข : ให้ผปู ้ ระกอบการที่ทางบริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นค้าไปจดทะเบียนภาษีมูลจึงจะ
สามารถออกใบกากับภาษีได้ หรื อให้บริ ษทั ไปทาการซื้ อสิ นค้ากับผูป้ ระกอบการรายอื่นที่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รู ปที่ 4.12 ใบกากับภาษีที่ออกโดยผูท้ ี่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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5. ภาษีซ้ือเกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรื อเพื่อการอันมีลกั ษณะทานองเดียวกัน
 แนวทางแก้ไข : ค่ารับรองไม่สามารถใช้ได้

รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างใบกากับภาษีค่ารับรอง
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6.ภาษีซ้ือเกิดจากการซื้ อเช่า หรื อรับโอนรถยนต์นงั่ และรถยนต์ โดยสารที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 10
คน
รวมทั้งค่าน้ ามัน ค่าซ่อมแซมค่าเบี้ยประกันค่าทางด่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับรถที่ซ้ื อ
มาใช้ในกิจการ ภาษีซ้ื อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นภาษีซ้ือต้องห้ามไม่ให้นามาหักออกจาก
ภาษีขายทั้งสิ้ นไม่วา่ จะเป็ นภาษีซ้ื ออันเกิดจากการซื้ อรถ ภาษีซ้ื ออันเกิดจากซื้ อน้ ามันภาษีซ้ืออัน
เกิดจากค่าซ่อมรถ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้ อรถยนต์ โดยสารที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 10 คน
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7.ภาษีซ้ือตามใบกากับภาษีอย่างย่อ
 แนวทางแก้ไข : ให้ผปู ้ ระกอบการที่ทางบริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การออกใบกากับภาษี
รู ปแบบเต็มให้ตามที่กฎหมายกาหนด

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างใบกากับภาษีอย่างย่อ
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2. เหตุเหตุการออกใบลดหนี้

รู ปที่ 4.16ตัวอย่างใบกากับภาษีที่ออกให้ตอนขายสิ นค้า
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รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างใบลดหนี้
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4.5ขั้นตอนการบันทึกรายการใบลดหนี้

รู ปที่ 4.18การบันทึกใบลดหนี้ ไปที่เมนูการเงิน>>ใบลดหนี้/รับคืนสิ นค้า >>ใบลดหนี้ /รับคืน

รู ปที่ 4.19กดเพิ่มข้อมูลบนแถบเมนูหรื อกด Alt A และเลือกรหัสลูกค้าตามใบลดหนี้
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รู ปที่ 4.20ใส่ เลขอ้างอิงใบกากับภาษี เพื่อที่จะดึงยอดจากใบกากับภาษีเดิมที่จะนามาลดหนี้

รู ปที่ 4.21ตรวจสอบมูลค่าของสิ นค้าว่าตรงกับใบกากับเดิมหรื อไม่ >>>กด ตกลง
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เลขผลต่ างทีอ่ ยู่ในใบลดหนี้

รู ปที่ 4.22บันทึกจานวนและราคาที่จะอยูใ่ นใบกากับภาษี นาตรงผลต่างมาใส่

รู ปที่ 4.23เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วทาการบันทึกโดยกดที่แถบเมนูหรื อกดESC จนกว่าแถบสี แดงจะ
หายไป
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4.6สรุ ปภาษีซื้อ ภาษีขายเพือ่ กรอกแบบฟอร์ ม ภ.พ.30 นาส่ งกรมสรรพากร
การคานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีขาย – ภาษีซ้ื อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มสุ ทธิ
ส่ วนต่ าง
ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซ้ื อ >>>กิจการจะต้องนาส่ งกรมสรรพากร
ภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย >>> คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสิทธิ์ ได้รับคืน หรื อเครดิตในเดือนถัดไป
4.7ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ ม กรณี ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซื้อ

รู ปที่ 4.24 แบบยืน่ รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
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4.8 ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ มกรณี ภาษีขาย น้ อยกว่า ภาษีซื้อ

รู ปที่ 4.25แบบยืน่ รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
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4.9ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ มกรณี ภาษีขาย เท่ากับ ภาษีซื้อ

รู ปที่ 4.26 แบบยืน่ รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
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4.10 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม กรณี ยืน่ ยอดภาษีซื้อ และ ภาษีขายผิด
ยอดขาย

ภาษีขาย

ยอดซื้ อ

ภาษีซ้ือ

ยืน่ ครั้งแรก(ผิด) 10,000

700

20,000

1,400 ภาษีเกิน 700

อันที่ถูกต้อง

40,000

2,800

30,000

2,100 ภาษีที่ตอ้ งชาระ 700

ยืน่ เพิ่มเติม

+30,000

+2,100

+10,000

+700 ภาษีที่ท้ งั หมด1400

รู ปที่ 4.27 แบบยืน่ รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ยิน่ ครั้งแรก
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รู ปที่ 4.28 แบบยืน่ รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ยิน่ เพิ่มเติม
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4.11วิธีการคิดเงินเพิม่ และเบีย้ ปรับ

รู ปที่ 4.29 การคานวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ

เงินเพิ่ม ในกรณี ที่ชาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกาหนดเวลาจะต้องคานวณและชาระเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อ
เดือน
เงินเพิ่มคิดโดยการ นาเงินที่ตอ้ งชาระเพิ่มในการยืน่ เพิ่มเติมคือ 1,400 ต้องชาระเพิ่มอีก 1.5 % และ
เศษของเดือนที่เกินกาหนดมา จะเท่ากับ 1,400 * 1.5% * 1เดือน = 21 บาท

เบี้ยปรับ ในกรณี ที่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ถูกต้องเป็ นเหตุให้ภาษีที่ตอ้ งเสี ยคลาดเคลื่อนไป
เบี้ยปรับคิดโดย นาเงินยอดขายที่แจ้งไว้ขาดมาคานวณและชาระเบี้ยปรับอีก1เท่า หรื อ 2เท่า ของเงิน
ภาษีแล้วแต่กรณี คิดได้คือภาษีขายแจ้งไว้ขาด 2,100 * 5%= 105 บาท

ดั้งนั้นรวมภาษีที่ตอ้ งชาระทั้งหมดคือ 1,400+21+105 = 1,526 บาท
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
จากที่ ค ณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิ บตั ิ งานในบริ ษทั เศรษฐกิ จการบัญชี จากัด ในตาแหน่ งผูช้ ่ วย
พนักงานฝ่ ายบัญชี ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
5.1.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อนักศึกษา
1. ช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่ องของภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
2. ช่วยให้เข้าใจการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Express ในการบันทึกภาษีขาย ภาษี
ซื้ อ
3. สามารถทราบถึงขั้นตอนการจัดทาภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ช่วยให้ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปั ญหานั้น
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ช่วยให้กิจการสามารถบริ หารเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ช่วยลดเวลาในการปฏิบตั ิงานในการทาภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดทาภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
จากการปฏิ บตั ิงานจริ งในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์ การทางานที่หลากหลายและแตกต่าง
จากการเรี ยนในห้องเรี ยนและสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทางานใน
อนาคตได้แต่ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ได้มีปัญหาและอุปสรรค เกิดขึ้นในการทางานนี้ มีระยะเวลา
จากัดในการปฏิบตั ิงานทาให้เกิดปั ญหาการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนี้
1. องค์กรมีจานวนพนักงานไม่เพียงพอในการทางาน
2. ปั ญหาทางด้านเอกสารเกิดจากความล่าช้าของเอกสารการทางานบางครั้งเอกสารมี
ความผิดพลาดจึงทาให้เกินความล่าช้าในการทางาน
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5.1.3 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงการ
1. ควรรับพนักงานเพิ่มขึ้นและจัดอบรมการทางานด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ควรมีการติดต่อสื่ อสารระหว่างแผนกบัญชี กบั แผนกการเงินให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะ
ได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทางานและดาเนินงานรวดเร็ วขึ้น

5.2 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ ต่อตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ได้รับความรู ้ใหม่ และประสบการณ์ ในสภาวะการทางานจริ ง
ฝึ กให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้เรี ยนรู ้กระบวนการทางานจริ งที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้จากห้องเรี ยน
ฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างสังเกตและรู ้จกั ปรับปรุ งการพัฒนาการทางานของตน
ได้ฝึกความอดทน ความรอบคอบในการทางาน และความรับผิดต่อหน้าที่
ในงานของตน

ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ได้รับรู ้เกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษามากยิง่ ขึ้น
2. งานประสบความสาเร็ จเร็ วมากขึ้น
3. แบ่งเบาภาระของพนักงานมากขึ้น
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การทางานในช่วงแรก ยังไม่เข้าใจการปฏิบตั ิงานที่หลากหลาย ทาให้เกิดผิดพลาด
และล้าช้า
2. ปั ญหาการสื่ อสารพูดคุ ยกับพนักงานในฝ่ ายบัญชี เพราะยังไม่คุน้ เคยและยังไม่ได้
ทาความรู ้จกั กับพนักงานในฝ่ ายบัญชี
3. มีปัญหาการใช้เครื่ องใช้สานักงาน เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ คอมพิวเตอร์ เป็ น
ต้น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างละเอียดจากพนักงานพี่เลี้ยงเสี ยก่อนจึงลงมือ
ทาเพื่อช่วยลดความผิดพลาดของงาน
2. ต้อ งมี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดีท าความรู ้ จ ัก กับ พนัก งานฝ่ ายบัญ ชี ทุ ก คนเพื่ อ ที่ จ ะได้
สื่ อสารได้ดียงิ่ ขึ้น
3. ควรถามกับพนักงานฝ่ ายบัญชี หรื ออ่านคู่มือของบริ ษทั ว่าเครื่ องใช้สานักงานใช้
งานอย่างไร
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