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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั กาญจน์การบัญชีและกฎหมาย จากัด เป็ นสานักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานบัญชีที
รับจัดทาบัญชี การวางแผนทางการเงิน การจัดทาและนาส่งประกันสังคม ให้คาปรึ กษาและวางแผนด้าน
ภาษีอากรทุกประเภท การจัดทาและยืน่ ภาษีประจาเดือน ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติ
บุคคล รับจดทะเบียนบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนจากัด เป็ นต้น ซึ่งจะมีการติดต่อประสานงานกันระหว่าง
ผูท้ าบัญชีกบั ลูกค้า รวมถึงสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานประกันสังคม
จากการได้ออกไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่สานักงานบัญชี บริ ษทั กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย
จากัด พบว่าการยืน่ แบบภาษี เป็ นหน้าที่ของบุคคลผูม้ ีเงินได้ซ่ ึงกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อไปพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นรายจ่ายของภาครัฐ คมนาคม ไฟฟ้า และขนส่ ง เป็ นต้น ซึ่งจะบ่งบอก
ถึงการเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยเฉพาะในกรณี ที่ยนื่ แบบภาษีตรงตามความเป็ นจริ งและไม่มีการ
ทุจริ ตหรื อหลีกเลี่ยงภาษี การยืน่ ภาษีผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การและไม่
ต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยืน่ แบบที่สรรพากรพื้นที่ ง่ายต่อการใช้บริ การ ลดขั้นตอน
ของผูใ้ ช้บริ การ ประหยัดเวลาในการยืน่ แบบปละชาระภาษี ระบบข้อมูลมีความปลอดภัยและระบบ
บริ การยืน่ แบบสามารถแสดงข้อมูลบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ในทางกฎหมายหากท่านไม่ยนื่ ภาษีตามที่
กฎหมายกาหนด อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่ง ได้แก่ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และทางอาญา ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมี
ความสนใจในเรื่ องการยืน่ แบบประมาณการภาษีครึ่ งปี เพื่อที่นาส่ งกรมสรรพากรให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงจัดทารายงานฉบับนี้เพื่อที่จะนาความรู ้และประสบการณ์ทางานจริ ง เป็ นแนวทางเพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการยืน่ แบบภาษีและเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูท้ ี่สนใจต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะของธุรกิจที่จะประมาณการภาษีครึ่ งปี
1.2.2 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการยืน่ แบบประมาณการภาษีครึ่ งปี
1.2.3 เพื่อนาความรู ้ได้จากในห้องเรี ยนมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการ ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
1.3.2 โครงงานนี้จดั ทาขึ้น ณ บริ ษทั กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จากัด
1.3.3 ศึกษาข้อมูลและ ยืน่ แบบเกี่ยวกับการประมาณการภาษีครึ่ งปี ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ทาให้ทราบถึงลักษณะของธุรกิจที่จะประมาณการภาษีครึ่ งปี
1.4.2 ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการยืน่ แบบประมาณการภาษีครึ่ งปี
1.4.3 ได้รับประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานไปใช้ทางานจริ งในอนาคต

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ความรู้พืน้ ฐานเกีย่ วกับภาษีบุคคลธรรมดา
กรมสรรพากร. (2562) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไป หรื อจาก
หน่วยภาษีที่มีลกั ษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกาหนด และมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยปกติ
จัดเก็บเป็ นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปี ใด ๆ ผูม้ ีรายได้มีหน้าที่ตอ้ งนาไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบ
แสดงรายการภาษีที่กาหนด ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของปี ถัดไป สาหรับผูม้ ีเงินได้บางกรณี
กฎหมายยังกาหนดให้ยนื่ แบบฯ เสี ยภาษีตอนครึ่ งปี สาหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงครึ่ งปี แรก เพือ่
เป็ นการบรรเทาภาระภาษี ที่ตอ้ งชาระ และเงินได้บางกรณี กฎหมายกาหนดให้ ผูจ้ ่ายทาหน้าที่หกั ภาษี
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่ วน เพื่อให้มีการทยอยชาระภาษี ขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย
2.1.1 ผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หน้า13-15) คาว่า “ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา” ต่างจาก “ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการยืน่ แบบแสดงรายการ” และต่างจากคาว่า “ผูต้ อ้ งรับผิด
เสี ยภาษีอากร” ผูม้ ีเงินได้อยูใ่ นข่ายเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท
1. บุคคลธรรมดา คือ บุคคลที่มีชีวิตซี่งตามกฎหมายแล้ว สภาพบุคคลเริ่ มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยูร่ อด
เป็ นทารก และสิ้ นสุ ดเมื่อถึงแก่ความตาย ถ้าบุคคลธรรมดามีเงินได้ข้นั ต่าถึงเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
กาหนดไว้ ก็มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมิได้จากัดอายุ
ความสามารถ สัญชาติ และอื่น ๆของผูม้ ีเงินได้
2. ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล คือการที่บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้าทุนกันไม่วา่ จะ
เป็ นเงิน แรงงาน หรื อทรัพย์สิน เพื่อกระทาการร่ วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกาไรที่จะพึง
ได้จากกิจการที่ทาคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล คือการที่บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้าทุน
กันไม่วา่ จะเป็ นเงิน แรงงาน หรื อทรัพย์สิน เพื่อกระทาการร่ วมกันโดยไม่จาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
แบ่งปันผลกาไรที่จะพึงได้จากกิจการที่ทา

3. ผูถ้ ึงแก่ความตาย คือผูถ้ ึงแก่ความตายในระหว่างปี ภาษี ที่มีเงินได้ข้นั ต่าถึงเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
กาหนดไว้ โดยผูม้ ีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีคือ ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาท หรื อผูค้ รอบครอง
ทรัพย์มรดกของผูถ้ ึงแก่ความตาย
4. กองมรดกที่ยงั มิได้แบ่ง คือในปี ภาษีถดั จากปี ที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากกองมรดกนั้นยังไม่ได้
แบ่งให้กบั ทายาทคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และกองมรดกมีเงินได้พงึ
ประเมินถึงเกณฑ์ข้นั ต่าที่ประมวลรัษฎากรกาหนด โดยผูม้ ีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีคือ
ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาท หรื อผูค้ รอบครองทรัพย์มรดกของผูถ้ ึงแก่ความตาย
2.1.2 แหล่งเงินได้ ทตี่ ้ องเสี ยภาษี
ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หน้า17-18) แหล่งเงินได้ มาตรา41 คือ แหล่งที่มา
ของเงินได้ ซึ่งแบ่งได้เป็ นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่าง ๆนี้ ต้อง
นาไปรวมคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรื อไม่ ให้พิจารณาดังนี้
1. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรื อเป็ นผลสื บเนื่องจากมี
• หน้าที่งานที่ทาในประเทศไทย หรื อ
• กิจการที่ทาในประเทศไทย หรื อ
• กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรื อ
• ทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปั นผล ค่าเช่า ฯลฯ)

2. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรื อเป็ นผลสื บเนื่องจากมี
• หน้าที่งานที่ทาในต่างประเทศ หรื อ
• กิจการที่ทาในต่างประเทศ หรื อ
• ทรัพย์สินที่อยูใ่ นต่างประเทศ

2.1.3 ประเภทของเงินได้ พงึ ประเมิน
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หน้า44-52) เงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งนามาคานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งได้เป็ น 8 ประเภท ตามลักษณะของการได้มา มาตรา 40(1)-(8) ในการ
คานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
2. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทาหรื อจากการทางาน
ให้
3. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกูด๊ วิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิอย่างอื่น เงินปี หรื อเงิน
ได้ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มาจากพินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรื อคาพิพากษาของศาล
4. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งกาไร เงินลดทุน เงินเพิม่ ทุน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุน้ ฯลฯ เป็ นต้น
5. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ได้แก่ เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก
• การให้เช่าทรัพย์สิน
• การผิดสัญญาเช่าซื้ อทรัพย์สิน
• การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อนซึ่ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้นโดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อ

ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
6. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ นักกฎหมาย ประกอบโรคศิลป์
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
7. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา
สัมภาระ ในส่วนสาคัญนอกจากเครื่ องมือ
8. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม
การขนส่ ง การขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7
2.1.4 การยื่นแบบแสดงรายการและการชาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หน้า78-82) กฎหมายได้กาหนดหน้าที่ของผูเ้ สี ยภาษี
ให้ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการ เมื่อเงินได้น้ นั ถึงเกณฑ์ตามที่กาหนด ดังนั้นโดยทัว่ ไป ไม่วา่ เมื่อคานวณ
ภาษีแล้วจะมีภาษีที่ตอ้ งชาระเพิ่มเติมอีกหือไม่กต็ าม ก็ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการตามที่อธิบดีกาหนด
เสมอ

1. กาหนดเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการ
กาหนดการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ
การยืน่ แบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรื อ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่วา่ จะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่กต็ าม โดยยืน่ ภายในเดือน
กันยายนของปี ภาษีน้ นั และภาษีที่เสี ยนี้นาไปเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปี ได้ คือ "ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาครึ่ งปี
การยืน่ แบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้ว ในระหว่างปี ภาษี โดยยืน่ ภายในเดือนมีนาคม
ของปี ถัดไป คือ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี "

ตารางที่ 2.1 แบบแสดงรายการที่ใช้
ชื่อแบบ
ใช้ยนื่ กรณี
ภ.ง.ด. 90 มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท
ภ.ง.ด. 91 มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่1 ม.40(1) ประเภท
เดียว
ภ.ง.ด. 93 มีเงินได้ขอชาระภาษีลว่ งหน้า
ภ.ง.ด. 94 ยืน่ ครึ่ งปี สาหรับผูม้ ีเงินได้พงึ ประเมินเฉพาะประเภทที่
5,6,7 และ 8

กาหนดเวลายืน่
มกราคม - มีนาคม ของปี ภาษีถดั ไป
มกราคม - มีนาคม ของปี ภาษีถดั ไป
ก่อนถึงกาหนดเวลาการยืน่ แบบ
ตามปกติ
กรกฎาคม - กันยายน ของปี ภาษีน้ นั

2. สถานที่ยนื่ แบบแสดงรายการ
• สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เดิมเรี ยกว่า สานักงานสรรพากรเขต/อาเภอ)
• ทาง Internet Web Site ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

3. การชาระภาษี
1. ชาระด้วยเงินสด

2. ชาระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ชาระได้เฉพาะที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
กรุ งเทพมหานคร (โดยผูถ้ ือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียม)
• บัตรเครดิตธนาคารกรุ งไทย (KTC)
• บัตร TAX SMART CARD ของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารกรุ งไทย

3. ชาระด้วยเช็คหรื อดราฟต์ เช็คที่ชาระต้องเป็ นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่
• เช็คธนาคารแห่ งประเทศไทย (เช็คประเภท ก)
• เช็คที่มีธนาคารค้ าประกัน (เช็คประเภท ข)
• เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย (เช็คประเภท ค)
• เช็คที่ผมู ้ ีหน้าที่ชาระเงินภาษีอากรเป็ นผูเ้ ซ็นสัง่ จ่ายและใช้ชาระโดยตรง(เช็คประเภท ง)

4. ชาระด้วยธนาณัติ ผูม้ ีเงินได้ที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครที่ยนื่ แบบฯ ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนให้ส่งธนาณัติเท่ากับจานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชาระ (ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่ ง
ธนาณัติ) ไปพร้อมกับการยืน่ แบบฯ โดยสัง่ จ่าย
2.1.5 การขอขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หน้า144) การขอขยายกาหนดเวลาการยืน่ แบบแสดง
รายการและชาระภาษีมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ถ้าในช่วงที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกาหนดเวลาดังกล่าว ผูเ้ สี ยภาษีมิได้อยูใ่ นประเทศไทย หรื อมีเหตุจาเป็ นจน
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกาหนดเวลาได้
2. อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็นเป็ นการสมควรจะให้ขยาย หรื อเลื่อนกาหนดเวลาออกไปอีกตาม
ความจาเป็ นแก่กรณี
3. ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งมีหลักฐานแสดงโดยชัดแจ้งมิได้อยูใ่ นประเทศไทยในช่วงที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกาหนดเวลา
4. ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น ต้องมีหลักฐานสนับสนุนให้เห็นได้วา่ จาเป็ นจริ ง ๆ จนไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
กาหนดเวลาดังกล่าว

2.1.6 การประมาณการภาษีครึ่งปี
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หน้า65) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี เป็ นภาษีที่
เสี ยก่อนถึงกาหนดเวลาเสี ยภาษีสิ้น และเสี ยเฉพาะกรณีที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น โดยยืน่ ภายในเดือน
กันยายนของปี ภาษีน้ นั ภาษีที่เสี ยนี้นาไปเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปี ได้
1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ครึ่ งปี
• บุคคลธรรมดา
• ผูถ้ ึงแก่ความตาย
• กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
• ห้างหุ น
้ ส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

2. เงินได้พึงประเมินที่กาหนดให้เสี ยภาษีเงินได้ครึ่ งปี
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8

2.1.7 เบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และโทษ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2561). (หน้า145-146)
1. เบี้ยปรับ เงินเพิม่
• กรณี ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา จะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อ

เศษของเดือนของเงินภาษีที่ตอ้ งชาระนั้น นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลาการยืน่ รายการ
จนถึงวันชาระภาษีเว้นแต่กรณี ที่ได้รับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ขยาย
กาหนดเวลาชาระภาษีได้ เงินเพิ่มคงเสี ยร้อยละ 0.75
• กรณี เจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรี ยก และปรากฏว่ามิได้ยน
ื่ แบบแสดงรายการไว้
หรื อยืน่ แบบแสดงรายการได้เว้นแต่ชาระภาษีขาดหรื อต่าไป นอกจากจะต้องรับผิด
ชาระเงินเพิ่มตาม (1) แล้วยังจะต้องรับผิดเสี ยเบี้ยปรับอีก 1 เท่า หรื อ 2 เท่าของเงินภาษี

ที่ตอ้ งชาระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรื องดได้ตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี
2. โทษทางอาญา
• กรณี ไม่ยน
ื่ ขอมีเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
• กรณี ไม่ทาบัญชีแสดงรายได้หรื อรายรับประจาวัน ต้องระวางโทษปรับเกินสองพัน

บาท
• กรณี ไม่ยน
ื่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, หรื อ 94 ภายในกาหนดเวลา ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท
• กรณี จงใจ แจ้งข้องความเท็จ หรื อแสดงหลักฐานเท็จหรื อฉ้อโกงฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรื อ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีอากร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
• กรณี เจตนาละเลยไม่ยน
ื่ แบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีอากร ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรื อจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อทั้งปรับทั้งจา
2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
รัตนา เลิศภิรมย์ลกั ษณ์. (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง การประเมินประสิ ทธิผลและการบริ หารแนว
ใหม่ของกรมสรรพากร : กรณี ศึกษาสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจบั พบว่า การ
ยืน่ แบบชาระภาษีทางอินเทอร์เน็ตกับการชาระผ่านทางเคาน์เตอร์ของสานักงานสรรพากรเขตมีความ
แตกต่างไม่มากนัก ซึ่งจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชากรที่อยูใ่ นกลุม่ ของคนทางานที่มีเงินได้ ปัญหา
ที่พบในการดาเนินงานคือ ประชาชนใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีทางอินเทอร์เน็ตมี
จานวนน้อย เนื่องจากประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากรยังไม่ทวั่ ถึงการจัดจุดให้บริ การเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตยังมีนอ้ ย ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การอินเทอร์เน็ตผูใ้ ช้บริ การ
ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารที่ชาระภาษีที่ตอ้ งชาระเพิ่ม ระบบการยืน่ แบบแสดงรายการและ
ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความขัดข้องบ่อย ซึ่งผูเ้ สี ยภาษีที่ใช้บริ การจะเกิดความไม่มนั่ ใจว่า
ข้อมูลที่ใช้ในการยืน่ ภาษีได้มีการประมวลผลเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์หรื อไม่ มีปัญหาข้อมูลหายเมื่อไฟดับ
หรื อระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุดทาให้ผใู ้ ช้บริ การไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแบบแสดง
รายการได้ ผูเ้ สี ยภาษีใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความมัน่ ใจใน
คุณภาพของระบบยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ บริ ษัท กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จากัด

ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จากัด
ผูบ้ ริ หาร

: นางสาว กอบแก้ว สุ วรรณรัตน์

สถานที่ต้งั

: 320/66 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160

ลักษณะธุรกิจ

: บริ ษทั กาญจน์การบัญชีและกฎหมาย จากัด ดาเนินธุรกิจให้บริ การ

และคาปรึ กษาด้านบัญชีและภาษีอากร แก่บริ ษทั ทัว่ ไป
เวลาทางาน

: วันจันทร์ – เสาร์
: เวลา 08.30 – 17.30

เบอร์โทรศัพท์

: 086-040-6647

E-Mail

: Karn_th@outlook.com

รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่บริ ษัท กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จากัด

3.2 ลักษณะการให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั กาญจน์การบัญชีและกฎหมาย จากัด ดาเนินธุรกิจให้บริ การและคาปรึ กษาด้านบัญชีและภาษี
อากร แก่บริ ษทั ทัว่ ไป ดังนี้
• รับทางบทดลองและงบการเงิน
• จัดเตรี ยมและยืน่ แบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
• จัดทาและยืน่ แบบแสดงรายการภาษีหกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)
• จัดทาและยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่ งปี (ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.94)
• เตรี ยมข้อมูลและส่ งรายงานประกันสังคมไปยังสานักงานประกันสังคม
• รับตรวจสอบบัญชี
• รับวางระบบภายในบริ ษทั
• รับจดทะเบียนพาณิ ชย์, ร้านค้า, บุคคลธรรมดา
• รับจดทะเบียนนิติบุคคล, ห้างหุน้ ส่ วนจากัด, บริ ษทั จากัด
• รับปรึ กษางานด้านบัญชี

3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร

รู ปภาพที่ 3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การ และการบริ หารงานขององค์ กร

3.4 ตาแหน่ ง และลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี
งานที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดทารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย
2.บันทึกรายการบัญชีลงโปรแกรม CD Organizer
3.กรอกแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53
4.กรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3
5.จัดทาหนังสื อรับรองภาษีหกั ณ ที่จ่าย
6. ยืน่ แบบประมาณการครึ่ งปี ภ.ง.ด.94
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อ
: นางสาว จิรวรรณ์ วิชาชัย
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระบบภาษีอากรและคัดเลือกหัวข้อรายงาน
ศึกษาระบบภาษีอากรและคัดเลือกหัวข้อที่เกิดความสนใจและสงสัย เพือ่ นามาค้นหาคาตอบในการทา
รายงาน โดยได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง ค้นคว้าด้วยตนเอง และได้คาแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษา
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการจัดทารายงานน
2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารประกอบการทารายงาน
การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ตรงจากบริ ษทั กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จากัด

3. จัดทารายงาน
การรวบรวมข้อมูล และจัดทาเล่มรายงานตามลาดับความสาคัญของเนื้อหา และตามรู ปแบบรายงานที่
โครงการสหกิจศึกษากาหนดไว้
4. นาเสนอรายงาน
การนาเสนอรายงานแก่อาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการ
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาระบบภาษีอากรและ
คัดเลือกหัวข้อรายงาน
2. รวบรวมข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการทารายงาน
4. จัดทารายงาน

พ.ค. 62

5. นาเสนอรายงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ดแวร์
• เครื่ องคอมพิวเตอร์
• เครื่ อง Printer
• เครื่ อง Scanner
• เครื่ องคานวณเลข
ซอฟต์แวร์
• โปรแกรม Microsoft Word
• โปรแกรม Microsoft Excel
• โปรแกรม CD Organizer

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

บทที่4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผูจ้ ดั ทำได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ ณ บริ ษทั กำญจน์ กำรบัญชีและกฎหมำย จำกัด และได้รับ
มอบหมำยจำกพนักงำนที่ปรึ กษำให้ทำหน้ำที่ยนื่ แบบประมำณกำรครึ่ งปี จ่ำยผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
ผูจ้ ดั ทำจึงได้ทำกำรศึกษำเรื่ อง กำรยืน่ แบบประมำณกำรครึ่ งปี ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ของบริ ษทั
กำญจน์ กำรบัญชีและกฎหมำย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้คำปรึ กษำทำงด้ำนบัญชี และภำษีอำกร แก่
บริ ษทั ทัว่ ไป ในฐำนะ “ผูท้ ำบัญชี” มีหน้ำที่ยนื่ แบบประมำณกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำครึ่ งปี
โดยกระบวนกำรเริ่ มจำกลูกค้ำทำกำรส่ งเอกสำรมำให้ทำงบริ ษทั กำญจน์ กำรบัญชีและ
กฎหมำย จำกัด พนักงำนแผนกบัญชีจะรับเอกสำรมำทำกำรตรวจสอบว่ำถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
หรื อไม่หลังจำกนั้นจะทำกำรแยกประเภทเอกสำร จำกนั้นพนักงำนบัญชีจะทำกำรคำนวณภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำครึ่ งปี โดยดูจำกข้อมูลที่ลูกค้ำส่ งมำให้ควบคู่กบั แบบประมำณกำรภำษีครึ่ งปี ของปี ก่อน
และทำกำรยืน่ แบบผ่ำนอินเทอร์เน็ต ดังรู ปภำพที่ 4.1 แผนภำพของกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนกำรยืน่ แบบ
ประมำณกำรภำษีครึ่ งปี

แผนภาพของกระบวนการปฏิบัติงานการยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปี

ลูกค้ำ

บริ ษทั กำญจน์ กำร
บัญชีและกฎหมำย
จำกัด
คำนวณภำษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดำ

ยืน่ แบบภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำครึ่ งปี ผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต

กำรพิมพ์แบบภำษี และกำร
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน

ลูกค้ำ

รู ปภาพที่ 4.1 กระบวนการปฏิบัติงานการยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่ งปี

ตำรำงที่ 4.1 ตำรำงสัญลักษณ์ของผังงำน
ภำพสัญลักษณ์

ควำมหมำย
จุดเริ่ มต้น/จุดสิ้ นสุ ด กำรเริ่ มต้น หรื อกำรลงท้ำย
ใช้แทนข้อมูลเข้ำ/ข้อมูลออกส่ วนมำกใช้กำกับใบสำคัญ บัญชี
แยกประเภท
กำรประมวลผลด้วยมือ
กำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
เอกสำรหรื อรำยงำนที่ทำจำกหน่วยงำนทั้งเตรี ยมด้วยมือและพิมพ์
ออกจำกเครื่ อง
ทิศทำงกำรทำงำนหรื อกำรเคลื่อนไหวของข้อมูล

ขั้นตอนการยื่นแบบประมาณการครึ่งปี ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
1. ศึกษำเอกสำรของธุรกิจประเภท เจ้ำของเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อเจ้ำของกิจกำรคนเดียวที่รับบริ กำร
จำกบริ ษทั กำญจน์ กำรบัญชีและกฎหมำย จำกัด และทำกำรคัดแยกเอกสำรเพื่อนำข้อมูลมำจัดเตรี ยมทำ
ภำษี โดยดูจำกสถำนประกอบกำรถ้ำเป็ นบุคคคลธรรมดำมีเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40(5)(6)(7)(8)
แห่งประมวลรัษฎำกรนำไปยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำครึ่ งปี “ภ.ง.ด.94”
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ได้แก่ เงินหรื อประโยชน์อย่ำงอื่น ที่ได้เนื่องจำก

กำรให้เช่ำทรัพย์สิน
กำรผิดสัญญำเช่ำซื้อทรัพย์สิน
กำรผิดสัญญำซื้อขำยเงินผ่อนซึ่งผูข้ ำยได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ือขำยนั้นโดยไม่ตอ้ งคืน
เงินหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จำกวิชำชีพอิสระ คือวิชำกฎหมำย กำรประกอบ
โรคศิลป์ วิศวกรรม สถำปัตยกรรม กำรบัญชี ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชำชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระ
รำชกฤษฎีกำกำหนดชนิดไว้
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จำกกำรรับเหมำที่ผรู ้ ับเหมำต้องลงทุนด้วยกำร
จัดหำสัมภำระ ในส่ วนสำคัญนอกจำกเครื่ องมือ
• เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จำกกำรธุรกิจ กำรพำณิ ชย์ กำรเกษตร กำร
อุตสำหกรรม กำรขนส่ ง กำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ หรื อกำรอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1
ถึงประเภทที่ 7

รู ปภาพที่ 4.2 การคัดแยกเอกสาร
2. เข้ำเว็บไซต์กรมสรรพำกร www. rd.go.th

รู ปภาพที่ 4.3 เว็บไซต์ กรมสรรพากร

3. เลือก “ยืน่ แบบผ่ำนอินเทอร์เน็ต”

รู ปภาพที่ 4.4 รายการยื่นแบบผ่ านอินเทอร์ เน็ต
4. เลือก ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ “ภ.ง.ด.94”

รู ปภาพที่ 4.5 ประเภทภาษีเงินได้

5. ใส่ รหัสผูใ้ ช้ และ รหัสผ่ำน ได้รับอนุมตั ิจำกกรมสรรพำกร และกดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อเข้ำสู ้หน้ำจอกำร
ยืน่ แบบผ่ำนอินเทอร์เน็ต

รู ปภาพที่ 4.6 การเข้ าสู่ระบบ

6. เข้ำหน้ำ ภ.ง.ด.94 ตรวจสอบว่ำใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั เรำไหม ถ้ำใช่เลือก “ทำรำยกำรต่อไป”

รู ปภาพที่ 4.7 ข้ อมูลสถานประกอบการ

7. (1) หน้ำแรก: ใส่ ชื่อสถำนประกอบกำร และสถำนภำพผูม้ ีเงินได้บุคคลธรรมดำ “โสด ” และเลือก
ทำรำยกำรต่อไป

รู ปภาพที่ 4.8 ข้ อมูลสถานประกอบการ
8. (2) เลือกเงินได้/ลดหย่อน: เลือกประเภทเงินได้ที่กิจกำรได้รับ “มำตรำ 40(8) เงินได้จำกกำรธุรกิจ
กำรพำณิ ชย์ กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม กำรขนส่ ง เงินได้อื่น ๆ นอกจำกเงินได้ตำมมำตรำ 40(1)-(7)”
และเลือกทำรำยกำรต่อไป

รู ปภาพที่ 4.9 การเลือกเงินได้

9. (3) บันทึกเงินได้: เลือกเงินได้จำก “กำรขำยของนอกจำกที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผูข้ ำยมิได้เป็ นผูผ้ ลิต”
กรอกจำนวนเงินได้ท้งั หมด และหักค่ำใช้จ่ำยร้อยละเท่ำไหร่ หรื อตำมจริ ง และเลือกทำรำยกำรต่อไป

รู ปภาพที่ 4.10 การบันทึกเงินได้
10. (4) บันทึกลดหย่อน: กรอกจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถลดหย่อนได้ จำนวน 30,000บำท และเลือก
ทำรำยกำรต่อไป

รู ปภาพที่ 4.11 การบันทึกค่ าลดหย่ อน

11. (5) คำนวณภำษี: ตรวจสอบควำมถูกต้อง และเลือกทำรำยกำรต่อไป

รู ปภาพที่ 4.12 การคานวณภาษี
12. (6) ยืนยันกำรยืน่ แบบ: ตรวจสอบข้อมูล และเลือกยืนยันกำรยืน่ แบบ

รู ปภาพที่ 4.13 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาครึ่ งปี

13. ผลกำรยืน่ แบบผ่ำนอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.94

รู ปภาพที่ 4.14 ผลการยื่นแบบ
14. หลักจำกยืน่ แบบในระบบได้รับเอกสำรเป็ นหลักฐำนแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ครึ่ งปี (ภ.ง.ด.94)

รู ปภาพที่ 4.15 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาครึ่ งปี

15. ช่องทำงกำรชำระภำษี

รู ปภาพที่ 4.16 ช่ องทางการชาระภาษี

บทที่5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการเข้าร่ วมโรงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั กาญจน์ การบัญชีและกฎหมาย จากัด ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ในตาแหน่งพนักงานบัญชี ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการยืน่ แบบประมาณการภาษีครึ่ งปี จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยนาความรู ้
ความสามารถที่ได้จากการศึกษาและปฏิบตั ิงานจริ งมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานด้าน
การบัญชี
จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาการยืน่ แบบประมาณการภาษีครึ่ งปี จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เริ่ ม
ตั้งแต่การคัดแยกเอกสาร การจัดเตรี ยมข้อมูลผ่านโปรแกรมของกรมสรรพากร การพิมพ์แบบภาษี และ
การพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น ทาให้ช่วยลดเวลาในการทางานและลดความผิดพลาดในขั้นตอนการ
ยืน่ แบบประมาณการภาษีครึ่ งปี จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ ว
มากขึ้น
5.1.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ อนักศึกษา
1.ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรี ยนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรี ยนใน
ห้องเรี ยน
2. เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ฝึ กการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และความรับผิดชอบมากขึ้น
5.1.2 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ อสถานประกอบการ
1. เป็ นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาและช่วย
พัฒนาบัณฑิตของชาติ
2. พนักงานประจามีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบตั ิกน้าที่อื่นที่มีความสาคัญมากกว่า
3. สามารถนาไปลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
ได้

5.1.3 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ อสถานศึกษา
1. เกิดความร่ วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานประกอบการ
2. ได้ขอ้ มูลย้อนกลับมาปรับปรุ งหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
3. ช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
5.1.4 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติ
1. ในช่วงแรกที่ยงั ขาดความชานาญในการใช้โปรแกรมยืน่ แบบทางอินเทอร์เน็ต จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าในการทางาน
2. สัปดาห์แรกของการปฏิบตั ิงาน ยังไม่กล้าซักถามข้อสงสัยกับพนักงานพี่เลี้ยง ทาให้การ
ทางานเกิดความผิดพลาด
3. เอกสารที่บริ ษทั ได้รับจากลูกค้ามีความล่าช้า
5.1.5 ข้ อเสนอแนะ
บางครั้งได้รับเอกสารล่าช้าทาให้การทางานไม่สาเร็ จตามระยะเวลา บริ ษทั ควรกาหนด
ระยะเวลาให้ลูกค้าส่ งเอกสารมาให้ภายใน2สัปดาห์หลังจากวันสิ้ นงวดบัญชีเพื่อจะได้เสร็ จทันเวลาที่
กาหนดไว้
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: การบัญชี

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

ที่อยูป่ ัจจุบนั : 1/468 หมู่บา้ นเพชรมณฑลกรี น ถนนมาเจริ ญ เขตหนองแขม
แขวงหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160

