รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

การจัดทาและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.30)
Preparing and Filing Value Added Tax Return (PP.30)

โดย
วรรณศิริ ธรรมเจริญ 5904300115
กมลมาศ ศิริสงค์
5904300143

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชา การบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษา 2561

ก

จดหมายนําส่ งรายงาน
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
เรี ยน อาจารย์ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาบัญชี
อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
ตามที่ คณะผูจ้ ดั ทํา นักศึ กษาภาควิช าบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไ ป
ปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาระหว่า งที่ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึ ง 30 สิ ง หาคม 2562 ในตํา แหน่ ง
นักศึกษาฝึ กงานณ บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษา
และทํารายงานเรื่ องการจัดทําและการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
บัดนี้ การปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ กษาได้สิ้นสุ ดแล้วคณะผูจ้ ดั ทํา จึ ง ขอส่ ง รายงานดังกล่าวมา
พร้อมกันนี้จาํ นวน 1 เล่ม และ CD จํานวน 1 แผ่น เพื่อขอรับคําปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจ้ ดั ทํา
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชา บัญชี
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ข

กิตติกรรมประกาศ

(Acknowledgement)
การที่ คณะผูจ้ ดั ทํา ได้มาปฏิ บ ตั ิใ นโครงการสหกิ จศึ กษา ณ บริ ษ ทั ซิ ม แอคเคาท์ จํา กัด
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึ ง 30 สิ ง หาคม 2562 ส่ ง ผลให้ ค ณะผู จ้ ัด ทํา ได้รั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและปฏิบตั ิงานในอนาคต เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ตํา แหน่ ง นัก ศึ ก ษาฝึ กงาน ณ บริ ษ ทั ซิ ม แอคเคาท์ จํา กัด สามารถนํา ความรู ้ ที่ ไ ด้ไ ปใช้ใ นการ
ประกอบอาชี พในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมือจาก บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด ได้สอน ได้เรี ยนรู ้
งาน และปั ญหาที่พบในการทํางานในแผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี และสนับสนุ นจากหลาย
ฝ่ าย ดังนี้
1. นางสาวสุ ธีรา โรจน์วลั ลี
2.นางสาวนริ ศรา บังเกิด
3. นางสาวปณาลี ทัศนถวิล
4. อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทําขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบรู ณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวติ การ
ทํางานจริ งซึ่ งผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทํา
1 พฤศจิกายน 2562

ค

: การจัดทาและการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
:5
: นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริ ญ
: นางสาวกมลมาศ ศิริสงศ์
อาจารย์ทปี่ รึกษา : อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี
สาขาวิชา
: การบัญชี
คณะ
: บริ หารธุ รกิจ
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2561

ชื่อโครงงาน
หน่ วยกิต
ผู้จัดทา

บทคัดย่อ
บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การทางด้านบัญชี และภาษีอย่างเต็มรู ปแบบ
บริ การให้คาปรึ กษาทางด้านภาษี การจัดทางบเงิ น การยื่นแบบภาษีเงิ นได้(ภ.ง.ด.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภ.พ.30) ทุกประเภทเพื่อยืน่ ต่อกรมสรรพากร ในปั จจุบนั บริ ษทั ส่ วนใหญ่มกั มีปัญหาเรื่ องการส่ งยื่น
แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เนื่ องจากคานวณยอดภาษีซ้ื อและภาษีขายผิดพลาด ทาให้เกิ ดปั ญหา
ตามมา อาทิ การเสี ยเบี้ ยปรั บเงิ นเพิ่ม ความเสี่ ยงในการโดนตรวจสอบจากกรมสรรพากรหากยื่น
แบบเกิ นกาหนดบ่อยครั้ง ในโครงงานเล่มนี้ ประกอบด้วย ความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษี ภาษีที่ได้รับการยกเว้น ภาษีในอัตราร้อยละ 0 กาหนดการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์ เน็ต จากที่
คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ในการปฏิบตั ิงานคณะผูจ้ ดั ทาได้รับการ
มอบหมายงานดังนี้ การตรวจใบกากับภาษี การจัดเรี ยงวันที่ การกรอกข้อมูลภาษีซ้ื อและภาษีขายลง
โปรแกรมส าเร็ จ ทางบัญ ชี การสรุ ปยอดภาษี ซ้ื อ และภาษี ข ายในแต่ ล ะเดื อ น การยื่ น แบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร การพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน การจัดทารู ปเล่มเอกสาร
และการเก็บเอกสารส่ งคืนลูกค้า
คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและความสาคัญของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)
จึงเกิดความสนใจและจัดทาโครงงานนี้ข้ ึน เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ ให้กบั
ผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษี ในการลดข้อพลาดของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) พัฒนากระบวนการ
จัดทายื่นแบบภาษี มูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้ดียิ่งขึ้นและเป็ นประโยชน์แก่บุคคลที่ กาลังศึกษาและมี
ความสนใจในเรื่ องการจัดทา และยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้มีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ ใบกากับภาษี/ภาษีซ้ือและภาษีขาย/การยืน่ แบบภ.พ.30

สารบัญ
จดหมายนาส่ งรายงาน

ก

กิตติกรรมประกาศ

ข

บทคัดย่อ

ค

Abstract

ง

บทที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา

1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม

2

2.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

3

2.3 อัตราภาษี

4

2.4 การคานวณภาษี

5

2.5 การยืน่ ภาษีผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

6

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ

7

3.2 ลักษณะการประกอบการ

8

3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

8

3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย

9

3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา

9

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

9

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน

10

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้

12

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รับเอกสารจากบริ ษทั ลูกค้า

13

4.2 ตรวจใบกากับภาษี

14

4.3 นาเอกสารเข้าแฟ้ ม ซื้ อเชื่ อ (RR) &ขายเชื่อ (IV)

16

4.4 บันทึกรายการบัญชีซ้ื อเชื่ อ (RR) &ขายเชื่อ (IV)

17

4.5 สรุ ปรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย

18

4.6 ทาการยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

20

4.7 การพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินทางอินเทอร์ เน็ต

33

4.8 จัดทารู ปเล่มรายงานภาษีซ้ือ-ขาย

37

4.9 จัดทารู ปเล่มเอกสารภาษี

39

4.10 จัดเก็บเอกสารส่ งคืนลูกค้า

40

4.11 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินงานการจัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

41

บทที่ 5 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

42

5.2 สรุ ปผลโครงงาน

43

บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ประวัติคณะผูจ้ ดั ทา

44

สารบัญตาราง
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
รายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา

10
12

สารบัญรู ปภาพ
รู ปที่ 3.1.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ซิม แอคเคาท์ จากัด
รู ปที่ 3.1.2 แผนที่บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จากัด
รู ปที่ 3.3.1 แผนภาพผังองค์กร
รู ปที่ 4.1.1 ตัวอย่างกล่องเอกสารที่รับมา
รู ปที่ 4.1.2 ตัวอย่างกล่องเอกสารที่รับมา
รู ปที่ 4.2.1 ตัวอย่างใบกากับภาษีขาย(สาเนาฝ่ ายบัญชี)
รู ปที่ 4.2.2 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ือ(ต้นฉบับสาหรับลูกค้า)
รู ปที่ 4.3.1 ตัวอย่างแฟ้ มเอกสาร
รู ปที่ 4.3.2 ตัวอย่างแฟ้ มเอกสาร
รู ปที่ 4.4.1 ตัวอย่างการบันทึกรายการภาษีซ้ือ
รู ปที่ 4.4.2 ตัวอย่างการบันทึกรายการภาษีขาย
รู ปที่ 4.5.1 ใบสรุ ปยอดภาษีซ้ือ
รู ปที่ 4.5.2 ใบสรุ ปยอดภาษีขาย
รู ปที่ 4.6.1 การยืน่ แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต
รู ปที่ 4.6.2 ยืน่ แบบภ.พ.30
รู ปที่ 4.6.3 เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีและรหัสผ่าน
รู ปที่ 4.6.4 ข้อมูลของบริ ษทั
รู ปที่ 4.6.5 แบบภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ต
รู ปที่ 4.6.6 แบบภ.พ.30 ส่ วน ก
รู ปที่ 4.6.7 แบบภ.พ.30 ส่ วน ข และ ค
รู ปที่ 4.6.8 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง
รู ปที่ 4.6.9 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง(ภาษีขาย)
รู ปที่ 4.6.10 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง (ภาษีซ้ื อ)
รู ปที่ 4.6.11 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รู ปที่ 4.6.12 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง(ภาษีสุทธิ )
รู ปที่ 4.6.13 การขอคืนเงินภาษี
รู ปที่ 4.6.14 ยืน่ แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต
รู ปที่ 4.6.15. ดาวน์โหลดโปรแกรม
รู ปที่ 4.6.16 ภ.พ.30
รู ปที่ 4.6.17 โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบแบบภ.พ.30
รู ปที่ 4.6.18 PP30_NID

7
7
8
13
13
14
15
16
16
17
17
18
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
25
25
26
26
26

สารบัญรู ปภาพ (ต่ อ)
รู ปที่ 4.6.19 แบบในหน้าภ.พ.30 ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบแบบภ.พ.30
รู ปที่ 4.6.20 ใบแนบรายการภาษีซ้ื อ-ขายของสานักงานใหญ่
รู ปที่ 4.6.21 รายการภาษีซ้ื อ-ขายของสานักงานใหญ่
รู ปที่ 4.6.22 ใบแนบรายการภาษีซ้ื อ-ขายของสาขา 00001
รู ปที่ 4.6.23 รายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00001
รู ปที่ 4.6.24 ใบแนบรายการภาษีซ้ื อ-ขายของสาขา 00002
รู ปที่ 4.6.25 รายการภาษีซ้ื อ-ขายของสาขา 00002
รู ปที่ 4.6.26 แบบภ.พ.30 แบบสมบูรณ์
รู ปที่ 4.6.27 จัดเก็บข้อมูลไฟล์ภ.พ.30
รู ปที่ 4.6.28 ไฟล์ ภ.พ.30 ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
รู ปที่ 4.6.29 ขั้นตอนการไฟล์ ภ.พ.30
รู ปที่ 4.6.30 ผลการยืน่ แบบ
รู ปที่ 4.6.31 แบบภ.พ.30
รู ปที่ 4.6.32 ใบ Pay in slip
รู ปที่ 4.7.1 ยืน่ แบบอินเทอร์ เน็ต
รู ปที่ 4.7.2 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
รู ปที่ 4.7.3 เลขประจาผูเ้ สี ยภาษีและรหัสผ่าน
รู ปที่ 4.7.4 เลือกประเภทแบบภ.พ.30
รู ปที่ 4.7.5ใบเสร็ จรับเงินก่อนพิมพ์
รู ปที่ 4.7.6 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงินเป็ น PDF
รู ปที่ 4.7.7 ชื่อไฟล์ใบเสร็ จรับเงิน
รู ปที่ 4.7.8 ใบเสร็ จรับเงิน
รู ปที่ 4.8.1 รู ปเล่มรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย
รู ปที่ 4.8.2 ใบสรุ ปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจาปี
รู ปที่ 4.8.3 ใบสรุ ปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจาเดือน
รู ปที่ 4.8.4 ใบแนบ ภ.พ.30
รู ปที่ 4.9.1 รู ปเล่มรายงานภ.พ.30
รู ปที่ 4.10.1 กล่องใส่ เอกสารเตรี ยมส่ งคืนลูกค้า
รู ปที่ 4.10.2 กล่องใส่ เอกสารเตรี ยมส่ งคืนส่ งลูกค้า
รู ปที่ 4.11.1 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินงานการจัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด 342 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร 10160 เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การในด้านบัญชี และด้านภาษี รวมถึ งการยื่นแบบส่ ง
กรมสรรพากรแบบเต็มรู ปแบบ ในปั จจุบนั บริ ษทั ส่ วนมากมักมีปัญหาเกี่ ยวกับขั้นตอนการจัดทํา
แบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่ องจากทางบริ ษทั ลู กค้ามีความรู ้ในด้านภาษีนอ้ ย และไม่ทราบ
ถึงวิธีการยื่นแบบว่ามีข้ นั ตอนในการจัดทําอย่างไรอาจส่ งผลกระทบให้ทางบริ ษทั ทําการยืน่ ภาษีผิด
และคํานวณยอดภาษีสุทธิ ผิด ทําให้จาํ นวนเงิ นที่ตอ้ งชําระภาษีหรื อภาษีที่ชาํ ระเกินผิด นอกจากนี้
หากบริ ษทั ทําการยืน่ แบบผิดพลาดบ่อยครั้งอาจถูกเรี ยกตรวจสอบจากกรมสรรพากร
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนจัดทําเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร และการสรุ ปรายงานภาษีซ้ื อและภาษี
ขาย
1.2.2 เพื่อนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีมาปรับใช้ในภาคปฏิบตั ิ
1.2.3 เพื่อให้นกั ศึกษาได้ปรับตัว และเรี ยนรู ้วิธีการสื่ อสาร การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน และ
ให้นกั ศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์จริ งจากการทํางาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนิ นงานการจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ศึกษาข้อมูลด้านการยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
ขอบเขตด้านระยะเวลา
โครงงานเล่มนี้ได้ทาํ การศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล และปฏิบตั ิงานในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม-30
สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้ศึกษาถึงรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารใบกํากับภาษีและใบสรุ ปรายงานภาษีซ้ือและ
ภาษีขายที่ตอ้ งนําไปใช้ในการยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้การนําความรู ้จากการศึกษาเรื่ องการยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ในเชิงทฤษฎีมา
บูรณาการในฉบับที่เข้าใจได้ง่าย
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้การตรงต่อเวลา ความรับชอบและความซื่ อสัตย์ต่องาน การสื่ อสารที่เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
และการนํ้าใจกับเพื่อนร่ วมงาน

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การภาษีมูลค่ าเพิม่ ชั้ นสู ง ผู้แต่ ง อมรศักดิ์ พงศ์ พศุตม์ ให้ คํานิยามว่ า ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นภาษี
ที่จดั เก็บจากมู ลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิ ตและการจําหน่าย
สิ นค้าหรื อบริ การ โดยมูลค่าที่เพิ่มเป็ นมูลค่าของส่ วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนในการผลิตและการ
จําหน่ ายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ ก็คือค่าของผลต่างระหว่างราคาของสิ นค้าหรื อบริ การ ผลิ ตหรื อ
จําหน่ าย กับราคาของสิ นค้าหรื อบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อใช้ในการผลิ ตหรื อในการจําหน่ายสิ นค้าหรื อ
บริ การ กิจการขายสิ นค้า ให้บริ การ และนําเข้าที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ซึ่ งจะต้องมีรายรับ
ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป เมื่ อผูป้ ระกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ ว ทํา ให้ กิ จ การมี ภ าษี ข ายและภาษี ซ้ื อเกิ ด ขึ้ นจากการดํา เนิ น กิ จ การในแต่ ล ะเดื อ นภาษี
ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่นาํ ภาษีขายหักออกจากภาษีซ้ื อ หากภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ื อผูป้ ระกอบการมี
หน้า ที่ ต้องนํา จํา นวนเงิ นผลต่ า งภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม ส่ ง กรมสรรพากร หากภาษี ซ้ื อมากกว่า ภาษี ข าย
ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่นาํ จํานวนเงิน ผลต่างภาษีภาษีมูลค่าเพิม่ ขอคืนเป็ นเงินสดหรื อเครดิตภาษีขาย
2.1 ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีมูลค่ าเพิม่ แบ่งได้ 3 กลุ่ม
1. ผูป้ ระกอบการ หมายถึ ง บุ คคลซึ่ งขายสิ นค้าหรื อให้บริ การในทางธุ รกิ จหรื อวิชาชี พไม่ว่าการ
กระทํา ดัง กล่ า วจะได้รับ ประโยชน์ หรื อได้รับ ค่า ตอบแทนหรื อไม่ และไม่ ว่า จะได้จดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรื อไม่
ซึ่ งอธิ บายได้วา่ ผูป้ ระกอบการ จะหมายถึงบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
2.ผูน้ าํ เข้า หมายถึง ผูป้ ระกอบการหรื อบุคคลอื่นซึ่ งนําเข้า ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะแยกออกเป็ น 2 กรณี
คือ กรณี ผปู ้ ระกอบการทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ เข้าเอง ย่อมอยูใ่ นบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอ กรณี
บุ คคลอื่ นเป็ นผูน้ ําเข้า หมายถึ งบุ คคลที่ ไม่ใช่ ผูป้ ระกอบการกล่ า วคื อไม่ไ ด้เป็ นผูข้ ายสิ นค้า หรื อ
ให้บริ การแต่อย่างใด โดยอาจเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ๆไป ที่ตอ้ งการนําเข้าสิ นค้ามาบริ โภค กรณี น้ ีก็ตอ้ งอยู่
การเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
3.ผูท้ ่ีกฎหมายกําหนดให้เป็ นผูเ้ สี ยภาษีมูลค่าเพิม่ ได้แก่
• ผูป้ ระกอบการนอกราชอาณาจัก ร และได้ข ายหรื อบริ การในราชอาราจักรเป็ นปกติ ธุ ระโดยมี
ตัวแทนอยูใ่ นราชอาณาจักร
• การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่ได้เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0
• สิ นค้านําเข้าที่จาํ แนกประเภทไว้
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2.2 การยกเว้ นภาษีมูลค่ าเพิม่
ผูท้ ี่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็ นผูอ้ ยู่นอกระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อขายสิ นค้า
หรื อให้บริ การจึงไม่ตอ้ งเรี ยกเก็บภาษีขาย ขณะเดี ยวกัน ภาษีซ้ื อที่ชาํ ระไว้ก็ไม่สามารถขอคืนจาก
กรมสรรพากรได้ และ ไม่ตอ้ งยืน่ แบบภ.พ.30
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการขายสิ นค้า หรื อให้บริ การแบ่งได้ 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 การยกเว้นแบบไม่เด็ดขาด กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการมีสิทธิ เลือกขอเข้าสู่ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ได้
ก.การขายพืชผลทางการเกษตร
ข.การขายสัตว์
ค.การขายปุ๋ ย
ง.การขายปลาป่ น อาหารสัตว์
จ.การขายยาหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้สําหรับพืชหรื อสัตว์ เพื่อบํารุ งรักษาป้ องกัน ทําลายหรื อกําจัดศัตรู
หรื อโรคของพืชสัตว์
ฉ.การขายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อตําราเรี ยน
กลุ่มที่ 2 การยกเว้นแบบเด็ดขาด
ช.การให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาของราชการ
ซ.การให้บริ การที่เป็ นงานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา
ฌ.การให้บริ การการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ
ญ.การให้บริ การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
ฎ.การให้บริ การวิจยั หรื อการให้บริ การทางวิชาการ
ฏ.การให้บริ การห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
ฐ.การให้บริ การตามสัญญาจ้างแรงงาน
ฑ.การให้บริ การจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
ฒ.การให้บริ การของนักแสดงสาธารณะ
ณ.การให้บริ การขนส่ งในราชอาณาจักร
ด.การให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ
ต.การให้บริ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ถ.การให้บริ การของราชการส่ วนท้องถิ่น
ท.การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การของกระทรวง ทบวง กรม
ธ.การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา
น.การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การตามที่กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา เช่น การขายบุหรี่ การขายสลาก
กิ นแบ่งรัฐบาล การขายแสตมป์ ไปรษณี ย ์ แสตมป์ อากร หรื อแสตมป์ อื่นๆของรัฐบาล การบริ จาค
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สิ นค้า การให้บริ การสี ขา้ ว การให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรื อเรื อเดินทะเลที่
มิได้เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริ การสื่ อสารทางวิทยุ เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 การยกเว้น VAT สําหรับสิ นค้านําเข้า
การนําเข้าสิ นค้า ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ได้แก่สินค้าดังต่อไปนี้
ก.สิ นค้าตามกลุ่มที่ 1 (สิ นค้า ก - ฉ)
ข.สิ นค้าจากต่างประเทศนําเข้าไปในเขตปลอดภาษีอากร ทั้งนี้ เฉพาะสิ นค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ค.สิ นค้าที่จาํ แนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตรา
ศุลกากร
ง.สิ นค้าซึ่ งนําเข้าและอยูใ่ นอารักขาของศุลกากร แล้วได้ส่งออกไปต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขา
เข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
จ.การนํา เข้า สิ นค้า ของสถานศึ ก ษาของรั ฐ สถานศึก ษาของเอกชนที่ จดั การศึ ก ษาในระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ หน่วยงานที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่และและวัตถุ ประสงค์
เพื่อการศึกษา และการวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและสมาคมและมูลนิ ธิที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการวิจยั การศึ กษาซึ่ งได้รับการรั บรองจากกระทรวงศึ กษา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด
2.3 อัตราภาษี
อัตราภาษีปกติตามประมวลรัษฎากรมีอตั ราเดี ยวคือร้ อยละ 10 แต่มีพระราชกฤษฎี กาลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นการชัว่ คราวจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6.3 เมื่อรวมกับภาษีทอ้ งถิ่นอีกร้อยละ 0.7
จะเท่ากับร้ อยละ 7 ส่ วนสิ นค้าและบริ การบางประเภทที่มีลกั ษณะเป็ นสิ่ งฟุ่ มเฟื อย จะมีการจัดการ
เก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมอีกต่างหากด้วย
ดังนั้นผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทัว่ ไป จึงต้องเสี ยภาษีในอัตราภาษีในอัตราดังกล่าวข้างต้น
เว้นแต่กรณี อัตราภาษีร้อยละ 0
อัตราภาษีร้อยละ 0 มีผลเท่ากับไม่ตอ้ งเสี ยภาษีขายจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ และยังได้รับคืน
ภาษีซ้ื อ
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ใช้สาํ หรับการประกอบการดังต่อไปนี้
ก. การส่ งออกสิ นค้าของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ข. การให้บริ การที่กระทําในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริ การนั้นในต่างประเทศตามประเภท
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิ บดีกาํ หนด
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การให้บริ การที่กระทําในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริ การนั้นในต่างประเทศ ให้รวมถึ งการ
ให้บริ การที่กระทําในราชอาณาจักร เพื่อใช้ผลิ ตสิ นค้าในเขตปลอดอากรเพื่อส่ งออกสิ น และการ
ให้บริ การที่กระทําในเขตดังกล่าวเพื่อใช้ผลิตสิ นค้าเพื่อส่ งออกด้วย
ค. การให้ บ ริ การขนส่ ง ระหว่ า งประเทศโดยอากาศยานหรื อเรื อเดิ น ทะเล ที่ ก ระทํา โดย
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นนิติบุคคล
ง. การขายสิ น ค้า หรื อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิส าหกิ จ ตามโครงการเงิ น กู้ห รื อ เงิ น
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ
จ. การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ล
ฉ. การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่ก่อให้เกิดสิ นค้าที่มีรูปร่ างหรื อการให้บริ การที่ไม่ก่อให้เกิดสิ นค้าที่
มี รูปร่ าง แต่ทาํ ให้สินค้ามี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น หรื อมี มูลค่าเพิ่มขึ้นระหว่างคลังสิ นค้าทัณฑ์บน
ด้วยกัน หรื อระหว่า งผูป้ ระกอบการที่ ป ระกอบกิ จการอยู่ใ นเขตปลอดอากรไม่ ว่า จะอยู่ใ นเขต
เดียวกันหรื อไม่ รวมทั้งการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การระหว่างคลังสิ นค้าทัณฑ์บนกับผูป้ ระกอบการที่
ประกอบกิจการอยูใ่ นเขตปลอดอากร
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561 ผู้แต่ ง สุ เมธ ศิริคุณโชติ ให้ คํานิยามว่ า
2.4 การคํานวณภาษี
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ตอ้ งคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องชําระ หรื อ
มีสิทธิ ได้รับคืน เป็ นรายเดื อนๆละหนึ่ งครั้งตามปฏิทิน กรณี เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนทัว่ ไป
การคํานวณภาษีที่ตอ้ งชําระในแต่ละเดือนโดยทัว่ ไปจะเป็ นดังนี้
ภาษีที่ตอ้ งชําระ = ภาษีขาย + ภาษีซ้ือที่ขอคืนได้
หากผลการคํานวณเป็ นลบ (-) อันเกิดจากจํานวนภาษีซ้ือมากกกว่าจํานวนภาษีขาย ก็มีสิทธิ ได้รับคืน
ภาษี
ภาษีขาย หมายถึ ง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนได้เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อ
สิ นค้า หรื อผูร้ ับบริ การเมื่อขายสิ นค้า หรื อรับชําระค่าบริ การ หากภาษีขายเกิดขึ้นในเดื อนใดก็เป็ น
ภาษีขายของเดื อนนั้น ไม่คาํ นึ งว่าสิ นค้าที่ขายหรื อบริ การที่ให้น้ นั จะซื้ อมาหรื อเป็ นผลมาจากการ
ผลิตในเดือนใดก็ตาม
ภาษีซ้ื อ หมายถึ ง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ ระกอบการได้จ่ายให้กบั ผูข้ ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อชําระค่าบริ การเพื่อใช้ในการประกอบกิ จการของตน
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หากภาษีซ้ื อเกิ ดขึ้นในเดือนใด ก็เป็ นภาษีซ้ื อของเดือนนั้น ไม่คาํ นึ งว่าสิ นค้าที่ซ้ื อมานั้นจะขายหรื อ
นําไปใช้ในการผลิตในเดือนใดก็ตาม
การจั ด การเอกสารรั บ - จ่ า ยเงินอย่ า งเหนื อชั้ นให้ สรรพากรยอมรั บ ผู้ แต่ ง สมเดช โรจน์ คุ รี
เสถียรและคณะ ให้ คํานิยามว่ า
2.5 การยื่นภาษีผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
แบบภ.พ.30
กําหนดให้การยื่นรายการข้อมูลตามแบบภ.พ.30 ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร http://www.rd.go.thเป็ นการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามประมวล
รัษฎากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษี มิให้ใช้กบั การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมตามมาตร
83/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่มีความประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการภาษีตอ้ งยืน่ คําขอยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตต่ออธิ บดีกรมสรรพากรและต้องได้รับอนุ มตั ิ
แล้ว มี สิท ธิ ยื่นรายการข้อมู ลตามแบบภ.พ.30 ผ่านระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th โดยให้ถือเป็ นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อีกแห่ งหนึ่ ง
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผา่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต สําหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นได้ภายใน
วันที่ 15 ของเดื อนถัดไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณี วนั ที่ 15 ตรงกับวันหยุดราชการให้ยื่นได้
ภายในวันทําการถัดไป และยืน่ แบบแสดงรายการภาษีภายในเวลา 22.00 นาฬิกาของแต่ละวัน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ เลขที่342 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริ ญ
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 02 467 2112

รู ปที่ 3.1.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด

รู ปที่ 3.1.2 แผนที่บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด 342 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร10160 เป็ นบริ ษัท ที่ ใ ห้ บ ริ การงานทางด้ า นบัญ ชี แ ละภาษี แ บบครบวงจร
ให้คาํ แนะนําทางด้านบัญชี และภาษี อากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบี ยนธุ รกิ จทุ กชนิ ด ยื่นภาษี ต่อ
กรมสรรพากร และงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3.1 แผนภาพผังองค์กร
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
1.) นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริ ญ ตําแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
2.) นางสาวกมลมาศ ศิริสงค์
ตําแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายที่นอกเหนือจากการที่ปฏิบตั ิเป็ นงานในรู ปแบบของ
การกรอกข้อมูลภ.ง.ด.50และภ.ง.ด.1 (แบบออฟไลน์) การกรอกข้อมูลStatement การตรวจ
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุ งและการกรอกข้อมูลกระทบลูกหนี้
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษาและตําแหน่งงาน
1.) นางสาวสุ ธีรา โรจน์วลั ลี ตําแหน่งหัวหน้าสายงานบัญชี
2.) นางสาวนริ ศรา บังเกิด ตําแหน่งหัวหน้าสายงานบัญชี
3.) นางสาวปณาลี ทัศนถวิล ตําแหน่งพนักงานบัญชีระดับ 2
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

- ตรวจใบกํากับภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 10 ตําแหน่ง
- บันทึกใบสําคัญรับ (RE)
- กรอกภ.ง.ด.50
- ตรวจใบกํากับภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 10 ตําแหน่ง
- กรอกภ.ง.ด.50
- กรอกส.บช.3
- เรี ยงเอกสารและตรวจสอบเอกสาร
- บันทึกภาษีซ้ื อ (RR) และ ภาษีขาย (IV)
- กรอกข้อมูลใบกํากับภาษีลง (RR&IV)
- จัดทํา voucher และเข้าเล่มเอกสารเพื่อส่ งคืนลูกค้า
- กรอกข้อมูลยอดกระทบลูกหนี้
- ยืน่ แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.1
- กรอกข้อมูล STATEMENT
- ยืน่ ภ.พ.30
- กรอกข้อมูลกระทบยอดVAT 30
- พิมพ์ DBD E-Filing (อนุมตั ิงบการเงิน)
- กรอกข้อมูลรายงานภาษีซ้ือ – ภาษีขาย
- จัดพิมพ์ใบนําส่ งและซองเอกสารเพือ่ ส่ งคืนลูกค้า
- จําแนกเอกสารใบกํากับภาษีเพื่อถ่ายเอกสารแนบชุดจ่ายกับตรวจ
ใบกํากับภาษีซ้ือ/ขาย
-กรอก ภ.ง.ด.1 แบบออฟไลน์
- บันทึกสมุดรายวันจ่าย / จัดเรี ยงเอกสารใบสําคัญจ่าย
- จัดเรี ยงใบสําคัญจ่ายเข้าแฟ้มเอกสาร
- เรี ยงเอกสารใบกํากับภาษี / บันทึกภาษีขาย(IV)
- บันทึกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
- บันทึกรายงานภาษีซ้ือ – ภาษีขาย
- จัดทํา Voucher ชุดรับ/ชุ ดจ่าย
- บันทึกสมุดรายวันจ่าย (OE , PV , PS)
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สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

- จัดเก็บเอกสารส่ งคืนลูกค้า
- ตรวจรายการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3)
- บักทึกสมุดรายวันจ่าย (OE)
- บักทึกใบสําคัญจ่าย / ตรวยรายงานภาษีซ้ือ
- กรอกภ.ง.ด.50
- สุ่ มตรวจใบกํากับภาษีขาย
- จัดทํา Voucher ชุดรับ/ชุ ดจ่าย
- กรอกข้อมูล stock / stock card
- กรอกรายละเอียดเงินเดือนประกันสังคม
- กรอกข้อมูลภ.ง.ด.1และประกันสังคม
- จัดทํา FM03-01 (ทะเบียนคุมยืน่ ภาษี)
- บันทึกใบสําคัญรับ (RE)
- จัดเรี ยงเอกสารภาษีซ้ือ
- ตรวจสอบรายกรภาษีซ้ื อ
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รายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน

พฤษภาคม
2562

มิถุนายน 2652 กรกฎาคม 2562 สิ งหาคม 2562

รวบรวมข้อมูลและความ
ต้องการสถาน
ประกอบการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น
สําหรับการจัดทํา
โครงงาน
เสนอโครงร่ างการ
ทํางาน
แก่พนักงานที่ปรึ กษา
ศึกษาค้นคว้าและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
รวบรวมข้อมูลและ
ดําเนินการจัดทํา
สรุ ปและนําเสนอ
โครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ ดแวร์
− เครื่ องคอมพิวเตอร์
− เครื่ องคํานวณ
− เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
− โปรแกรม Microsoft excel
− โปรแกรม Microsoft word
− โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี Express

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน
จากการทําโครงงานเรื่ อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ทางบริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัดได้มอบหมาย
งานให้ผชู ้ ่วยพนักงานบัญชี ซึ่ งก่อนปฏิบตั ิพนักงานบัญชี ได้ให้ความรู ้ทางทฤษฎี คําแนะนําก่อนเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานจริ งและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความถูกต้องของงาน โดยเริ่ มแรกงานที่ได้รับมอบหมายมี
ดังนี้
4.1 รับเอกสารจากบริษัทลูกค้ า
รับเอกสารจากลูกค้า เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกบัญชี

รู ปที่ 4.1.1 ตัวอย่างกล่องเอกสารที่รับมา

รู ปที่ 4.1.2 ตัวอย่างกล่องเอกสารที่รับมา
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4.2 ตรวจใบกํากับภาษี
หลังจากตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากบริ ษทั ลูกค้า พนักงานเริ่ มทําการตรวจใบกํากับภาษี

รู ปที่ 4.2.1 ตัวอย่างใบกํากับภาษีขาย(สําเนาฝ่ ายบัญชี)
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รู ปที่ 4.2.2 ตัวอย่างใบกํากับภาษีซ้ือ(ต้นฉบับสําหรับลูกค้า)
วิธีการตรวจใบกํากับภาษี (เต็มรู ปแบบ) มีดงั นี้
1.มีคาํ ว่า ใบกํากับภาษี ชัดเจน (ต้นฉบับหรื อออกเอกสารเป็ นชุด)
2.ชื่อและที่อยูข่ องผูข้ าย
3.เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูข้ าย
4.ระบุ สํานักใหญ่หรื อสาขา ของผูข้ ายให้ชดั เจน
5.ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อ
6.เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูซ้ ้ื อ
7.ระบุ สํานักใหญ่หรื อสาขา ของผูซ้ ้ือให้ชดั เจน
8.เลขที่ใบกํากับภาษี
9.วันที่/เดือน/ปี ออกใบกํากับภาษี
10.แยกจํานวน VAT ออกให้ชดั เจน
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4.3 นําเอกสารเข้ าแฟ้ ม ซื้อเชื่ อ (RR) &ขายเชื่ อ (IV)
เมื่อตรวจใบกํากับภาษีเสร็ จ ให้นาํ ใบกํากับภาษีท้งั หมดมาเรี ยงในแฟ้มซื้ อเชื่ อ(RR)และ แฟ้มขายเชื่ อ
(IV) โดยเรี ยงจากลําดับวันที่ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 4.3.1 ตัวอย่างแฟ้มเอกสาร

รู ปที่ 4.3.2 ตัวอย่างแฟ้มเอกสาร
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4.4 บันทึกรายการบัญชี ซื้อเชื่ อ (RR) &ขายเชื่ อ (IV)
บันทึกรายการภาษีซ้ือลงในรายการซื้อเชื่อ (RR)และ บันทึกรายการภาษีขายลงในรายการขายเชื่อ
( IV)เพื่อเข้าสู่ รายการบันทึกบัญชี

รู ปที่ 4.4.1 ตัวอย่างการบันทึกรายการภาษีซ้ือ

รู ปที่ 4.4.2 ตัวอย่างการบันทึกรายการภาษีขาย
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4.5 สรุ ปรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
เมื่อบันทึกรายการเสร็ จทั้งหมด ให้ทาํ การสรุ ปยอดรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายที่เกิดขึ้นเพื่อส่ งให้ลูกค้า
ตรวจสอบยอดสรุ ปของภาษีซ้ื อ-ภาษีขาย ก่อนทําการยืน่ แบบภ.พ.30

รู ปที่ 4.5.1 ใบสรุ ปยอดภาษีซ้ือ
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รู ปที่ 4.5.2 ใบสรุ ปยอดภาษีขาย
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4.6 ทําการยื่นแบบภาษีมูลค่ าเพิม่ (ภ.พ.30)
เมื่ อ บัน ทึ ก รายการบัญ ชี แ ละสรุ ป รายงานภาษี ซ้ื อ และภาษี ข ายส่ ง ให้ลู ก ค้า ตรวจสอบ
พนักงานจะทําการยืน่ แบบภ.พ.30 ซึ่ งการยื่นแบบมี 2 วิธี คือ การยื่นแบบทางอินเทอร์ เน็ตและยื่น
แบบที่ ณ กรมสรรพากร
วิธี ก ารยื่นแบบทางอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นวิธี ที่บ ริ ษทั หรื อสํา นักงานส่ วนใหญ่เลื อกใช้เพราะ
สะดวกและรวดเร็ วโดยขั้นตอนการยืน่ แบบทางอินเทอร์ เน็ตมีดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.rd.go.thเลือก ยืน่ แบบผ่านอินเทอร์เน็ต

รู ปที่ 4.6.1 การยืน่ แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต
ขั้นตอนที่ 2 เลือก ภ.พ.30

รู ปที่ 4.6.2 ยืน่ แบบภ.พ.30
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ขั้นตอนที่ 3 ใส่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีและรหัสผ่าน

รู ปที่ 4.6.3 เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีและรหัสผ่าน
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลของบริ ษทั ก่อนจะยืน่ แบบ กดเลือก ยืน่ แบบภ.พ.30 เพื่อเข้าสู่ หน้าแบบ
ยืน่ ภ.พ.30

รู ปที่ 4.6.4 ข้อมูลของบริ ษทั
รู ปแบบ แบบยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต

รู ปที่ 4.6.5 แบบภ.พ.30 ทางอินเทอร์ เน็ต
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ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลของบริ ษทั ในส่ วน ก

รู ปที่ 4.6.6 แบบภ.พ.30 ส่ วน ก
ขั้นตอนที่ 6 ข คือการเลื อกประเภทที่ตอ้ งการยื่นแบบ ยื่นรวมกันอยูใ่ นรู ปแบบของสํานักงานใหญ่
รวมกับสาขาแยกยืน่ เป็ นรายสถานประกอบการเป็ นแบบสํานักใหญ่แยกยืน่ กับสาขา
ค เป็ นส่ วนในการเลือก ยืน่ ปกติหรื อยืน่ เพิ่มเติมและเลือกเดือนที่ตอ้ งการยืน่ แบบ

รู ปที่ 4.6.7 แบบภ.พ.30 ส่ วน ข และ ค
ขั้นตอนที่ 7 ง กรอกรายละเอียดของข้อมูลภาษีซ้ือและภาษีขาย

รู ปที่ 4.6.8 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง
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ภาษีขายข้อมูลที่ตอ้ งกรอกเป็ นหลักคือ ยอดขายในเดื อนนี้ (ช่อง1.1) หากบริ ษทั มียอดขายที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อVat0 ให้กรอกข้อมูลในยอดขายที่เสี ยภาษีในอัตราร้ อยละ0 (ช่ อง 2)กับยอดขายที่ได้รับ
ยกเว้น (ช่อง 3) ช่องสรุ ปยอดขายที่ตอ้ งเสี ยภาษี (ช่อง 4) และภาษีขายเดือนนี้ (ช่อง 5)

รู ปที่ 4.6.9 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง(ภาษีขาย)
ภาษี ซ้ื อข้อมู ลที่ ตอ้ งกรอกข้อมูล คือยอดซื้ อที่มีสิทธิ นาํ ภาษีซ้ื อมาหักในการคํานวณภาษี
เดือนนี้ (ช่อง 6.1) และภาษีซ้ือเดือนนี้ (ช่อง 7)

รู ปที่ 4.6.10 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง (ภาษีซ้ื อ)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อมูลส่ วนนี้จะต้องขึ้นอยูก่ บั ภาษีซ้ื อและภาษีขายที่เกิดขึ้นในละเดือน หาก
ภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ื อต้องกรอกในภาษีที่ตอ้ งชําระเดื อนนี้ (ช่ อง 8) ในกรณี ภาษีซ้ื อมากกว่าภาษี
ขายให้กรอกในภาษีที่ชาํ ระเกินเดือนนี้ (ช่ อง 9) ส่ วนภาษีที่ชาํ ระเกินยกมา (ช่อง 10) จะเป็ นยอดที่
ชําระเกินมาจากเดือนที่แล้ว

รู ปที่ 4.6.11 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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ภาษีสุทธิ ในกรณี ภาษีที่ตอ้ งชําระเดื อนนี้ (ช่อง 8) มากกว่าภาษีที่ชาํ ระเกิ นยกมา (ช่ อง10)
กิจการจะต้องชําระเงินตามจํานวนในต้องชําระ (ช่อง 11)หากภาษีที่ชาํ ระเกินยกมา (ช่อง10)มากกว่า
ภาษีที่ตอ้ งชําระเดื อนนี้ (ช่ อง 8)หรื อภาษีที่ชาํ ระเกินเดือนนี้ (ช่อง 9) รวมกับภาษีที่ชาํ ระเกิ นยกมา
(ช่อง 10) กิจการจะต้องกรอกข้อมูลในชําระเกิน (ช่อง12) หรื อ เพื่อเป็ นยอดยกมาในเดือนถัดไป
กรณี บริ ษทั ยื่นแบบล่าช้าเกินกําหนด กิจการต้องกรอกข้อมูลในกรณี ย่นื แบบแสดงรายการ
และชําระภาษีเกินกําหนดเวลาหรื อยืน่ เพิ่มเติม

รู ปที่ 4.6.12 แบบภ.พ.30 ส่ วน ง(ภาษีสุทธิ )
การขอคืนเงิ นภาษี เป็ นส่ วนที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะมีผลกับการยื่นแบบในเดื อน
ถัดไป โดยสามารถเลือก 3 รู ปแบบ คือ คืนเงินสด คืนผ่านธนาคารและขอนําภาษีไปชําระในเดือน
ถัดไป

รู ปที่ 4.6.13 การขอคืนเงินภาษี
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ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั มี ส าขา ให้บ ริ ษ ทั ทํา การอัป โหลดโปรแกรมกรอกข้อมู ล ภ.พ.30 จากเว็บ ไซต์
www.rd.go.th. มาก่อน ขั้นตอนการอัปโหลดโปรแกรม ภ.พ.30 มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.rd.go.th. เลือกยืน่ แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต

รู ปที่ 4.6.14 ยืน่ แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต
ขั้นตอนที่ 2 เลือกบริ การอื่น >ดาวน์โหลดโปรแกรม

รู ปที่ 4.6.15. ดาวน์โหลดโปรแกรม
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ขั้นตอนที่ 3 เลือก ภ.พ. 30

รู ปที่ 4.6.16 ภ.พ.30
ขั้นตอนที่ 4 เลือกโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใบแนบแบบภ.พ.30

รู ปที่ 4.6.17 โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบแบบภ.พ.30
ขั้นตอนที่ 5 เมื่ออัปโหลดเสร็ จ เลือก PP30_NID เพื่อเข้าสู่ โปรแกรม

รู ปที่ 4.6.18 PP30_NID
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ขั้นตอนที่ 6 กรอกข้อมูลบริ ษทั จํานวนสาขาที่ยนื่ แบบ เดือน/ปี ที่ตอ้ งการยืน่ แบบในใบหน้า

รู ปที่ 4.6.19 แบบในหน้าภ.พ.30 ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบแบบภ.พ.30
ขั้นตอนที่ 7 เมื่ อกรอกข้อมู ลของบริ ษทั เลื อกใบแนบเพื่อกรอกข้อมู ลรายการค้าที่ เกิ ดขึ้น กรอก
ข้อมูลที่อยู่ของสาขาใน ช่ อง 1 ยอดขายที่ตอ้ งการเสี ยภาษี ภาษีขาย ยอดซื้ อและภาษีซ้ื อ ในช่ อง 2
และยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตอ้ งชําระในช่อง 3 แล้วเลือกตกลง เพื่อบันทึกรายการ

รู ปที่ 4.6.20 ใบแนบรายการภาษีซ้ือ-ขายของสํานักงานใหญ่
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เมื่อกรอกข้อมูลของสํานักใหญ่ ข้อมูลของสํานักใหญ่ท้งั หมดจะขึ้นมาแสดงด้านบน

รู ปที่ 4.6.21 รายการภาษีซ้ือ-ขายของสํานักงานใหญ่
เมื่อกรอกข้อมูลของสํานักงานใหญ่ ให้ทาํ การกรอกข้อมูลของสาขาถัดไป ในสาขา 00001
เนื่องจากบริ ษทั ได้ทาํ การปิ ดสาขาไปแล้วทําให้ไม่มียอดขายที่ตอ้ งเสี ยภาษีและ ยอดซื้อมีผลให้สาขา
00001 ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีภ.พ.30

รู ปที่ 4.6.22 ใบแนบรายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00001
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ข้อมูลรายการภาษีซ้ือและภาษีขายของสาขา 00001

รู ปที่ 4.6.23 รายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00001
กรอกข้อมูลยอดขายที่ตอ้ งการเสี ยภาษี ภาษีขาย ยอดซื้ อและภาษีซ้ือ ในสาขา 00002
ในสาขา 00002 ยอดขายที่ตอ้ งเสี ยภาษีนอ้ ยกว่ายอดซื้ อ ดังนั้นในส่ วนของภาษีมูลค่าเพิม่ จะต้อง
เปลี่ยนเป็ นชําระเกิน กรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว กด ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล

รู ปที่ 4.6.24 ใบแนบรายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00002

30

ข้อมูลรายการภาษีซ้ือและภาษีขายของสาขา 00002

รู ปที่ 4.6.25 รายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00002
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อทําการกรอกข้อมูลครบทุกสาขา ให้กิจการเลือกใบหน้า เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน
ส่ วนยอดขายในเดือน (ช่อง 1) ยอดขายที่เสี ยภาษีในอัตราร้ อยละ 0 (ช่อง 2) ยอดขายที่ได้รับยกเว้น
(ช่ อง 3) และภาษีที่ชาํ ระเกินยกมา (ช่อง 10) เมื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเสร็ จ เลื อก จัดเก็บเพื่อบันทึก
ข้อมูล

รู ปที่ 4.6.26 แบบภ.พ.30 แบบสมบูรณ์
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จัดเก็บไฟล์ กด พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารใบแนบออกมาใส่ ในแฟ้มรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย
ของแต่ละเดือน แล้วกด ออก

รู ปที่ 4.6.27 จัดเก็บข้อมูลไฟล์ภ.พ.30
ตัวอย่างไฟล์ ภ.พ.30 ที่เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที่ 4.6.28 ไฟล์ ภ.พ.30 ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว

กรณี ที่บริ ษทั มี สาขาให้ทาํ กรอกข้อมู ลในโปรแกรมบันทึ กข้อมู ลใบแนบแบบภ.พ.30มา
ก่ อนทุ กครั้ ง ก่ อนทําการยื่นแบบเมื่ อได้ไฟล์ขอ้ มู ลมาแล้วให้เลื อก Browse… ที่ อยู่ด้านล่ าง เลื อก
Upload ใบแนบ ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ ทางโปรแกรมจะขึ้นให้เองโดยอัตโนมัติ

รู ปที่ 4.6.29 ขั้นตอนการไฟล์ ภ.พ.30
เมื่ อ ดํา เนิ น การกรอกข้อ มู ล เสร็ จ สิ้ น ให้ ท ํา การตรวจสอบความถู ก ต้อ งข้อ มู ล เพื่ อ ลด
ข้อผิดพลาดก่อนกดยืนยันยืน่ แบบภ.พ.30 ทุกครั้ง เมื่อกด ยืนยัน ข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขได้
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ผลการยืน่ แบบ เพื่อยืนยันการยืน่ แบบเสร็ จสมบูรณ์

รู ปที่ 4.6.30 ผลการยืน่ แบบ
ตัวอย่างแบบภ.พ.30

รู ปที่ 4.6.31 แบบภ.พ.30
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ขั้นตอนที่ 9 ใบ PAY IN SLIP ที่ตอ้ งชําระภาษีสาํ หรับแบบยืน่ ผ่านอินเทอร์ เน็ต

รู ปที่ 4.6.32 ใบ Pay in slip
4.7 การพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินทางอินเทอร์ เน็ต
หลังจากทําการยืน่ แบบภ.พ.30 เสร็ จสิ้ น ระบบสามารถดําเนินการเป็ นเวลา 3 วันจึงจะพิมพ์
ใบเสร็ จรับเงินได้โดยขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินมีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์www.rd.go.thเลือก ยืน่ แบบผ่านอินเทอร์ เน็ต

รู ปที่ 4.7.1 ยืน่ แบบอินเทอร์ เน็ต
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ขั้นตอนที่ 2 เลือก บริ การสมาชิก >พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน

รู ปที่ 4.7.2 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ใส่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีและรหัสผ่าน

รู ปที่ 4.7.3 เลขประจําผูเ้ สี ยภาษีและรหัสผ่าน
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ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทแบบ >เลือก เดือน/ปี ภาษี>เลือกเดือน/ปี ที่ตอ้ งการ>แสดงรายการ

รู ปที่ 4.7.4 เลือกประเภทแบบภ.พ.30

ขั้นตอนที่ 5 OK>ตรวจสอบถูกต้องของใบเสร็ จรับเงิน

รู ปที่ 4.7.5ใบเสร็ จรับเงินก่อนพิมพ์
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ขั้นตอนที่ 6 เลือก Adobe PDF > Print (เพื่อเก็บใบเสร็ จรับเงินไว้เป็ นหลักฐาน)

รู ปที่ 4.7.6พิมพ์ใบเสร็ จรับเงินเป็ น PDF
ขั้นตอนที่ 7 ใส่ ขอ้ มูล ชื่อบริ ษทั _ปี _ประเภทแบบ_ใบเสร็ จรับเงิน_เดือน > Save

รู ปที่ 4.7.7 ชื่อไฟล์ใบเสร็ จรับเงิน
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ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็ จรับเงิน

รู ปที่ 4.7.8 ใบเสร็ จรับเงิน
4.8 จัดทํารู ปเล่ มรายงานภาษีซื้อ-ขาย
นํารายการภาษีซ้ือ-ภาษีขายทั้งปี เข้ารู ปเล่ม โดยในเล่มต้องมีใบสรุ ปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจําปี

รู ปที่ 4.8.1 รู ปเล่มรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย
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รู ปที่ 4.8.2 ใบสรุ ปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจําปี
ใบสรุ ปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจําเดือนและใบแนบภ.พ.30 จะเกิดขึ้นเมื่อสํานักงานใหญ่ยนื่
แบบภ.พ.30รวมกันกับสาขา

รู ปที่ 4.8.3 ใบสรุ ปรายงานภาษีมูลค่าเพิม่ ประจําเดือน
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รู ปที่ 4.8.4 ใบแนบ ภ.พ.30
4.9 จัดทํารูปเล่ มเอกสารภาษี
นําใบแบบภ.พ.30และใบเสร็ จรับเงินทั้งปี เข้ารู ปเล่มรายงาน โดยเรี ยงจากเดือนธันวาคม>เดือน
มกราคม

รู ปที่ 4.9.1รู ปเล่มรายงานภ.พ.30
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4.10 จัดเก็บเอกสารส่ งคืนลูกค้ า
จัดเก็บเอกสารทั้งหมดใส่ กล่องเตรี ยมจัดส่ งคืนลู กค้าโดยแต่ละกล่องจะต้องระบุจาํ นวนกล่อง และ
ระบุรายละเอียดต่างๆที่อยูภ่ ายในกล่อง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร และลดข้อผิดพลาดในการ
เคลื่อนย้าย

รู ปที่ 4.10.1 กล่องใส่ เอกสารเตรี ยมส่ งคืนลูกค้า

รู ปที่ 4.10.2 กล่องใส่ เอกสารเตรี ยมส่ งคืนส่ งลูกค้า
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4.11 สรุ ปขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทํารายงานภาษีมูลค่ าเพิม่

รู ปที่ 4.11.1 สรุ ปขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการปฏิบัติ
จากการเข้า ร่ วมปฏิ บ ัติก ารโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย สยามตั้ง แต่ วนั ที่ 14
พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562 ที่บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด ทางพนักงานบัญชีก็ได้ให้ความ
ร่ วมมือในการให้ความรู ้และคําแนะนํากับคณะผูจ้ ดั ทําเป็ นอย่างดี ทําให้มีความเข้าใจถึงเนื้ อหาและ
รายละเอียดของงานมากยิง่ ขึ้น โดยได้ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานดังนี้
ได้ศึกษาการตรวจสอบใบกํากับภาษี การบันทึกรายการบัญชี การจัดทํารายงานภาษีซ้ือและ
รายงานภาษี ข าย การนํา ข้อ ผิ ดพลาดที่ เ กิ ด จากการทํา งานมาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาให้ ดี ก ว่า เดิ ม
การตรงต่อเวลา และอดทนต่อปั ญหาที่เกิดจากการทํางาน
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจากโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาไม่ ชัด เจนและชั่ว โมงในการชี้ แจงข้อ มู ล
รายละเอียดรู ปเล่มโครงงานน้อยเกินไป
2) เนื่องจากการเรี ยนรู ้ในส่ วนของภาคปฏิบตั ิยงั มีนอ้ ยทําให้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
จริ งจึงยังไม่เพียงพอ และคําศัพท์เฉพาะทางบัญชี ที่ไม่เข้าใจความหมายทําให้มีปัญหาในเรื่ องการ
สื่ อสารกับพนักงานบัญชี ปั ญหาดังกล่าวส่ งผลให้ในการปฏิบตั ิงานช่วงแรกมีขอ้ ผิดพลาดบ่อย
5.1.3 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ควรแจ้งรายละเอียดของข้อมูลโครงงานแต่ละส่ วนให้ชดั เจนและเพิ่มชัว่ โมงการชี้ แจง
รายละเอียดของรู ปเล่มรายงานให้มากกว่าเดิม
2) ควรศึกษาหรื อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ที่ปฏิ บตั ิงานในเรื่ องของการใช้โปรแกรมใน
การบันทึกบัญชีเพื่อเตรี ยมพร้อมก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานจริ ง
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5.2 สรุ ปผลโครงงาน
5.2.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาโครงงาน
เนื่ อ งจากข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นข้อ มู ล ความลับ ของทางบริ ษ ัท ที่ ไ ม่ ต้อ งการเปิ ดเผยให้
บุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นการนําข้อมูลมาใส่ จะต้องปิ ดข้อความบางส่ วนไปเพื่อความปลอดภัย
ของบริ ษทั ลูกค้าและต้องขออนุญาตพนักงานบัญชีก่อนนํามาใส่ ในเนื้อหาก่อนทุกครั้ง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการขอคําปรึ กษาจากพนักงานบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นาํ มาใช้ในเนื้อหาโครงงาน
จึงได้ทาํ การสร้างข้อมูลสมมติข้ ึนมาให้แตกต่างจากข้อมูลเดิมแต่เนื้อหาองค์ประกอบที่สําคัญยังคง
อยูค่ รบถ้วนสมบูรณ์
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บริ ษ ัท ซิ ม แอคเคาท์ จํา กัด เป็ นบริ ษัท ที่
ให้ บ ริ ก ารทางด้า นบัญ ชี แ ละภาษี อ ย่า งเต็ม รู ป แบบ
บริ การให้คาํ ปรึ กษาทางด้านภาษี การจัดทํางบเงิน การ
ยื่นแบบภาษี เงิ นได้(ภ.ง.ด.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ทุกประเภทเพื่อยืน่ ต่อกรมสรรพากร ในปั จจุบนั บริ ษทั
ส่ ว น ใ ห ญ่ มั ก มี ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร ส่ ง ยื่ น แ บ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เนื่ องจากคํานวณยอดภาษีซ้ื อ
และภาษี ข ายผิด พลาด ทํา ให้เ กิ ด ปั ญหาตามมา อาทิ
การเสี ย เบี้ ยปรั บ เงิ น เพิ่ ม ความเสี่ ย งในการโดน
ตรวจสอบจากกรมสรรพากรหากยื่นแบบเกิ นกําหนด
บ่อยครั้ง ในโครงงานเล่มนี้ ประกอบด้วย ความหมาย
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ผู ้มี ห น้า ที่ เ สี ย ภาษี ภาษี ที่ ไ ด้รั บ การ
ยกเว้น ภาษีในอัตราร้อยละ 0 กําหนดการยื่นแบบผ่าน
ทางอิ นเทอร์ เน็ต จากที่ คณะผูจ้ ัดทําได้ปฏิ บัติงานใน
ตําแหน่ งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ในการปฏิ บตั ิงานคณะ
ผู ้จั ด ทํ า ได้ รั บ การมอบหมายงานดั ง นี้ การตรวจ
ใบกํากับภาษี การจัดเรี ยงวันที่ การกรอกข้อมูลภาษี
ซื้อและภาษีขายลงโปรแกรมสําเร็ จทางบัญชี การสรุ ป
ยอดภาษี ซ้ื อและภาษี ขายในแต่ละเดื อน การยื่นแบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร การ
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน การจัดทํารู ปเล่มเอกสาร และการ
เก็บเอกสารส่งคืนลูกค้า
คณะผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นถึงปั ญหา และความสําคัญของ
การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) จึงเกิดความสนใจ
และ จั ด ทํ า โ คร งงานนี้ ขึ้ น เพื่ อนํ า ความรู ้ แล ะ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ ให้กบั ผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ย
ภาษี ในการลดข้อพลาดของการยืน่ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภ.พ.3 0) พั ฒ น ากร ะ บ วนการ จั ด ทํ า ยื่ น แ บ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้ดีย่งิ ขึ้นและเป็ นประโยชน์
แก่ บุคคลที่ กาํ ลังศึ กษาและมี ความสนใจในเรื่ องการ
จัดทํา และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้มีความ
เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
Abstract

SIM Account Co.Ltd. is a full-scale
accounting and tax management company that
provides consulting on all types of tax, financial
statement preparation, income tax submissions (PND),
and VAT (VAT30) for filing with the Revenue
Department. Currently, most companies have trouble
with VAT (VAT 30) because of mistakes in input tax
and sales tax calculation, leading to many problems,
such as additional fines and the risk of being examined
by the Revenue Department if filing multiple
overdrafts too often. This project includes VAT
definition, taxpayer, tax exempt, 0 percent tax, and
online filing schedule. As the authorswere working as
assistant accountants, the authors were assigned the
following tasks: Tax invoice inspection; date sort;
entering sales and sales tax information into the
accounting program; summarization of monthly sales

and sales tax amounts; submission of VAT forms
(VAT 30) for submission to the Revenue Department;
printing of receipts; documentation; and collecting the
documents to return to the customers.
The authors became aware of the problems
and the importance of submitting VAT forms (VAT
30), so we were interested and created this project to
spread our knowledge and experience to taxpayers to
reduce the mistakes in VAT forms (VAT 30) filing,
improve their procedures in filing VAT forms (VAT
30), and benefit those who are interested in studying
how to create and file VAT forms (VAT 30).
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนจัด ทํา เอกสาร การตรวจสอบ
เอกสาร และการสรุ ปรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย
2.เพื่ อ นํา ความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาในภาคทฤษฎี ม า
ปรับใช้ในภาคปฏิบตั ิ
3.เพื่อให้นกั ศึกษาได้ปรับตัว และเรี ยนรู ้วิธีการสื่ อสาร
การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน และให้นกั ศึกษา
ได้สมั ผัสกับประสบการณ์จริ งจากการทํางาน
ขอบเขต
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทํา
รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
2.ศึกษาข้อมูลด้านการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ขอบเขตด้านระยะเวลา
โครงงานเล่มนี้ ได้ทาํ การศึ กษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล
และปฏิบตั ิงานในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม-30 สิ งหาคม
2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ได้ ศึ ก ษาการตรวจสอบใบกํา กับ ภาษี การบัน ทึ ก
รายการบัญ ชี การจัด ทํารายงานภาษี ซ้ื อและรายงาน

ภาษี ข าย การนําข้อผิ ดพลาดที่ เ กิ ดจากการทํางานมา
ปรับปรุ งและพัฒนาให้ดีกว่าเดิม การตรงต่อเวลา และ
อดทนต่อปั ญหาที่เกิดจากการทํางาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.รับเอกสารจากบริ ษทั ลูกค้า
ทางบริ ษทั รับเอกสารจากบริ ษทั ลูกค้าเพื่อนํามาทําการ
ตรวจสอบและบันทึกบัญชี
2. ตรวจใบกํากับภาษี
หลังจากตรวจสอบเอกสารที่ ได้รับจากบริ ษทั ลูกค้าก็
จะเริ่ มทําการตรวจใบกํากับภาษี
3.นําเอกสารเข้าแฟ้ม RR&IV
เมื่ อตรวจใบกํากับภาษีเสร็ จแล้ว ให้นําใบกํากับภาษี
ทั้งหมดมาเรี ยงในแฟ้ม RR (การซื้อเชื่อ) และ IV (การ
ขายเชื่ อ ) โดยเรี ยงจากลํา ดับ วัน ที่ เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การ
ตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
4.บันทึกรายการบัญชีซ้ือเชื่อ (RR) &ขายเชื่อ (IV)
บันทึ กรายการภาษีซ้ื อลงในรายการ RR (การซื้ อเชื่ อ)
และบันทึกรายการภาษีขายลงในรายการ IV (การขาย
เชื่อ) เพื่อเข้าสู่รายการบันทึกบัญชีต่อไป
5.สรุ ปรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย
เมื่อบันทึกรายการเสร็ จทั้งหมดแล้วให้ทาํ การสรุ ปยอด
ภาษี ซ้ื อ -ภาษี ข ายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเดื อ นเพื่ อ ส่ ง ให้ ลู ก ค้า
ตรวจสอบยอดสรุ ปของภาษีซ้ือ-ภาษีขายในเดือนก่อน
ทําการยืน่ แบบภ.พ.30
6. ทําการยืน่ แบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
เมื่อบันทึ กรายการบัญชี และสรุ ปรายงานภาษีซ้ื อและ
ภาษี ขายส่ งให้ลูกค้าตรวจสอบแล้ว ทางบริ ษทั จะทํา
การยื่นแบบภ.พ.30 ซึ่ งการยื่นแบบมี 2 วิธี คือ การยื่น
แบบทางอิ น เทอร์ เน็ ต และยื่ น แบบที่ สํ า นั ก งาน
กรมสรรพากร
7.การพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินทางอินเทอร์เน็ต
หลังจากทําการยืน่ แบบภ.พ.30 เสร็ จสิ้นหมดแล้วผ่าน
ไป 3 วันจึงจะพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินได้โดยขั้นตอนการ
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
8.จัดทํารู ปเล่มรายงานภาษีซ้ือ-ขาย

นํารายการภาษีซ้ือ - ภาษีขายที่เกิดขึ้นแต่ละเดือน
เข้า รู ป เล่ ม โดยในแต่ ล ะจะต้อ งมี ใ บสรุ ป รายงาน
ภาษี มูลค่าเพิ่มประจําปี อยู่ดา้ นหน้ารายการใบกํากับ
ภาษีที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น
9. จัดทํารู ปเล่มเอกสารภาษี
นําภ.พ.30และใบเสร็จรับเงินทั้งปี เข้ารู ปเล่มรายงาน
โดยเรี ยงจากเดือนธันวาคม>เดือนมกราคม (บนลง
ล่าง)
10. จัดเก็บเอกสารส่งคืนลูกค้า
จัดเก็บเอกสารทั้งหมดใส่ กล่องเตรี ยมส่งคืนลูกค้าโดย
กล่องจะต้องระบุ จาํ นวนกล่อ งและหน้ากล่อ งต้องมี
เอกสารติดไว้เพื่อระบุรายละเอียดเอกสารในกล่องเพื่อ
ง่ายในการหาเอกสารและลดโอกาสข้อผิดพลาดในการ
เคลื่อนย้าย
สรุปผล

จากการเข้าร่ วมปฏิ บัติการโครงงานสหกิ จ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2562 ถึ ง 30สิ ง หาคม 2562 ที่ บ ริ ษ ัท ซิ ม แอคเคาท์
จํากัด ทางพนักงานบัญชี ก็ได้ให้ความร่ วมมื อในการ
ให้ความรู ้และคําแนะนํากับคณะผูจ้ ดั ทําเป็ นอย่างดี ทํา
ให้มีความเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดของงานมาก
ยิง่ ขึ้น โดยได้ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. ได้ศึกษาและตรวจสอบใบกํากับภาษี ซ้ื อและภาษี
ขาย
2. ได้ศึกษาจัดทํารายงานภาษีซ้ื อและภาษี ขายรวมถึ ง
การยืน่ แบบภ.พ. 30 ส่งกรมสรรพากร
3. ได้เรี ยนรู ้ รายละเอี ยดและกระบวนการการจัดทํา
รายงานภาษีจากพนักงานบัญชีโดยตรง
4. สามารถนํา ข้อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการทํา งานไป
ปรับปรุ งให้พฒั นาให้ดีกว่าเดิม
5.ได้ฝึกการปฏิ บัติงานให้ตรงต่อเวลาเพื่อส่ งงานได้
ทันเวลาตามกําหนด
6.ได้ฝึกฝนความอดทนต่อปั ญหาและการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น

7. เสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ กภาพที่ ดี แ ละการสื่ อ สารคํา ศัพ ท์
เฉพาะทางให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การที่ คณะผูจ้ ดั ทํา ได้มาปฏิ บตั ิในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม 2562 ถึ ง 30 สิ ง หาคม 2562 ส่ ง ผลให้
คณะผูจ้ ัดทํา ได้รับความรู ้ และประสบการณ์ ต่างๆที่
เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและปฏิ บตั ิงานในอนาคต
ขอขอบคุ ณนางสาวสุ ธีรา โรจน์วลั ลี นางสาวนริ ศรา
บังเกิด นางสาวปณาลี ทัศนถวิลและอาจารย์วิรากานต์
เทวินภิบาลพันธุ์ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการให้ขอ้ มูล
และเป็ นที่ ป รึ ก ษาในการทํา รายงานฉบับ นี้ จนเสร็ จ
สมบรู ณ์ต ลอดจนให้ก ารดู แลและให้ความเข้าใจใน
ชีวติ การทํางานจริ งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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