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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษทั กาญจน์การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั เป็นส านกังานบญัชีท่ีมีประสบการณ์ท างานบญัชีที

รับจดัท าบญัชี การวางแผนทางการเงิน การจดัท าและน าส่งประกนัสงัคม ใหค้ าปรึกษาและวางแผนดา้น

ภาษีอากรทุกประเภท การจดัท าและยืน่ภาษีประจ าเดือน ทั้งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล รับจดทะเบียนบริษทัและหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นตน้ ซ่ึงจะมีการติดต่อประสานงานกนัระหวา่ง

ผูท้  าบญัชีกบัลูกคา้ รวมถึงสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และส านกังานประกนัสงัคม 

จากการไดอ้อกไปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีส านกังานบญัชี บริษทั กาญจน์ การบญัชีและกฎหมาย 

จ ากดั พบวา่การยืน่แบบภาษี เป็นหนา้ท่ีของบุคคลผูมี้เงินไดซ่ึ้งก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพื่อไปพฒันา

ประเทศในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นรายจ่ายของภาครัฐ คมนาคม ไฟฟ้า และขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึงจะบ่งบอก

ถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ียืน่แบบภาษีตรงตามความเป็นจริงและไม่มีการ

ทุจริตหรือหลีกเล่ียงภาษี การยืน่ภาษีผา่นระบบอินเทอร์เน็ตไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการและไม่

ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยืน่แบบท่ีสรรพากรพื้นท่ี ง่ายต่อการใชบ้ริการ ลดขั้นตอน

ของผูใ้ชบ้ริการ ประหยดัเวลาในการยืน่แบบปละช าระภาษี ระบบขอ้มูลมีความปลอดภยัและระบบ

บริการยืน่แบบสามารถแสดงขอ้มูลบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในทางกฎหมายหากท่านไม่ยืน่ภาษีตามท่ี

กฎหมายก าหนด อาจตอ้งรับโทษทั้งทางแพง่ ไดแ้ก่ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม และทางอาญา ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมี

ความสนใจในเร่ืองการยืน่แบบประมาณการภาษีคร่ึงปี เพื่อท่ีน าส่งกรมสรรพากรใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมาย จึงจดัท ารายงานฉบบัน้ีเพื่อท่ีจะน าความรู้และประสบการณ์ท างานจริง เป็นแนวทางเพื่อลด

ขอ้ผิดพลาดในการยืน่แบบภาษีและเป็นประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้สนใจต่อไปในอนาคต 

  



 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะของธุรกิจท่ีจะประมาณการภาษีคร่ึงปี 

1.2.2 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการยืน่แบบประมาณการภาษีคร่ึงปี  

1.2.3 เพื่อน าความรู้ไดจ้ากในหอ้งเรียนมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 

1.3.2 โครงงานน้ีจดัท าข้ึน ณ บริษทั กาญจน์ การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 

1.3.3 ศึกษาขอ้มูลและ ยืน่แบบเก่ียวกบัการประมาณการภาษีคร่ึงปี ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 ท าใหท้ราบถึงลกัษณะของธุรกิจท่ีจะประมาณการภาษีคร่ึงปี 

1.4.2 ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการยืน่แบบประมาณการภาษีคร่ึงปี 

1.4.3 ไดรั้บประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานไปใชท้ างานจริงในอนาคต 

 



 

 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัภาษีบุคคลธรรมดา 

กรมสรรพากร. (2562) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเกบ็จากบุคคลทัว่ไป หรือจาก

หน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีรายไดเ้กิดข้ึน ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยปกติ

จดัเกบ็เป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใด ๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบ

แสดงรายการภาษีท่ีก าหนด ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณี

กฎหมายยงัก าหนดใหย้ืน่แบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพือ่

เป็นการบรรเทาภาระภาษี ท่ีตอ้งช าระ และเงินไดบ้างกรณี กฎหมายก าหนดให ้ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหกัภาษี 

ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพื่อใหมี้การทยอยช าระภาษี ขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย 

2.1.1 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หนา้13-15) ค  าวา่ “ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา” ต่างจาก “ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการยืน่แบบแสดงรายการ” และต่างจากค าวา่ “ผูต้อ้งรับผดิ

เสียภาษีอากร” ผูมี้เงินไดอ้ยูใ่นข่ายเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท  

1. บุคคลธรรมดา คือ บุคคลท่ีมีชีวิตซ่ีงตามกฎหมายแลว้ สภาพบุคคลเร่ิมตั้งแต่เม่ือคลอดแลว้อยูร่อด

เป็นทารก และส้ินสุดเม่ือถึงแก่ความตาย ถา้บุคคลธรรมดามีเงินไดข้ั้นต ่าถึงเกณฑท่ี์ประมวลรัษฎากร

ก าหนดไว ้กมี็หนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยมิไดจ้ ากดัอาย ุ

ความสามารถ สัญชาติ และอ่ืน ๆของผูมี้เงินได ้

2.  หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือ คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีไม่ใช่นิติบุคคล คือการท่ีบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงเขา้ทุนกนัไม่วา่จะ

เป็นเงิน แรงงาน หรือทรัพยสิ์น เพื่อกระท าการร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแบ่งปันผลก าไรท่ีจะพึง

ไดจ้ากกิจการท่ีท าคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล คือการท่ีบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงเขา้ทุน

กนัไม่วา่จะเป็นเงิน แรงงาน หรือทรัพยสิ์น เพื่อกระท าการร่วมกนัโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

แบ่งปันผลก าไรท่ีจะพึงไดจ้ากกิจการท่ีท า 



 

 

3. ผูถึ้งแก่ความตาย คือผูถึ้งแก่ความตายในระหวา่งปีภาษี ท่ีมีเงินไดข้ั้นต ่าถึงเกณฑท่ี์ประมวลรัษฎากร

ก าหนดไว ้โดยผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีคือ ผูจ้ดัการมรดก หรือทายาท หรือผูค้รอบครอง

ทรัพยม์รดกของผูถึ้งแก่ความตาย 

4. กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง คือในปีภาษีถดัจากปีท่ีเจา้มรดกถึงแก่ความตาย หากกองมรดกนั้นยงัไม่ได้

แบ่งใหก้บัทายาทคนใดคนหน่ึงโดยเดด็ขาด ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดกต็าม และกองมรดกมีเงินไดพ้งึ

ประเมินถึงเกณฑข์ั้นต ่าท่ีประมวลรัษฎากรก าหนด โดยผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีคือ 

ผูจ้ดัการมรดก หรือทายาท หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดกของผูถึ้งแก่ความตาย 

2.1.2 แหล่งเงินได้ทีต้่องเสียภาษ ี

ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หนา้17-18) แหล่งเงินได ้มาตรา41 คือ แหล่งท่ีมา
ของเงินได ้ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นเงินไดจ้ากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินไดจ้ากแหล่งต่าง ๆน้ี ตอ้ง
น าไปรวมค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือไม่ ใหพ้ิจารณาดงัน้ี 

1. เงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินไดท่ี้เกิดข้ึน หรือเป็นผลสืบเน่ืองจากมี 

• หนา้ท่ีงานท่ีท าในประเทศไทย หรือ 

• กิจการท่ีท าในประเทศไทย หรือ 

• กิจการของนายจา้งในประเทศไทย หรือ 

• ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย (ดอกเบ้ีย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ) 

2. เงินไดเ้กิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินไดท่ี้เกิดข้ึนหรือเป็นผลสืบเน่ืองจากมี 

• หนา้ท่ีงานท่ีท าในต่างประเทศ หรือ 

• กิจการท่ีท าในต่างประเทศ หรือ 

• ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 

2.1.3 ประเภทของเงินได้พงึประเมิน 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หนา้44-52) เงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งน ามาค านวณ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภท ตามลกัษณะของการไดม้า มาตรา 40(1)-(8) ในการ

ค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

 



 

 

1. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน  

2. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือจากการท างาน

ให ้ 

3. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ ค่าแห่งกูด๊วิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปีหรือเงิน

ไดท่ี้มีลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจากพนิยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 

4. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 4 ไดแ้ก่ ดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร   เงินลดทุน เงินเพิม่ทุน 

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนหุน้ ฯลฯ เป็นตน้ 

5. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน ท่ีไดเ้น่ืองจาก 

• การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

• การผดิสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 

• การผดิสญัญาซ้ือขายเงินผอ่นซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ 

6. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 6 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ นกักฎหมาย ประกอบโรคศิลป์

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม  

7. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 7  ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหา

สมัภาระ ในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ 

8. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 8 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม 

การขนส่ง การขายอสงัหาริมทรัพย ์หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 7 

2.1.4 การย่ืนแบบแสดงรายการและการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หนา้78-82) กฎหมายไดก้ าหนดหนา้ท่ีของผูเ้สียภาษี 

ใหต้อ้งยืน่แบบแสดงรายการ เม่ือเงินไดน้ั้นถึงเกณฑต์ามท่ีก าหนด ดงันั้นโดยทัว่ไป ไม่วา่เม่ือค านวณ

ภาษีแลว้จะมีภาษีท่ีตอ้งช าระเพิ่มเติมอีกหือไม่กต็าม กต็อ้งยืน่แบบแสดงรายการตามท่ีอธิบดีก าหนด

เสมอ 

 



 

 

1. ก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการ 

ก าหนดการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ 

การยืน่แบบแสดงรายการเงินไดเ้ฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5,6,7 หรือ 8 ท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือน

มกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่วา่จะมีเงินไดป้ระเภทอ่ืนรวมอยูด่ว้ยหรือไม่กต็าม โดยยืน่ภายในเดือน

กนัยายนของปีภาษีนั้น และภาษีท่ีเสียน้ีน าไปเป็นเครดิตหกัออกจากภาษีส้ินปีได ้คือ "ภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาคร่ึงปี  

การยืน่แบบแสดงรายการเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บแลว้ ในระหวา่งปีภาษี โดยยืน่ภายในเดือนมีนาคม

ของปีถดัไป คือ "ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี"   

 

ตารางท่ี 2.1 แบบแสดงรายการท่ีใช ้

ช่ือแบบ ใชย้ืน่กรณี ก าหนดเวลายืน่ 
ภ.ง.ด. 90 มีเงินไดพ้ึงประเมินทุกประเภท มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถดัไป 
ภ.ง.ด. 91 มีเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี1 ม.40(1) ประเภท

เดียว 
มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถดัไป 

ภ.ง.ด. 93 มีเงินไดข้อช าระภาษีล่วงหนา้ ก่อนถึงก าหนดเวลาการยืน่แบบ
ตามปกติ 

ภ.ง.ด. 94 ยืน่คร่ึงปีส าหรับผูมี้เงินไดพ้งึประเมินเฉพาะประเภทท่ี 
5,6,7 และ 8 

กรกฎาคม - กนัยายน ของปีภาษีนั้น 

 

2. สถานท่ียืน่แบบแสดงรายการ 

• ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา (เดิมเรียกวา่ ส านกังานสรรพากรเขต/อ าเภอ) 

• ทาง Internet Web Site ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 

3.  การช าระภาษี 

1. ช าระดว้ยเงินสด 



 

 

2. ช าระดว้ยบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ช าระไดเ้ฉพาะท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในเขต

กรุงเทพมหานคร (โดยผูถื้อบตัรอิเลก็ทรอนิกส์เป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม) 

• บตัรเครดิตธนาคารกรุงไทย (KTC) 

• บตัร TAX SMART CARD ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย  

3. ช าระดว้ยเชค็หรือดราฟต ์เช็คท่ีช าระตอ้งเป็นเช็ค 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

• เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก) 

• เช็คท่ีมีธนาคารค ้าประกนั (เช็คประเภท ข) 

• เช็คท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย (เช็คประเภท ค) 

• เช็คท่ีผูมี้หนา้ท่ีช าระเงินภาษีอากรเป็นผูเ้ซ็นสัง่จ่ายและใชช้ าระโดยตรง(เช็คประเภท ง) 

4. ช าระดว้ยธนาณติั  ผูมี้เงินไดท่ี้มีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานครท่ียืน่แบบฯ ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนใหส่้งธนาณติัเท่ากบัจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ (หา้มหกัค่าธรรมเนียมในการส่ง

ธนาณติั) ไปพร้อมกบัการยืน่แบบฯ โดยสัง่จ่าย 

2.1.5 การขอขยายก าหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หนา้144) การขอขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดง

รายการและช าระภาษีมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ถา้ในช่วงท่ีตอ้งปฏิบติัตามก าหนดเวลาดงักล่าว ผูเ้สียภาษีมิไดอ้ยูใ่นประเทศไทย หรือมีเหตุจ าเป็นจน

ไม่สามารถปฏิบติัตามก าหนดเวลาได ้

2. อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะใหข้ยาย หรือเล่ือนก าหนดเวลาออกไปอีกตาม

ความจ าเป็นแก่กรณี 

3. ผูเ้สียภาษีตอ้งมีหลกัฐานแสดงโดยชดัแจง้มิไดอ้ยูใ่นประเทศไทยในช่วงท่ีตอ้งปฏิบติัตามก าหนดเวลา 

4. ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ตอ้งมีหลกัฐานสนบัสนุนใหเ้ห็นไดว้า่จ าเป็นจริง ๆ จนไม่สามารถปฏิบติัตาม

ก าหนดเวลาดงักล่าว 

 



 

 

2.1.6 การประมาณการภาษคีร่ึงปี 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หนา้65) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี เป็นภาษีท่ี

เสียก่อนถึงก าหนดเวลาเสียภาษีส้ิน และเสียเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น โดยยืน่ภายในเดือน

กนัยายนของปีภาษีนั้น ภาษีท่ีเสียน้ีน าไปเป็นเครดิตหกัออกจากภาษีส้ินปีได ้

1. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดค้ร่ึงปี 

• บุคคลธรรมดา 

• ผูถึ้งแก่ความตาย 

• กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 

• หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

2. เงินไดพ้ึงประเมินท่ีก าหนดใหเ้สียภาษีเงินไดค้ร่ึงปี 

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5 

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 6  

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 7  

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 8  

2.1.7 เบีย้ปรับ เงินเพิม่ และโทษ 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.  (2561).  (หนา้145-146) 

1. เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม 

• กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา จะตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือ
เศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระนั้น นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาการยืน่รายการ
จนถึงวนัช าระภาษีเวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหข้ยาย
ก าหนดเวลาช าระภาษีได ้เงินเพิ่มคงเสียร้อยละ 0.75  

• กรณีเจา้พนกังานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏวา่มิไดย้ืน่แบบแสดงรายการไว้
หรือยืน่แบบแสดงรายการไดเ้วน้แต่ช าระภาษีขาดหรือต ่าไป นอกจากจะตอ้งรับผดิ
ช าระเงินเพิ่มตาม (1) แลว้ยงัจะตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่าของเงินภาษี



 

 

ท่ีตอ้งช าระแลว้แต่กรณี เงินเบ้ียปรับดงักล่าวอาจลดหรืองดไดต้ามระเบียบท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 

2. โทษทางอาญา 

• กรณีไม่ยืน่ขอมีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท  
• กรณีไม่ท าบญัชีแสดงรายไดห้รือรายรับประจ าวนั ตอ้งระวางโทษปรับเกินสองพนั

บาท  
• กรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, หรือ 94 ภายในก าหนดเวลา ตอ้งระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองพนับาท  
• กรณีจงใจ แจง้ขอ้งความเทจ็ หรือแสดงหลกัฐานเทจ็หรือฉอ้โกงฯ เพื่อหลีกเล่ียงหรือ

พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจด็ปี และ
ปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท  

• กรณีเจตนาละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจ า 

2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

รัตนา เลิศภิรมยล์กัษณ์.  (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมินประสิทธิผลและการบริหารแนว
ใหม่ของกรมสรรพากร : กรณีศึกษาส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจบัพบวา่ การ
ยืน่แบบช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ตกบัการช าระผา่นทางเคาน์เตอร์ของส านกังานสรรพากรเขตมีความ
แตกต่างไม่มากนกั ซ่ึงจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอยูใ่นกลุ่มของคนท างานท่ีมีเงินได ้ปัญหา
ท่ีพบในการด าเนินงานคือ ประชาชนใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ตมี
จ านวนนอ้ย เน่ืองจากประชาสมัพนัธ์ของกรมสรรพากรยงัไม่ทัว่ถึงการจดัจุดใหบ้ริการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตยงัมีนอ้ย ปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตผูใ้ชบ้ริการ
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ธนาคารท่ีช าระภาษีท่ีตอ้งช าระเพิ่ม ระบบการยืน่แบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความขดัขอ้งบ่อย ซ่ึงผูเ้สียภาษีท่ีใชบ้ริการจะเกิดความไม่มัน่ใจวา่
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการยืน่ภาษีไดมี้การประมวลผลเสร็จส้ินสมบูรณ์หรือไม่ มีปัญหาขอ้มูลหายเม่ือไฟดบั 
หรือระบบเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหลุดท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สามารถดาวนโ์หลดโปรแกรมแบบแสดง
รายการได ้ผูเ้สียภาษีใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความมัน่ใจใน
คุณภาพของระบบยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์บริษัท กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 

 

ช่ือสถานประกอบการ  :    บริษทั กาญจน์ การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 

ผูบ้ริหาร                       :    นางสาว กอบแกว้ สุวรรณรัตน์ 

สถานท่ีตั้ง                    :   320/66 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

ลกัษณะธุรกิจ               : บริษทั กาญจนก์ารบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ  

และค าปรึกษาดา้นบญัชีและภาษีอากร แก่บริษทัทัว่ไป  

เวลาท างาน                  :  วนัจนัทร์ – เสาร์ 

                                    :  เวลา 08.30 – 17.30 

เบอร์โทรศพัท ์            :  086-040-6647 

E-Mail                         :  Karn_th@outlook.com 

 



 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.2 แผนท่ีบริษัท กาญจน์ การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั กาญจน์การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการและค าปรึกษาดา้นบญัชีและภาษี

อากร แก่บริษทัทัว่ไป ดงัน้ี 

• รับท างบทดลองและงบการเงิน 

• จดัเตรียมและยืน่แบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ภ.พ.30,  ภ.พ.36) 

• จดัท าและยืน่แบบแสดงรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1,  ภ.ง.ด.3,  ภ.ง.ด.53) 

• จดัท าและยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดค้ร่ึงปี (ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.94) 

• เตรียมขอ้มูลและส่งรายงานประกนัสงัคมไปยงัส านกังานประกนัสงัคม 

• รับตรวจสอบบญัชี 

• รับวางระบบภายในบริษทั 

• รับจดทะเบียนพาณิชย,์ ร้านคา้, บุคคลธรรมดา 

• รับจดทะเบียนนิติบุคคล, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, บริษทัจ ากดั 

• รับปรึกษางานดา้นบญัชี 

  



 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

  



 

 

3.4 ต าแหน่ง และลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่ง  : พนกังานบญัชี 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

1. จดัท ารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 

2.บนัทึกรายการบญัชีลงโปรแกรม CD Organizer 

3.กรอกแบบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53 

4.กรอกแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 

5.จดัท าหนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

6. ยืน่แบบประมาณการคร่ึงปี ภ.ง.ด.94 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

ช่ือ            :  นางสาว จิรวรรณ์  วิชาชยั 

ต าแหน่ง   :   พนกังานบญัชี 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาระบบภาษีอากรและคดัเลือกหวัขอ้รายงาน 

ศึกษาระบบภาษีอากรและคดัเลือกหวัขอ้ท่ีเกิดความสนใจและสงสยั เพือ่น ามาคน้หาค าตอบในการท า

รายงาน โดยไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง คน้ควา้ดว้ยตนเอง และไดค้ าแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษา 

และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการจดัท ารายงานน 

2. รวบรวมขอ้มูลและเอกสารประกอบการท ารายงาน 

การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสบการณ์ตรงจากบริษทั กาญจน์ การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั  

 



 

 

3. จดัท ารายงาน 

การรวบรวมขอ้มูล  และจดัท าเล่มรายงานตามล าดบัความส าคญัของเน้ือหา และตามรูปแบบรายงานท่ี

โครงการสหกิจศึกษาก าหนดไว ้

4. น าเสนอรายงาน 

การน าเสนอรายงานแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการ 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 
1. ศึกษาระบบภาษีอากรและ
คดัเลือกหวัขอ้รายงาน 

     

2. รวบรวมขอ้มูลและเอกสาร
ประกอบการท ารายงาน 

     

4. จดัท ารายงาน                         

5. น าเสนอรายงาน      

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

• เคร่ือง Printer 

• เคร่ือง Scanner 

• เคร่ืองค านวณเลข 

ซอฟตแ์วร์ 

• โปรแกรม Microsoft Word 

• โปรแกรม Microsoft Excel 

• โปรแกรม CD Organizer 



 

 

บทที่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

ผูจ้ดัท ำไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษำ ณ บริษทั กำญจน์ กำรบญัชีและกฎหมำย จ ำกดั และไดรั้บ

มอบหมำยจำกพนกังำนท่ีปรึกษำใหท้ ำหนำ้ท่ียืน่แบบประมำณกำรคร่ึงปี จ่ำยผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต 

ผูจ้ดัท ำจึงไดท้ ำกำรศึกษำเร่ือง กำรยืน่แบบประมำณกำรคร่ึงปี ผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต ของบริษทั 

กำญจน์ กำรบญัชีและกฎหมำย จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจใหค้  ำปรึกษำทำงดำ้นบญัชี และภำษีอำกร แก่

บริษทัทัว่ไป ในฐำนะ “ผูท้  ำบญัชี” มีหนำ้ท่ียืน่แบบประมำณกำรภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำคร่ึงปี  

โดยกระบวนกำรเร่ิมจำกลูกคำ้ท ำกำรส่งเอกสำรมำใหท้ำงบริษทั กำญจน์ กำรบญัชีและ

กฎหมำย  จ ำกดั พนกังำนแผนกบญัชีจะรับเอกสำรมำท ำกำรตรวจสอบวำ่ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

หรือไม่หลงัจำกนั้นจะท ำกำรแยกประเภทเอกสำร จำกนั้นพนกังำนบญัชีจะท ำกำรค ำนวณภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำคร่ึงปี โดยดูจำกขอ้มูลท่ีลูกคำ้ส่งมำใหค้วบคู่กบัแบบประมำณกำรภำษีคร่ึงปีของปีก่อน 

และท ำกำรยืน่แบบผำ่นอินเทอร์เน็ต ดงัรูปภำพท่ี 4.1 แผนภำพของกระบวนกำรปฏิบติังำนกำรยืน่แบบ

ประมำณกำรภำษีคร่ึงปี 

  



 

 

แผนภาพของกระบวนการปฏิบัติงานการย่ืนแบบประมาณการภาษีคร่ึงปี 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.1 กระบวนการปฏิบัติงานการย่ืนแบบประมาณการภาษีคร่ึงปี 

ลูกคำ้ 

บริษทั กำญจน์ กำร

บญัชีและกฎหมำย 

จ ำกดั 

ค ำนวณภำษี

เงินไดบุ้คคล

ธรรมดำ 

ยืน่แบบภำษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดำคร่ึงปี ผำ่นระบบ

อินเทอร์เน็ต 

กำรพิมพแ์บบภำษี และกำร

พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
ลูกคำ้ 



 

 

ตำรำงท่ี 4.1 ตำรำงสญัลกัษณ์ของผงังำน 

ภำพสญัลกัษณ์ ควำมหมำย 

 

จุดเร่ิมตน้/จุดส้ินสุด  กำรเร่ิมตน้ หรือกำรลงทำ้ย 

 

ใชแ้ทนขอ้มูลเขำ้/ขอ้มูลออกส่วนมำกใชก้ ำกบัใบส ำคญั บญัชี
แยกประเภท  
กำรประมวลผลดว้ยมือ 

 
กำรประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์ 

 

เอกสำรหรือรำยงำนท่ีท ำจำกหน่วยงำนทั้งเตรียมดว้ยมือและพิมพ์
ออกจำกเคร่ือง 

 

ทิศทำงกำรท ำงำนหรือกำรเคล่ือนไหวของขอ้มูล 

 

  



 

 

ขั้นตอนการย่ืนแบบประมาณการคร่ึงปีผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

1. ศึกษำเอกสำรของธุรกิจประเภท เจำ้ของเป็นบุคคลธรรมดำหรือเจำ้ของกิจกำรคนเดียวท่ีรับบริกำร

จำกบริษทั กำญจน์ กำรบญัชีและกฎหมำย จ ำกดั และท ำกำรคดัแยกเอกสำรเพื่อน ำขอ้มูลมำจดัเตรียมท ำ

ภำษี โดยดูจำกสถำนประกอบกำรถำ้เป็นบุคคคลธรรมดำมีเงินไดพ้ึงประเมินตำมมำตรำ 40(5)(6)(7)(8) 

แห่งประมวลรัษฎำกรน ำไปยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำคร่ึงปี “ภ.ง.ด.94”  

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ เงินหรือประโยชน์อยำ่งอ่ืน ท่ีไดเ้น่ืองจำก 

กำรใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น 

กำรผดิสญัญำเช่ำซ้ือทรัพยสิ์น 

กำรผดิสญัญำซ้ือขำยเงินผอ่นซ่ึงผูข้ำยไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขำยนั้นโดยไม่ตอ้งคืน

เงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ 

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 6 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ำกวิชำชีพอิสระ คือวิชำกฎหมำย กำรประกอบ

โรคศิลป์วิศวกรรม สถำปัตยกรรม กำรบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชำชีพอ่ืนซ่ึงจะไดมี้พระ

รำชกฤษฎีกำก ำหนดชนิดไว ้

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 7  ไดแ้ก่ เงินไดจ้ำกกำรรับเหมำท่ีผูรั้บเหมำตอ้งลงทุนดว้ยกำร

จดัหำสมัภำระ ในส่วนส ำคญันอกจำกเคร่ืองมือ 

• เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 8 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ำกกำรธุรกิจ กำรพำณิชย ์กำรเกษตร กำร

อุตสำหกรรม กำรขนส่ง กำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์หรือกำรอ่ืนนอกจำกท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1 

ถึงประเภทท่ี 7 

 

 

 

  



 

 

 

รูปภาพท่ี 4.2 การคัดแยกเอกสาร 

2. เขำ้เวบ็ไซตก์รมสรรพำกร  www. rd.go.th 

 

รูปภาพท่ี 4.3 เวบ็ไซต์กรมสรรพากร 

 



 

 

3. เลือก “ยืน่แบบผำ่นอินเทอร์เน็ต” 

 

รูปภาพท่ี 4.4 รายการย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เนต็ 

4. เลือก ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ “ภ.ง.ด.94” 

 

รูปภาพท่ี 4.5 ประเภทภาษีเงินได้ 



 

 

5. ใส่รหสัผูใ้ช ้และ รหสัผำ่น ไดรั้บอนุมติัจำกกรมสรรพำกร และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเขำ้สู้หนำ้จอกำร

ยืน่แบบผำ่นอินเทอร์เน็ต 

 

รูปภาพท่ี 4.6 การเข้าสู่ระบบ 

 

6. เขำ้หนำ้ ภ.ง.ด.94 ตรวจสอบวำ่ใช่ขอ้มูลของบริษทัเรำไหม ถำ้ใช่เลือก “ท ำรำยกำรต่อไป” 

 

รูปภาพท่ี 4.7 ข้อมูลสถานประกอบการ 

 



 

 

7.  (1) หนำ้แรก:  ใส่ช่ือสถำนประกอบกำร และสถำนภำพผูมี้เงินไดบุ้คคลธรรมดำ “โสด ”  และเลือก

ท ำรำยกำรต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.8  ข้อมูลสถานประกอบการ 

8. (2) เลือกเงินได/้ลดหยอ่น:  เลือกประเภทเงินไดท่ี้กิจกำรไดรั้บ “มำตรำ 40(8) เงินไดจ้ำกกำรธุรกิจ 

กำรพำณิชย ์กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม กำรขนส่ง เงินไดอ่ื้น ๆ นอกจำกเงินไดต้ำมมำตรำ 40(1)-(7)” 

และเลือกท ำรำยกำรต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.9 การเลือกเงินได้ 



 

 

9. (3) บนัทึกเงินได:้ เลือกเงินไดจ้ำก “กำรขำยของนอกจำกท่ีระบุไวใ้นขอ้อ่ืน ซ่ึงผูข้ำยมิไดเ้ป็นผูผ้ลิต” 

กรอกจ ำนวนเงินไดท้ั้งหมด และหกัค่ำใชจ่้ำยร้อยละเท่ำไหร่ หรือตำมจริง และเลือกท ำรำยกำรต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.10 การบันทึกเงินได้ 

10. (4) บนัทึกลดหยอ่น: กรอกจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถลดหยอ่นได ้จ ำนวน 30,000บำท และเลือก

ท ำรำยกำรต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.11 การบันทึกค่าลดหย่อน 



 

 

11. (5) ค  ำนวณภำษี: ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และเลือกท ำรำยกำรต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.12 การค านวณภาษี 

12. (6) ยนืยนักำรยืน่แบบ: ตรวจสอบขอ้มูล และเลือกยนืยนักำรยืน่แบบ 

 

รูปภาพท่ี 4.13 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาคร่ึงปี 



 

 

13. ผลกำรยืน่แบบผำ่นอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.94  

 

รูปภาพท่ี 4.14 ผลการย่ืนแบบ 

14. หลกัจำกยืน่แบบในระบบไดรั้บเอกสำรเป็นหลกัฐำนแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ

คร่ึงปี (ภ.ง.ด.94) 

 

รูปภาพท่ี 4.15  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาคร่ึงปี 



 

 

 

15. ช่องทำงกำรช ำระภำษี 

 

รูปภาพท่ี 4.16 ช่องทางการช าระภาษี 

 



 

 

บทที่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการเขา้ร่วมโรงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั กาญจน์ การบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี  

14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ในต าแหน่งพนกังานบญัชี ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการยืน่แบบประมาณการภาษีคร่ึงปีจ่ายผา่นระบบอินเทอร์เน็ต โดยน าความรู้

ความสามารถท่ีไดจ้ากการศึกษาและปฏิบติังานจริงมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อการท างานดา้น

การบญัชี  

จึงไดมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาการยืน่แบบประมาณการภาษีคร่ึงปีจ่ายผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เร่ิม

ตั้งแต่การคดัแยกเอกสาร การจดัเตรียมขอ้มูลผา่นโปรแกรมของกรมสรรพากร การพิมพแ์บบภาษี และ

การพิมพใ์บเสร็จรับเงิน เป็นตน้ ท าใหช่้วยลดเวลาในการท างานและลดความผดิพลาดในขั้นตอนการ

ยืน่แบบประมาณการภาษีคร่ึงปีจ่ายผา่นระบบอินเทอร์เน็ต มีความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์และรวดเร็ว

มากข้ึน 

5.1.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาต่อนักศึกษา 

1.ไดรั้บประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนใน

หอ้งเรียน 

2. เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และความรับผดิชอบมากข้ึน 

5.1.2 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาต่อสถานประกอบการ 

1. เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีขององคก์ร ในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาและช่วย

พฒันาบณัฑิตของชาติ 

2. พนกังานประจ ามีเวลามากข้ึนท่ีจะปฏิบติักนา้ท่ีอ่ืนท่ีมีความส าคญัมากกวา่ 

3. สามารถน าไปลดหยอ่นภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ได ้



 

 

5.1.3 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาต่อสถานศึกษา 

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถานประกอบการ 

2. ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

3. ช่วยใหส้ถาบนัการศึกษาไดรั้บการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

5.1.4 ปัญหาที่พบของการปฏิบัต ิ

1. ในช่วงแรกท่ียงัขาดความช านาญในการใชโ้ปรแกรมยืน่แบบทางอินเทอร์เน็ต จึงท าใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการท างาน 

2. สปัดาห์แรกของการปฏิบติังาน ยงัไม่กลา้ซกัถามขอ้สงสยักบัพนกังานพี่เล้ียง ท าใหก้าร

ท างานเกิดความผดิพลาด 

3. เอกสารท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้มีความล่าชา้ 

5.1.5 ข้อเสนอแนะ 

บางคร้ังไดรั้บเอกสารล่าชา้ท าใหก้ารท างานไม่ส าเร็จตามระยะเวลา บริษทัควรก าหนด

ระยะเวลาใหลู้กคา้ส่งเอกสารมาใหภ้ายใน2สปัดาห์หลงัจากวนัส้ินงวดบญัชีเพื่อจะไดเ้สร็จทนัเวลาท่ี

ก าหนดไว ้
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