
 
 
 

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 
 

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

 
 

โดย 
วรรณศิริ     ธรรมเจริญ   5904300115 
กมลมาศ     ศิริสงค์         5904300143 

 
 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายวชิาสหกจิศึกษา 
ภาควชิา การบัญชี 

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัสยาม 
ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2561 





ก 

จดหมายนําส่งรายงาน 

 

วนัท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง      ขอส่งรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

เรียน      อาจารยป์รึกษาสหกิจศึกษา ภาควชิาบญัชี 

อาจารย ์ วริากานต ์เทวนิภิบาลพนัธ์ุ 

 

ตามท่ีคณะผูจ้ดัทาํ นักศึกษาภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ได้ไป

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหว่างท่ีวนัท่ี   14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ในตาํแหน่ง 

นกัศึกษาฝึกงานณ บริษทั ซิม แอคเคาท ์จาํกดั และไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษาให้ศึกษา

และทาํรายงานเร่ืองการจดัทาํและการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 

บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้ส้ินสุดแล้วคณะผูจ้ดัทาํ จึงขอส่งรายงานดงักล่าวมา

พร้อมกนัน้ีจาํนวน 1 เล่ม และ CD จาํนวน 1 แผน่ เพื่อขอรับคาํปรึกษาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

คณะผูจ้ดัทาํ 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ภาควชิา บญัชี 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
 



ข 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 

การท่ีคณะผูจ้ดัทาํ ได้มาปฏิบติัในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั ซิม แอคเคาท์ จาํกัด 

ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้คณะผูจ้ ัดทาํ ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและปฏิบติังานในอนาคต เก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ตาํแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ณ บริษทั ซิม แอคเคาท์ จาํกัด สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตโดยไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทั ซิม แอคเคาท ์จาํกดั ไดส้อน ไดเ้รียนรู้

งาน และปัญหาท่ีพบในการทาํงานในแผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนบัสนุนจากหลาย

ฝ่าย ดงัน้ี 

1. นางสาวสุธีรา โรจน์วลัลี    

2.นางสาวนริศรา บงัเกิด        

3. นางสาวปณาลี ทศันถวลิ 

4. อาจารยว์ิรากานต ์เทวินภิบาลพนัธ์ุ  

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน 

คณะผูจ้ดัทาํขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการทาํรายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบรูณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจในชีวติการ

ทาํงานจริงซ่ึงผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 

                                                                                                               1 พฤศจิกายน 2562 
 



ค 

 
 

ช่ือโครงงาน            :  การจดัท าและการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 
หน่วยกติ                 :  5 
ผู้จัดท า                    :  นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริญ 
                                :  นางสาวกมลมาศ ศิริสงศ ์
อาจารย์ทีป่รึกษา     : อาจารย ์วริากานต ์เทวนิภิบาลพนัธ์ุ 
ระดับการศึกษา       : ปริญญาตรี 
สาขาวชิา                 : การบญัชี 
คณะ                        : บริหารธุรกิจ 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา :  3/2561 

 
บทคัดย่อ 

บริษทั ซิม แอคเคาท์ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการทางดา้นบญัชีและภาษีอยา่งเต็มรูปแบบ 
บริการให้ค  าปรึกษาทางด้านภาษี การจดัท างบเงิน การยื่นแบบภาษีเงินได(้ภ.ง.ด.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภ.พ.30) ทุกประเภทเพื่อยืน่ต่อกรมสรรพากร ในปัจจุบนับริษทัส่วนใหญ่มกัมีปัญหาเร่ืองการส่งยื่น
แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เน่ืองจากค านวณยอดภาษีซ้ือและภาษีขายผิดพลาด ท าให้เกิดปัญหา
ตามมา อาทิ การเสียเบ้ียปรับเงินเพิ่ม ความเส่ียงในการโดนตรวจสอบจากกรมสรรพากรหากยื่น
แบบเกินก าหนดบ่อยคร้ัง ในโครงงานเล่มน้ีประกอบดว้ย ความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูมี้หน้าท่ีเสีย
ภาษี ภาษีท่ีไดรั้บการยกเวน้ ภาษีในอตัราร้อยละ 0 ก าหนดการยื่นแบบผา่นทางอินเทอร์เน็ต จากท่ี
คณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี ในการปฏิบติังานคณะผูจ้ดัท าไดรั้บการ
มอบหมายงานดงัน้ี การตรวจใบก ากบัภาษี การจดัเรียงวนัท่ี  การกรอกขอ้มูลภาษีซ้ือและภาษีขายลง
โปรแกรมส าเ ร็จทางบัญชี  การสรุปยอดภาษีซ้ือและภาษีขายในแต่ละเดือน การยื่นแบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร การพิมพใ์บเสร็จรับเงิน การจดัท ารูปเล่มเอกสาร 
และการเก็บเอกสารส่งคืนลูกคา้ 

 คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคญัของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) 
จึงเกิดความสนใจและจดัท าโครงงานน้ีข้ึน เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาเผยแพร่ให้กบั
ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษี ในการลดขอ้พลาดของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) พฒันากระบวนการ
จดัท ายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้ดียิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ีก าลงัศึกษาและมี
ความสนใจในเร่ืองการจดัท า และยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั  ใบก ากบัภาษี/ภาษีซ้ือและภาษีขาย/การยืน่แบบภ.พ.30 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บริษทั ซิม แอคเคาท์ จาํกดั 342 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160 เป็นบริษทัท่ีให้บริการในดา้นบญัชีและดา้นภาษี รวมถึงการยื่นแบบส่ง

กรมสรรพากรแบบเต็มรูปแบบ ในปัจจุบนับริษทัส่วนมากมกัมีปัญหาเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัทาํ

แบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากทางบริษทัลูกคา้มีความรู้ในดา้นภาษีนอ้ย และไม่ทราบ

ถึงวิธีการยื่นแบบวา่มีขั้นตอนในการจดัทาํอยา่งไรอาจส่งผลกระทบให้ทางบริษทัทาํการยืน่ภาษีผิด 

และคาํนวณยอดภาษีสุทธิผิด ทาํให้จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระภาษีหรือภาษีท่ีชาํระเกินผิด นอกจากน้ี

หากบริษทัทาํการยืน่แบบผดิพลาดบ่อยคร้ังอาจถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนจดัทาํเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร และการสรุปรายงานภาษีซ้ือและภาษี

ขาย 

1.2.2 เพื่อนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในภาคทฤษฎีมาปรับใชใ้นภาคปฏิบติั 

1.2.3 เพื่อใหน้กัศึกษาไดป้รับตวั และเรียนรู้วิธีการส่ือสาร การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน และ

ใหน้กัศึกษาไดส้ัมผสักบัประสบการณ์จริงจากการทาํงาน  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินงานการจดัทาํรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 

ศึกษาขอ้มูลดา้นการยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

โครงงานเล่มน้ีไดท้าํการศึกษาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล และปฏิบติังานในช่วงวนัท่ี 14 พฤษภาคม-30 

สิงหาคม 2562 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ไดศึ้กษาถึงรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารใบกาํกบัภาษีและใบสรุปรายงานภาษีซ้ือและ

ภาษีขายท่ีตอ้งนาํไปใชใ้นการยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 

1.4.2 ไดเ้รียนรู้การนาํความรู้จากการศึกษาเร่ืองการยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ในเชิงทฤษฎีมา

บูรณาการในฉบบัท่ีเขา้ใจไดง่้าย 

1.4.3 ไดเ้รียนรู้การตรงต่อเวลา ความรับชอบและความซ่ือสัตยต่์องาน การส่ือสารท่ีเขา้ใจมากยิง่ข้ึน

และการนํ้าใจกบัเพื่อนร่วมงาน 
 



 
 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การภาษีมูลค่าเพิม่ช้ันสูง ผู้แต่ง อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ ให้คํานิยามว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษี

ท่ีจดัเก็บจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจาํหน่าย

สินคา้หรือบริการ โดยมูลค่าท่ีเพิ่มเป็นมูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนในการผลิตและการ

จาํหน่ายสินคา้หรือการให้บริการ ก็คือค่าของผลต่างระหวา่งราคาของสินคา้หรือบริการ ผลิตหรือ

จาํหน่าย กบัราคาของสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือในการจาํหน่ายสินคา้หรือ

บริการ กิจการขายสินคา้ ใหบ้ริการ และนาํเขา้ท่ีจะตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงจะตอ้งมีรายรับ

ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตั้งแต่ 1,800,000 บาทข้ึนไป เม่ือผูป้ระกอบการไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แล้วทําให้กิจการมีภาษีขายและภาษีซ้ือเกิดข้ึนจากการดํา เนินกิจการในแต่ละเดือนภาษี

ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีนาํภาษีขายหกัออกจากภาษีซ้ือ หากภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือผูป้ระกอบการมี

หน้าท่ีต้องนําจาํนวนเงินผลต่างภาษีมูลค่าเพิ่มส่งกรมสรรพากร หากภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย

ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีนาํจาํนวนเงิน ผลต่างภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตภาษีขาย 

2.1 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่ แบ่งได ้3 กลุ่ม  

1. ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลซ่ึงขายสินคา้หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่ว่าการ

กระทาํดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้หรือไม่  

ซ่ึงอธิบายไดว้า่ผูป้ระกอบการ จะหมายถึงบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  

2.ผูน้าํเขา้ หมายถึง ผูป้ระกอบการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงนาํเขา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะแยกออกเป็น 2 กรณี 

คือ กรณีผูป้ระกอบการทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้เอง ยอ่มอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอ กรณี

บุคคลอ่ืนเป็นผูน้ําเขา้ หมายถึงบุคคลท่ีไม่ใช่ผูป้ระกอบการกล่าวคือไม่ได้เป็นผูข้ายสินคา้หรือ

ใหบ้ริการแต่อยา่งใด โดยอาจเป็นผูบ้ริโภคทัว่ๆไป ท่ีตอ้งการนาํเขา้สินคา้มาบริโภค กรณีน้ีก็ตอ้งอยู่

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย  

3.ผูท่ี้กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นผูเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดแ้ก่   

• ผูป้ระกอบการนอกราชอาณาจกัร และได้ขายหรือบริการในราชอาราจกัรเป็นปกติธุระโดยมี

ตวัแทนอยูใ่นราชอาณาจกัร   

• การขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอตัราร้อยละ 0    

• สินคา้นาํเขา้ท่ีจาํแนกประเภทไว ้ 
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2.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ 

ผูท่ี้ได้รับยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผูอ้ยู่นอกระบบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือขายสินคา้

หรือให้บริการจึงไม่ตอ้งเรียกเก็บภาษีขาย ขณะเดียวกนั ภาษีซ้ือท่ีชาํระไวก้็ไม่สามารถขอคืนจาก

กรมสรรพากรได ้และ ไม่ตอ้งยืน่แบบภ.พ.30   

การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับการขายสินคา้ หรือใหบ้ริการแบ่งได ้4 กลุ่ม   

กลุ่มท่ี 1 การยกเวน้แบบไม่เด็ดขาด กล่าวคือ ผูป้ระกอบการมีสิทธิเลือกขอเขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได ้  

ก.การขายพืชผลทางการเกษตร  

ข.การขายสัตว ์  

ค.การขายปุ๋ย   

ง.การขายปลาป่น อาหารสัตว ์  

จ.การขายยาหรือเคมีภณัฑ์ท่ีใช้สําหรับพืชหรือสัตว ์เพื่อบาํรุงรักษาป้องกนั ทาํลายหรือกาํจดัศตัรู

หรือโรคของพืชสัตว ์  

ฉ.การขายหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน   

กลุ่มท่ี 2 การยกเวน้แบบเด็ดขาด   

ช.การใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษาของราชการ   

ซ.การใหบ้ริการท่ีเป็นงานศิลปะและวฒันธรรมในสาขา  

ฌ.การใหบ้ริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบญัชี การวา่ความ  

ญ.การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล  

ฎ.การใหบ้ริการวจิยั หรือการใหบ้ริการทางวชิาการ   

ฏ.การใหบ้ริการหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว ์  

ฐ.การใหบ้ริการตามสัญญาจา้งแรงงาน   

ฑ.การใหบ้ริการจดัการแข่งขนักีฬาสมคัรเล่น   

ฒ.การใหบ้ริการของนกัแสดงสาธารณะ    

ณ.การใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร  

ด.การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ  

ต.การใหบ้ริการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

ถ.การใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  

ท.การขายสินคา้หรือใหบ้ริการของกระทรวง ทบวง กรม   

ธ.การขายสินคา้หรือใหบ้ริการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา   

น.การขายสินคา้หรือให้บริการตามท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เช่น การขายบุหร่ี การขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาล การขายแสตมป์ไปรษณีย ์แสตมป์อากร หรือแสตมป์อ่ืนๆของรัฐบาล การบริจาค
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สินคา้ การให้บริการสีขา้ว การให้บริการขนส่งระหวา่งประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลท่ี

มิไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่ม การใหบ้ริการส่ือสารทางวทิย ุเป็นตน้   

กลุ่มท่ี 3 การยกเวน้ VAT สาํหรับสินคา้นาํเขา้   

การนาํเขา้สินคา้ ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดแ้ก่สินคา้ดงัต่อไปน้ี   

ก.สินคา้ตามกลุ่มท่ี 1 (สินคา้ ก - ฉ)   

ข.สินคา้จากต่างประเทศนาํเขา้ไปในเขตปลอดภาษีอากร ทั้งน้ีเฉพาะสินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้อากรขา

เขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  

ค.สินคา้ท่ีจาํแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของท่ีไดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัรา

ศุลกากร 

ง.สินคา้ซ่ึงนาํเขา้และอยูใ่นอารักขาของศุลกากร แลว้ไดส่้งออกไปต่างประเทศ โดยไดคื้นอากรขา

เขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 

จ.การนาํเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนท่ีจดัการศึกษาในระบบตาม

กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนดให้มีหน้าท่ีและและวตัถุประสงค์

เพื่อการศึกษา และการวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสมาคมและมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อการวิจยัการศึกษาซ่ึงได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด 

2.3 อตัราภาษี 

อตัราภาษีปกติตามประมวลรัษฎากรมีอตัราเดียวคือร้อยละ 10 แต่มีพระราชกฤษฎีกาลดอตัรา

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชัว่คราวจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6.3 เม่ือรวมกบัภาษีทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 0.7 

จะเท่ากบัร้อยละ 7 ส่วนสินคา้และบริการบางประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นส่ิงฟุ่มเฟือย จะมีการจดัการ

เก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมอีกต่างหากดว้ย 

ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทัว่ไป จึงตอ้งเสียภาษีในอตัราภาษีในอตัราดงักล่าวขา้งตน้

เวน้แต่กรณี อตัราภาษีร้อยละ 0 

อตัราภาษีร้อยละ 0 มีผลเท่ากบัไม่ตอ้งเสียภาษีขายจากการขายสินคา้หรือบริการ และยงัไดรั้บคืน

ภาษีซ้ือ 

อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ใชส้าํหรับการประกอบการดงัต่อไปน้ี  

ก. การส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบการจดทะเบียน  

ข. การให้บริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัรและไดมี้การใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามประเภท 

หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด  
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การให้บริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัรและไดมี้การใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ให้รวมถึงการ

ให้บริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัร เพื่อใช้ผลิตสินคา้ในเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกสิน และการ

ใหบ้ริการท่ีกระทาํในเขตดงักล่าวเพื่อใชผ้ลิตสินคา้เพื่อส่งออกดว้ย  

ค.  การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล ท่ีกระทําโดย

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล  

ง. การขายสินค้าหรือให้บริการแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงิน

ช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

จ. การขายสินคา้หรือใหบ้ริการกบัองคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการชาํนญัพิเศษของสหประชาชาติ 

สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 

ฉ. การขายสินคา้หรือให้บริการท่ีก่อใหเ้กิดสินคา้ท่ีมีรูปร่างหรือการใหบ้ริการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดสินคา้ท่ี

มีรูปร่าง แต่ทาํให้สินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือมีมูลค่าเพิ่มข้ึนระหว่างคลงัสินคา้ทณัฑ์บน

ด้วยกัน หรือระหว่างผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขต

เดียวกนัหรือไม่ รวมทั้งการขายสินคา้หรือใหบ้ริการระหวา่งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นกบัผูป้ระกอบการท่ี

ประกอบกิจการอยูใ่นเขตปลอดอากร 

 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561 ผู้แต่ง สุเมธ ศิริคุณโชติ ให้คํานิยามว่า 

2.4 การคํานวณภาษ ี

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหนา้ท่ีตอ้งคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจะตอ้งชาํระ หรือ

มีสิทธิไดรั้บคืน เป็นรายเดือนๆละหน่ึงคร้ังตามปฏิทิน กรณีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนทัว่ไป 

การคาํนวณภาษีท่ีตอ้งชาํระในแต่ละเดือนโดยทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี  

 

 

หากผลการคาํนวณเป็นลบ (-) อนัเกิดจากจาํนวนภาษีซ้ือมากกกวา่จาํนวนภาษีขาย ก็มีสิทธิไดรั้บคืน

ภาษี 

ภาษีขาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อ

สินคา้ หรือผูรั้บบริการเม่ือขายสินคา้ หรือรับชาํระค่าบริการ หากภาษีขายเกิดข้ึนในเดือนใดก็เป็น

ภาษีขายของเดือนนั้น ไม่คาํนึงว่าสินคา้ท่ีขายหรือบริการท่ีให้นั้นจะซ้ือมาหรือเป็นผลมาจากการ

ผลิตในเดือนใดก็ตาม 

ภาษีซ้ือ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการได้จ่ายให้กบัผูข้ายสินคา้ หรือผูใ้ห้บริการท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียน เม่ือซ้ือสินคา้หรือชาํระค่าบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของตน 

ภาษีท่ีตอ้งชาํระ = ภาษีขาย + ภาษีซ้ือท่ีขอคืนได ้
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หากภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีซ้ือของเดือนนั้น ไม่คาํนึงวา่สินคา้ท่ีซ้ือมานั้นจะขายหรือ

นาํไปใชใ้นการผลิตในเดือนใดก็ตาม 

 

การจัดการเอกสารรับ - จ่ายเงินอย่างเหนือช้ันให้สรรพากรยอมรับ ผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรี

เสถียรและคณะ   ให้คํานิยามว่า 

 

2.5 การย่ืนภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

แบบภ.พ.30 

กาํหนดให้การยื่นรายการขอ้มูลตามแบบภ.พ.30 ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์อง

กรมสรรพากร http://www.rd.go.thเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล

รัษฎากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษี มิให้ใชก้บัการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมตามมาตร 

83/4 แห่งประมวลรัษฎากร 

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการภาษีตอ้งยืน่คาํขอยื่นแบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่ออธิบดีกรมสรรพากรและตอ้งไดรั้บอนุมติั

แล้ว มีสิทธิยื่นรายการขอ้มูลตามแบบภ.พ.30 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของ

กรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th โดยให้ถือเป็นสถานท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีไดอี้กแห่งหน่ึง

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นไดภ้ายใน

วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปโดยไม่เวน้วนัหยุดราชการ กรณีวนัท่ี 15 ตรงกบัวนัหยุดราชการให้ยื่นได้

ภายในวนัทาํการถดัไป และยืน่แบบแสดงรายการภาษีภายในเวลา 22.00 นาฬิกาของแต่ละวนั 
 



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ    บริษทั ซิม แอคเคาท ์จาํกดั 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  เลขท่ี342 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ  

                                                 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

    หมายเลขโทรศพัท ์02 467 2112 

 

 

รูปท่ี 3.1.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ซิม แอคเคาท ์จาํกดั 

 

 

รูปท่ี 3.1.2 แผนท่ีบริษทั ซิม แอคเคาท ์จาํกดั 

 

 



8 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั ซิม แอคเคาท์ จาํกดั 342 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ                                   

กรุงเทพมหานคร10160 เป็นบริษัทท่ีให้บริการงานทางด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร                         

ให้คาํแนะนาํทางด้านบญัชีและภาษีอากร ตรวจสอบบญัชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ยื่นภาษีต่อ

กรมสรรพากร และงบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.3.1 แผนภาพผงัองคก์ร 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

1.) นางสาววรรณศิริ  ธรรมเจริญ     ตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 

2.) นางสาวกมลมาศ  ศิริสงค ์          ตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 

 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีนอกเหนือจากการท่ีปฏิบติัเป็นงานในรูปแบบของ

การกรอกขอ้มูลภ.ง.ด.50และภ.ง.ด.1 (แบบออฟไลน์) การกรอกขอ้มูลStatement การตรวจ

ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุงและการกรอกขอ้มูลกระทบลูกหน้ี 

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษาและตาํแหน่งงาน 

1.) นางสาวสุธีรา โรจน์วลัลี    ตาํแหน่งหวัหนา้สายงานบญัชี 

2.) นางสาวนริศรา บงัเกิด       ตาํแหน่งหวัหนา้สายงานบญัชี 

3.) นางสาวปณาลี ทศันถวลิ    ตาํแหน่งพนกังานบญัชีระดบั 2 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินการ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังาน    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น. 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1 - ตรวจใบกาํกบัภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 10 ตาํแหน่ง 

- บนัทึกใบสาํคญัรับ (RE) 

- กรอกภ.ง.ด.50 

สัปดาห์ท่ี 2 - ตรวจใบกาํกบัภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 10 ตาํแหน่ง 

- กรอกภ.ง.ด.50 

- กรอกส.บช.3 

สัปดาห์ท่ี 3 - เรียงเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 

- บนัทึกภาษีซ้ือ (RR) และ ภาษีขาย (IV) 

สัปดาห์ท่ี 4 - กรอกขอ้มูลใบกาํกบัภาษีลง (RR&IV) 

- จดัทาํ voucher และเขา้เล่มเอกสารเพื่อส่งคืนลูกคา้ 

สัปดาห์ท่ี 5 - กรอกขอ้มูลยอดกระทบลูกหน้ี 

- ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.1 

สัปดาห์ท่ี 6 - กรอกขอ้มูล STATEMENT 

- ยืน่ภ.พ.30  

สัปดาห์ท่ี 7 - กรอกขอ้มูลกระทบยอดVAT 30 

- พิมพ ์DBD E-Filing (อนุมติังบการเงิน) 

สัปดาห์ท่ี 8 - กรอกขอ้มูลรายงานภาษีซ้ือ – ภาษีขาย 

- จดัพิมพใ์บนาํส่งและซองเอกสารเพือ่ส่งคืนลูกคา้ 

- จาํแนกเอกสารใบกาํกบัภาษีเพื่อถ่ายเอกสารแนบชุดจ่ายกบัตรวจ

ใบกาํกบัภาษีซ้ือ/ขาย 

สัปดาห์ท่ี 9 -กรอก ภ.ง.ด.1 แบบออฟไลน์ 

- บนัทึกสมุดรายวนัจ่าย / จดัเรียงเอกสารใบสาํคญัจ่าย 

- จดัเรียงใบสาํคญัจ่ายเขา้แฟ้มเอกสาร 

สัปดาห์ท่ี 10 - เรียงเอกสารใบกาํกบัภาษี / บนัทึกภาษีขาย(IV) 

- บนัทึกค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 

- บนัทึกรายงานภาษีซ้ือ – ภาษีขาย 

สัปดาห์ท่ี 11 - จดัทาํ Voucher ชุดรับ/ชุดจ่าย 

- บนัทึกสมุดรายวนัจ่าย (OE , PV , PS) 
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สัปดาห์ท่ี 12 - จดัเก็บเอกสารส่งคืนลูกคา้ 

- ตรวจรายการหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3) 

- บกัทึกสมุดรายวนัจ่าย  (OE) 

สัปดาห์ท่ี 13 - บกัทึกใบสาํคญัจ่าย / ตรวยรายงานภาษีซ้ือ  

- กรอกภ.ง.ด.50 

- สุ่มตรวจใบกาํกบัภาษีขาย 

สัปดาห์ท่ี 14 - จดัทาํ Voucher ชุดรับ/ชุดจ่าย 

- กรอกขอ้มูล stock / stock card 

- กรอกรายละเอียดเงินเดือนประกนัสังคม 

สัปดาห์ท่ี 15 - กรอกขอ้มูลภ.ง.ด.1และประกนัสังคม 

- จดัทาํ FM03-01 (ทะเบียนคุมยืน่ภาษี) 

สัปดาห์ท่ี 16 - บนัทึกใบสาํคญัรับ (RE) 

- จดัเรียงเอกสารภาษีซ้ือ  

- ตรวจสอบรายกรภาษีซ้ือ 
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รายงานการจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษา 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม 

2562 

มิถุนายน 2652 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 

รวบรวมขอ้มูลและความ

ตอ้งการสถาน

ประกอบการ 

                

คน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้

สาํหรับการจดัทาํ

โครงงาน 

                

เสนอโครงร่างการ

ทาํงาน 

แก่พนกังานท่ีปรึกษา 

                

ศึกษาคน้ควา้และ 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

                

รวบรวมขอ้มูลและ

ดาํเนินการจดัทาํ 

                

สรุปและนาํเสนอ

โครงงาน 

                

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

− เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

− เคร่ืองคาํนวณ 

− เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

− โปรแกรม Microsoft excel 

− โปรแกรม Microsoft word 

− โปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี Express 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

 

   จากการทาํโครงงานเร่ือง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ทางบริษทั ซิม แอคเคาท์ จาํกดัไดม้อบหมาย

งานใหผู้ช่้วยพนกังานบญัชี ซ่ึงก่อนปฏิบติัพนกังานบญัชีไดใ้ห้ความรู้ทางทฤษฎี คาํแนะนาํก่อนเร่ิม

ปฏิบติังานจริงและดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อความถูกตอ้งของงาน โดยเร่ิมแรกงานท่ีไดรั้บมอบหมายมี

ดงัน้ี 

4.1 รับเอกสารจากบริษัทลูกค้า 

รับเอกสารจากลูกคา้ เพื่อนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร และบนัทึกบญัชี 

 

 
รูปท่ี 4.1.1 ตวัอยา่งกล่องเอกสารท่ีรับมา 

 

 
รูปท่ี 4.1.2 ตวัอยา่งกล่องเอกสารท่ีรับมา 
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4.2 ตรวจใบกาํกบัภาษ ี

หลงัจากตรวจสอบเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัลูกคา้ พนกังานเร่ิมทาํการตรวจใบกาํกบัภาษี 

 

 
 

รูปท่ี 4.2.1 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีขาย(สาํเนาฝ่ายบญัชี) 
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รูปท่ี 4.2.2 ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีซ้ือ(ตน้ฉบบัสาํหรับลูกคา้) 

 

วธีิการตรวจใบกาํกบัภาษี (เต็มรูปแบบ) มีดงัน้ี 

1.มีคาํวา่ ใบกาํกบัภาษี ชดัเจน (ตน้ฉบบัหรือออกเอกสารเป็นชุด) 

2.ช่ือและท่ีอยูข่องผูข้าย  

3.เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของผูข้าย 

4.ระบุ สาํนกัใหญ่หรือสาขา ของผูข้ายใหช้ดัเจน 

5.ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ 

6.เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของผูซ้ื้อ 

7.ระบุ สาํนกัใหญ่หรือสาขา ของผูซ้ื้อใหช้ดัเจน 

8.เลขท่ีใบกาํกบัภาษี 

9.วนัท่ี/เดือน/ปีออกใบกาํกบัภาษี 

10.แยกจาํนวน VAT ออกให้ชดัเจน 



16 
 

4.3 นําเอกสารเข้าแฟ้ม ซ้ือเช่ือ (RR) &ขายเช่ือ (IV) 

เม่ือตรวจใบกาํกบัภาษีเสร็จ ให้นาํใบกาํกบัภาษีทั้งหมดมาเรียงในแฟ้มซ้ือเช่ือ(RR)และ แฟ้มขายเช่ือ 

(IV) โดยเรียงจากลาํดบัวนัท่ี เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

 

รูปท่ี 4.3.1 ตวัอยา่งแฟ้มเอกสาร 

 

 
 

รูปท่ี 4.3.2 ตวัอยา่งแฟ้มเอกสาร 
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4.4 บันทกึรายการบัญชีซ้ือเช่ือ (RR) &ขายเช่ือ (IV) 

บนัทึกรายการภาษีซ้ือลงในรายการซ้ือเช่ือ (RR)และ บนัทึกรายการภาษีขายลงในรายการขายเช่ือ 

( IV)เพื่อเขา้สู่รายการบนัทึกบญัชี 

 

รูปท่ี 4.4.1 ตวัอยา่งการบนัทึกรายการภาษีซ้ือ 

 

รูปท่ี 4.4.2 ตวัอยา่งการบนัทึกรายการภาษีขาย 
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4.5 สรุปรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 

เม่ือบนัทึกรายการเสร็จทั้งหมด ใหท้าํการสรุปยอดรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่งใหลู้กคา้

ตรวจสอบยอดสรุปของภาษีซ้ือ-ภาษีขาย ก่อนทาํการยืน่แบบภ.พ.30 

 

รูปท่ี 4.5.1 ใบสรุปยอดภาษีซ้ือ 
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รูปท่ี 4.5.2 ใบสรุปยอดภาษีขาย 
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4.6 ทาํการย่ืนแบบภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.30) 

เม่ือบันทึกรายการบัญชีและสรุปรายงานภาษีซ้ือและภาษีขายส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ 

พนกังานจะทาํการยืน่แบบภ.พ.30 ซ่ึงการยื่นแบบมี 2 วิธี คือ การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตและยื่น

แบบท่ี ณ กรมสรรพากร 

วิธีการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีท่ีบริษทัหรือสํานักงานส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะ

สะดวกและรวดเร็วโดยขั้นตอนการยืน่แบบทางอินเทอร์เน็ตมีดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้เวบ็ไซต ์www.rd.go.thเลือก ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

 
รูปท่ี 4.6.1 การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

ขั้นตอนท่ี 2 เลือก ภ.พ.30 

 

รูปท่ี 4.6.2 ยืน่แบบภ.พ.30 
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ขั้นตอนท่ี 3 ใส่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีและรหสัผา่น 

 

 
รูปท่ี 4.6.3 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีและรหสัผา่น 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบขอ้มูลของบริษทัก่อนจะยืน่แบบ กดเลือก ยืน่แบบภ.พ.30 เพื่อเขา้สู่หนา้แบบ

ยืน่ภ.พ.30 

 

 
รูปท่ี 4.6.4 ขอ้มูลของบริษทั 

 

รูปแบบ แบบยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

 

 
รูปท่ี 4.6.5 แบบภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ต 
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ขั้นตอนท่ี 5 กรอกขอ้มูลของบริษทัในส่วน ก 

 

 
รูปท่ี 4.6.6 แบบภ.พ.30 ส่วน ก 

 

ขั้นตอนท่ี 6 ข คือการเลือกประเภทท่ีตอ้งการยื่นแบบ ยื่นรวมกนัอยูใ่นรูปแบบของสํานกังานใหญ่

รวมกบัสาขาแยกยืน่เป็นรายสถานประกอบการเป็นแบบสาํนกัใหญ่แยกยืน่กบัสาขา 

ค เป็นส่วนในการเลือก ยืน่ปกติหรือยืน่เพิ่มเติมและเลือกเดือนท่ีตอ้งการยืน่แบบ 

 

 
รูปท่ี 4.6.7 แบบภ.พ.30 ส่วน ข และ ค 

 

ขั้นตอนท่ี 7 ง กรอกรายละเอียดของขอ้มูลภาษีซ้ือและภาษีขาย 

 

 
รูปท่ี 4.6.8 แบบภ.พ.30 ส่วน ง 
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ภาษีขายขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกเป็นหลกัคือ ยอดขายในเดือนน้ี (ช่อง1.1)  หากบริษทัมียอดขายท่ีไดรั้บ

ยกเวน้หรือVat0 ให้กรอกขอ้มูลในยอดขายท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ0 (ช่อง 2)กบัยอดขายท่ีไดรั้บ

ยกเวน้ (ช่อง 3) ช่องสรุปยอดขายท่ีตอ้งเสียภาษี (ช่อง 4) และภาษีขายเดือนน้ี (ช่อง 5) 

 

 
รูปท่ี 4.6.9 แบบภ.พ.30 ส่วน ง(ภาษีขาย) 

 

ภาษีซ้ือขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกขอ้มูลคือยอดซ้ือท่ีมีสิทธินาํภาษีซ้ือมาหักในการคาํนวณภาษี

เดือนน้ี (ช่อง 6.1) และภาษีซ้ือเดือนน้ี (ช่อง 7) 

 

 
รูปท่ี 4.6.10 แบบภ.พ.30 ส่วน ง (ภาษีซ้ือ) 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอ้มูลส่วนน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัภาษีซ้ือและภาษีขายท่ีเกิดข้ึนในละเดือน หาก

ภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือตอ้งกรอกในภาษีท่ีตอ้งชาํระเดือนน้ี (ช่อง 8) ในกรณีภาษีซ้ือมากกว่าภาษี

ขายให้กรอกในภาษีท่ีชาํระเกินเดือนน้ี (ช่อง 9) ส่วนภาษีท่ีชาํระเกินยกมา (ช่อง 10) จะเป็นยอดท่ี

ชาํระเกินมาจากเดือนท่ีแลว้ 

 

 
รูปท่ี 4.6.11 แบบภ.พ.30 ส่วน ง (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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ภาษีสุทธิ ในกรณีภาษีท่ีตอ้งชาํระเดือนน้ี (ช่อง 8) มากกว่าภาษีท่ีชาํระเกินยกมา (ช่อง10)

กิจการจะตอ้งชาํระเงินตามจาํนวนในตอ้งชาํระ (ช่อง 11)หากภาษีท่ีชาํระเกินยกมา (ช่อง10)มากกวา่ 

ภาษีท่ีตอ้งชาํระเดือนน้ี (ช่อง 8)หรือภาษีท่ีชาํระเกินเดือนน้ี (ช่อง 9) รวมกบัภาษีท่ีชาํระเกินยกมา 

(ช่อง 10) กิจการจะตอ้งกรอกขอ้มูลในชาํระเกิน (ช่อง12) หรือ เพื่อเป็นยอดยกมาในเดือนถดัไป 

กรณีบริษทัยื่นแบบล่าชา้เกินกาํหนด กิจการตอ้งกรอกขอ้มูลในกรณียื่นแบบแสดงรายการ

และชาํระภาษีเกินกาํหนดเวลาหรือยืน่เพิ่มเติม  

 

 
รูปท่ี 4.6.12 แบบภ.พ.30 ส่วน ง(ภาษีสุทธิ) 

 

การขอคืนเงินภาษี เป็นส่วนท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด เพราะมีผลกบัการยื่นแบบในเดือน

ถดัไป โดยสามารถเลือก 3 รูปแบบ คือ คืนเงินสด คืนผา่นธนาคารและขอนาํภาษีไปชาํระในเดือน

ถดัไป  

 

 
รูปท่ี 4.6.13 การขอคืนเงินภาษี 
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ในกรณีท่ีบริษทัมีสาขา ให้บริษทัทาํการอปัโหลดโปรแกรมกรอกข้อมูล ภ.พ.30 จากเว็บไซต์ 

www.rd.go.th. มาก่อน ขั้นตอนการอปัโหลดโปรแกรม ภ.พ.30 มีดงัน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้เวบ็ไซต ์www.rd.go.th. เลือกยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

 
รูปท่ี 4.6.14  ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกบริการอ่ืน >ดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

 
รูปท่ี 4.6.15. ดาวน์โหลดโปรแกรม 
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ขั้นตอนท่ี 3 เลือก ภ.พ. 30 

 

 
รูปท่ี 4.6.16 ภ.พ.30 

 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกโปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบภ.พ.30  

 

 
รูปท่ี 4.6.17 โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบภ.พ.30 

 

ขั้นตอนท่ี 5 เม่ืออปัโหลดเสร็จ เลือก PP30_NID เพื่อเขา้สู่โปรแกรม 

 

 
รูปท่ี 4.6.18 PP30_NID 

 



27 
 

ขั้นตอนท่ี 6 กรอกขอ้มูลบริษทั จาํนวนสาขาท่ียืน่แบบ เดือน/ปีท่ีตอ้งการยืน่แบบในใบหนา้ 

 

 
รูปท่ี 4.6.19 แบบในหนา้ภ.พ.30 ในโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบภ.พ.30 

 

ขั้นตอนท่ี 7 เม่ือกรอกขอ้มูลของบริษทั เลือกใบแนบเพื่อกรอกขอ้มูลรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน กรอก

ขอ้มูลท่ีอยู่ของสาขาใน ช่อง 1 ยอดขายท่ีตอ้งการเสียภาษี ภาษีขาย ยอดซ้ือและภาษีซ้ือ ในช่อง 2 

และยอดภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีตอ้งชาํระในช่อง 3 แลว้เลือกตกลง เพื่อบนัทึกรายการ 

 

 
รูปท่ี 4.6.20 ใบแนบรายการภาษีซ้ือ-ขายของสาํนกังานใหญ่ 
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เม่ือกรอกขอ้มูลของสาํนกัใหญ่ ขอ้มูลของสาํนกัใหญ่ทั้งหมดจะข้ึนมาแสดงดา้นบน 

 

 
รูปท่ี 4.6.21 รายการภาษีซ้ือ-ขายของสาํนกังานใหญ่ 

 

เม่ือกรอกขอ้มูลของสาํนกังานใหญ่ ใหท้าํการกรอกขอ้มูลของสาขาถดัไป ในสาขา 00001 

เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการปิดสาขาไปแลว้ทาํใหไ้ม่มียอดขายท่ีตอ้งเสียภาษีและ ยอดซ้ือมีผลใหส้าขา 

00001 ไม่ตอ้งเสียภาษีภ.พ.30 

 

 
รูปท่ี 4.6.22 ใบแนบรายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00001 
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ขอ้มูลรายการภาษีซ้ือและภาษีขายของสาขา 00001  

 

 
รูปท่ี 4.6.23 รายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00001 

 

กรอกขอ้มูลยอดขายท่ีตอ้งการเสียภาษี ภาษีขาย ยอดซ้ือและภาษีซ้ือ ในสาขา 00002                 

ในสาขา 00002 ยอดขายท่ีตอ้งเสียภาษีนอ้ยกวา่ยอดซ้ือ ดงันั้นในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้ง

เปล่ียนเป็นชาํระเกิน กรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ กด ตกลง เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 4.6.24 ใบแนบรายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00002 
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ขอ้มูลรายการภาษีซ้ือและภาษีขายของสาขา 00002 

 

 
รูปท่ี 4.6.25 รายการภาษีซ้ือ-ขายของสาขา 00002 

 

ขั้นตอนท่ี 8 เม่ือทาํการกรอกขอ้มูลครบทุกสาขา ใหกิ้จการเลือกใบหนา้ เพื่อกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมใน

ส่วนยอดขายในเดือน (ช่อง 1) ยอดขายท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 (ช่อง 2) ยอดขายท่ีไดรั้บยกเวน้ 

(ช่อง 3) และภาษีท่ีชาํระเกินยกมา (ช่อง 10) เม่ือกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมเสร็จ เลือก จดัเก็บเพื่อบนัทึก

ขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 4.6.26 แบบภ.พ.30 แบบสมบูรณ์ 
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จดัเก็บไฟล ์กด พิมพ ์เพื่อพิมพเ์อกสารใบแนบออกมาใส่ในแฟ้มรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย

ของแต่ละเดือน แลว้กด ออก 

 

 
รูปท่ี 4.6.27 จดัเก็บขอ้มูลไฟลภ์.พ.30 

 

ตวัอยา่งไฟล ์ภ.พ.30 ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

 
รูปท่ี 4.6.28 ไฟล ์ภ.พ.30 ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 

 

กรณีท่ีบริษทัมีสาขาให้ทาํกรอกขอ้มูลในโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบภ.พ.30มา

ก่อนทุกคร้ังก่อนทาํการยื่นแบบเม่ือได้ไฟล์ขอ้มูลมาแล้วให้เลือก Browse… ท่ีอยู่ด้านล่าง เลือก 

Upload ใบแนบ ขอ้มูลทั้งหมดในไฟล ์ทางโปรแกรมจะข้ึนใหเ้องโดยอตัโนมติั 

 

 
รูปท่ี 4.6.29 ขั้นตอนการไฟล ์ภ.พ.30 

 

เม่ือดําเนินการกรอกข้อมูลเสร็จส้ิน ให้ทําการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเพื่อลด

ขอ้ผดิพลาดก่อนกดยนืยนัยืน่แบบภ.พ.30 ทุกคร้ัง เม่ือกด ยนืยนั ขอ้มูลจะไม่สามารถแกไ้ขได ้
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ผลการยืน่แบบ เพื่อยนืยนัการยืน่แบบเสร็จสมบูรณ์ 

 

 
รูปท่ี 4.6.30 ผลการยืน่แบบ 

 

ตวัอยา่งแบบภ.พ.30  

 

 
รูปท่ี 4.6.31 แบบภ.พ.30 

 



33 
 

ขั้นตอนท่ี 9 ใบ PAY IN SLIP ท่ีตอ้งชาํระภาษีสาํหรับแบบยืน่ผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

 
รูปท่ี 4.6.32 ใบ Pay in slip 

 

4.7 การพมิพ์ใบเสร็จรับเงินทางอนิเทอร์เน็ต 

หลงัจากทาํการยืน่แบบภ.พ.30 เสร็จส้ิน ระบบสามารถดาํเนินการเป็นเวลา 3 วนัจึงจะพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินไดโ้ดยขั้นตอนการพิมพใ์บเสร็จรับเงินมีดงัน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้เวบ็ไซตw์ww.rd.go.thเลือก ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

รูปท่ี 4.7.1 ยืน่แบบอินเทอร์เน็ต 
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ขั้นตอนท่ี 2 เลือก บริการสมาชิก >พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

 

 
รูปท่ี 4.7.2 พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ใส่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีและรหสัผา่น 

 

 
รูปท่ี 4.7.3 เลขประจาํผูเ้สียภาษีและรหสัผา่น 
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ขั้นตอนท่ี 4 เลือกประเภทแบบ >เลือก เดือน/ปีภาษี>เลือกเดือน/ปีท่ีตอ้งการ>แสดงรายการ 

 

 
รูปท่ี 4.7.4 เลือกประเภทแบบภ.พ.30 

 

 

ขั้นตอนท่ี 5 OK>ตรวจสอบถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงิน 

 

 
รูปท่ี 4.7.5ใบเสร็จรับเงินก่อนพิมพ ์
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ขั้นตอนท่ี 6 เลือก Adobe PDF > Print (เพื่อเก็บใบเสร็จรับเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน) 

 

 
รูปท่ี 4.7.6พิมพใ์บเสร็จรับเงินเป็น PDF 

 

ขั้นตอนท่ี 7 ใส่ขอ้มูล ช่ือบริษทั_ปี_ประเภทแบบ_ใบเสร็จรับเงิน_เดือน > Save 

 

 
รูปท่ี 4.7.7 ช่ือไฟลใ์บเสร็จรับเงิน 
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ขั้นตอนท่ี 8 ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงิน  

 

 
รูปท่ี 4.7.8 ใบเสร็จรับเงิน 

 

4.8 จัดทาํรูปเล่มรายงานภาษีซ้ือ-ขาย 

นาํรายการภาษีซ้ือ-ภาษีขายทั้งปีเขา้รูปเล่ม โดยในเล่มตอ้งมีใบสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจาํปี 

 

 
รูปท่ี 4.8.1 รูปเล่มรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 
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รูปท่ี 4.8.2 ใบสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจาํปี 
 

ใบสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจาํเดือนและใบแนบภ.พ.30 จะเกิดข้ึนเม่ือสาํนกังานใหญ่ยืน่

แบบภ.พ.30รวมกนักบัสาขา 

 

รูปท่ี 4.8.3 ใบสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจาํเดือน 
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รูปท่ี 4.8.4 ใบแนบ ภ.พ.30 

 

4.9 จัดทาํรูปเล่มเอกสารภาษี 

นาํใบแบบภ.พ.30และใบเสร็จรับเงินทั้งปีเขา้รูปเล่มรายงาน โดยเรียงจากเดือนธนัวาคม>เดือน

มกราคม  

 
รูปท่ี 4.9.1รูปเล่มรายงานภ.พ.30 
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4.10 จัดเกบ็เอกสารส่งคืนลูกค้า 

จดัเก็บเอกสารทั้งหมดใส่กล่องเตรียมจดัส่งคืนลูกคา้โดยแต่ละกล่องจะตอ้งระบุจาํนวนกล่อง และ

ระบุรายละเอียดต่างๆท่ีอยูภ่ายในกล่อง เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หาเอกสาร และลดขอ้ผิดพลาดในการ

เคล่ือนยา้ย 

 

 
รูปท่ี 4.10.1 กล่องใส่เอกสารเตรียมส่งคืนลูกคา้ 

 

 
รูปท่ี 4.10.2 กล่องใส่เอกสารเตรียมส่งคืนส่งลูกคา้ 
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4.11 สรุปข้ันตอนการดําเนินงานการจัดทาํรายงานภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 

รูปท่ี 4.11.1 สรุปขั้นตอนการดาํเนินงานการจดัทาํรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.1.1 สรุปผลการปฏิบัติ 

จากการเข้าร่วมปฏิบัติการโครงงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ท่ีบริษทั ซิม แอคเคาท ์จาํกดั ทางพนกังานบญัชีก็ไดใ้หค้วาม

ร่วมมือในการให้ความรู้และคาํแนะนาํกบัคณะผูจ้ดัทาํเป็นอยา่งดี ทาํใหมี้ความเขา้ใจถึงเน้ือหาและ

รายละเอียดของงานมากยิง่ข้ึน โดยไดป้ระโยชน์จากการปฏิบติังานดงัน้ี 

ไดศึ้กษาการตรวจสอบใบกาํกบัภาษี การบนัทึกรายการบญัชี การจดัทาํรายงานภาษีซ้ือและ

รายงานภาษีขาย การนําข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการทาํงานมาปรับปรุงและพฒันาให้ดีกว่าเดิม                 

การตรงต่อเวลา และอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงาน 

 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) ข้อมูลท่ีได้มาจากโครงการสหกิจศึกษาไม่ชัดเจนและชั่วโมงในการช้ีแจงข้อมูล

รายละเอียดรูปเล่มโครงงานนอ้ยเกินไป  

2) เน่ืองจากการเรียนรู้ในส่วนของภาคปฏิบติัยงัมีนอ้ยทาํใหป้ระสบการณ์ในการปฏิบติังาน

จริงจึงยงัไม่เพียงพอ และคาํศพัท์เฉพาะทางบญัชีท่ีไม่เขา้ใจความหมายทาํให้มีปัญหาในเร่ืองการ

ส่ือสารกบัพนกังานบญัชี ปัญหาดงักล่าวส่งผลใหใ้นการปฏิบติังานช่วงแรกมีขอ้ผดิพลาดบ่อย 

 

5.1.3 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) ควรแจง้รายละเอียดของขอ้มูลโครงงานแต่ละส่วนให้ชดัเจนและเพิ่มชัว่โมงการช้ีแจง

รายละเอียดของรูปเล่มรายงานใหม้ากกวา่เดิม 

2) ควรศึกษาหรือสอบถามขอ้มูลของบริษทัท่ีปฏิบติังานในเร่ืองของการใช้โปรแกรมใน

การบนัทึกบญัชีเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง 
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5.2 สรุปผลโครงงาน 

5.2.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาโครงงาน 

เน่ืองจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลความลับของทางบริษัทท่ีไม่ต้องการเปิดเผยให้

บุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นการนาํขอ้มูลมาใส่จะตอ้งปิดขอ้ความบางส่วนไปเพื่อความปลอดภยั

ของบริษทัลูกคา้และตอ้งขออนุญาตพนกังานบญัชีก่อนนาํมาใส่ในเน้ือหาก่อนทุกคร้ัง 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการขอคาํปรึกษาจากพนกังานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเน้ือหาโครงงาน 

จึงไดท้าํการสร้างขอ้มูลสมมติข้ึนมาให้แตกต่างจากขอ้มูลเดิมแต่เน้ือหาองคป์ระกอบท่ีสําคญัยงัคง

อยูค่รบถว้นสมบูรณ์ 
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การจัดทาํและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ. 30) 

Preparing and Filing Valve Added Tax Return (PP.30) 

วรรณศิริ ธรรมเจริญ1, กมลมาศ ศิริสงค์2 

ภาควชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email: wansiriyoona@gmail.com1, kamonmas23102540@gmail.com2 

 

บทคดัย่อ 

บริษัท ซิม แอคเคาท์ จํากัด เป็นบริษัทท่ี

ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอย่างเต็มรูปแบบ 

บริการใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี การจดัทาํงบเงิน การ

ยื่นแบบภาษีเงินได้(ภ.ง.ด.) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) 

ทุกประเภทเพ่ือยืน่ต่อกรมสรรพากร ในปัจจุบนับริษทั

ส่ ว น ใ ห ญ่ มั ก มี ปั ญ ห า เ ร่ื อ ง ก า ร ส่ ง ยื่ น แ บ บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) เน่ืองจากคาํนวณยอดภาษีซ้ือ

และภาษีขายผิดพลาด ทาํให้เกิดปัญหาตามมา อาทิ 

การเสียเ บ้ียปรับเงินเ พ่ิม ความเ ส่ียงในการโดน

ตรวจสอบจากกรมสรรพากรหากยื่นแบบเกินกาํหนด

บ่อยคร้ัง ในโครงงานเล่มน้ีประกอบดว้ย ความหมาย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู ้มีหน้าท่ีเสียภาษี ภาษีท่ีได้รับการ

ยกเวน้ ภาษีในอตัราร้อยละ 0 กาํหนดการยื่นแบบผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ต จากท่ีคณะผูจ้ ัดทาํไดป้ฏิบัติงานใน

ตาํแหน่งผูช่้วยพนักงานบญัชี ในการปฏิบติังานคณะ

ผู ้จัดทําได้รับการมอบหมายงานดังน้ี  การตรวจ

ใบกาํกับภาษี การจดัเรียงวนัท่ี  การกรอกขอ้มูลภาษี

ซ้ือและภาษีขายลงโปรแกรมสาํเร็จทางบญัชี  การสรุป

ยอดภาษีซ้ือและภาษีขายในแต่ละเดือน การยื่นแบบ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) เพ่ือยื่นต่อกรมสรรพากร การ

พิมพใ์บเสร็จรับเงิน การจดัทาํรูปเล่มเอกสาร และการ

เก็บเอกสารส่งคืนลูกคา้ 

 คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหา และความสาํคญัของ

การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพ่ิม(ภ.พ.30) จึงเกิดความสนใจ

แ ล ะ จัด ทํา โ ค ร ง ง า น น้ี ข้ึ น  เ พ่ื อ นํา ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาเผยแพร่ให้กบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสีย

ภาษี ในการลดขอ้พลาดของการยืน่แบบภาษีมูลค่าเพ่ิม

( ภ . พ . 3 0 )  พัฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร จัด ทํา ยื่ น แ บ บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม(ภ.พ.30) ให้ดียิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์

แก่บุคคลท่ีกาํลงัศึกษาและมีความสนใจในเร่ืองการ

จดัทาํ และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) ให้มีความ

เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 

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). 

 

วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาขั้ นตอนจัดทําเอกสาร การตรวจสอบ

เอกสาร และการสรุปรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 

2.เพ่ือนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีมา

ปรับใชใ้นภาคปฏิบติั 

3.เพ่ือให้นกัศึกษาไดป้รับตวั และเรียนรู้วิธีการส่ือสาร 

การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน และให้นกัศึกษา

ไดส้มัผสักบัประสบการณ์จริงจากการทาํงาน  

 

ขอบเขต 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

1.ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินงานการจดัทาํ

รายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) 

2.ศึกษาขอ้มูลดา้นการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) 

ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

โครงงานเล่มน้ีไดท้าํการศึกษาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล 

และปฏิบติังานในช่วงวนัท่ี 14 พฤษภาคม-30 สิงหาคม 

2562 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ได้ศึกษาการตรวจสอบใบกํากับภาษี การบันทึก

รายการบัญชี การจัดทาํรายงานภาษีซ้ือและรายงาน

ภาษีขาย การนําขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการทาํงานมา

ปรับปรุงและพฒันาใหดี้กวา่เดิม  การตรงต่อเวลา  และ

อดทนต่อปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงาน 

 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

1.รับเอกสารจากบริษทัลูกคา้ 

ทางบริษทัรับเอกสารจากบริษทัลูกคา้เพ่ือนาํมาทาํการ

ตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 

2. ตรวจใบกาํกบัภาษี  

หลงัจากตรวจสอบเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัลูกคา้ก็

จะเร่ิมทาํการตรวจใบกาํกบัภาษี  

3.นาํเอกสารเขา้แฟ้ม RR&IV 

เม่ือตรวจใบกาํกับภาษีเสร็จแลว้ ให้นําใบกาํกับภาษี

ทั้งหมดมาเรียงในแฟ้ม RR (การซ้ือเช่ือ) และ IV (การ

ขายเช่ือ) โดยเรียงจากลําดับวันท่ี  เ พ่ือง่ายต่อการ

ตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

4.บนัทึกรายการบญัชีซ้ือเช่ือ (RR) &ขายเช่ือ (IV) 

บนัทึกรายการภาษีซ้ือลงในรายการ RR (การซ้ือเช่ือ) 

และบนัทึกรายการภาษีขายลงในรายการ IV (การขาย

เช่ือ) เพ่ือเขา้สู่รายการบนัทึกบญัชีต่อไป 

5.สรุปรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 

เม่ือบนัทึกรายการเสร็จทั้งหมดแลว้ใหท้าํการสรุปยอด

ภาษีซ้ือ-ภาษีขายท่ีเกิดข้ึนในเดือนเพ่ือส่งให้ลูกค้า

ตรวจสอบยอดสรุปของภาษีซ้ือ-ภาษีขายในเดือนก่อน

ทาํการยืน่แบบภ.พ.30 

6. ทาํการยืน่แบบ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) 

เม่ือบนัทึกรายการบญัชีและสรุปรายงานภาษีซ้ือและ

ภาษีขายส่งให้ลูกคา้ตรวจสอบแลว้ ทางบริษทัจะทาํ

การยื่นแบบภ.พ.30 ซ่ึงการยื่นแบบมี 2 วิธี คือ การยื่น

แบบทางอินเทอร์ เ น็ตและยื่นแบบท่ีสํานักงาน

กรมสรรพากร 

7.การพิมพใ์บเสร็จรับเงินทางอินเทอร์เน็ต 

หลงัจากทาํการยืน่แบบภ.พ.30 เสร็จส้ินหมดแลว้ผา่น

ไป 3 วนัจึงจะพิมพใ์บเสร็จรับเงินไดโ้ดยขั้นตอนการ

พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

8.จดัทาํรูปเล่มรายงานภาษีซ้ือ-ขาย 



 
 

 นาํรายการภาษีซ้ือ - ภาษีขายท่ีเกิดข้ึนแต่ละเดือน                  

เข้ารูปเล่ม โดยในแต่ละจะต้องมีใบสรุปรายงาน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมประจาํปี อยู่ดา้นหน้ารายการใบกาํกับ

ภาษีท่ีเกิดข้ึนในเดือนนั้น 

9. จดัทาํรูปเล่มเอกสารภาษี 

นาํภ.พ.30และใบเสร็จรับเงินทั้งปีเขา้รูปเล่มรายงาน 

โดยเรียงจากเดือนธนัวาคม>เดือนมกราคม (บนลง

ล่าง) 

10. จดัเก็บเอกสารส่งคืนลูกคา้ 

จดัเก็บเอกสารทั้งหมดใส่กล่องเตรียมส่งคืนลูกคา้โดย

กล่องจะตอ้งระบุจาํนวนกล่องและหน้ากล่องตอ้งมี

เอกสารติดไวเ้พ่ือระบุรายละเอียดเอกสารในกล่องเพ่ือ

ง่ายในการหาเอกสารและลดโอกาสขอ้ผิดพลาดในการ

เคล่ือนยา้ย 

 

สรุปผล 

จากการเขา้ร่วมปฏิบัติการโครงงานสหกิจ

ศึกษาของมหาวิทยาลยัสยามตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 ถึง 30สิงหาคม 2562 ท่ีบริษัท ซิม แอคเคาท์ 

จาํกัด ทางพนักงานบญัชีก็ไดใ้ห้ความร่วมมือในการ

ใหค้วามรู้และคาํแนะนาํกบัคณะผูจ้ดัทาํเป็นอยา่งดี ทาํ

ใหมี้ความเขา้ใจถึงเน้ือหาและรายละเอียดของงานมาก

ยิง่ข้ึน โดยไดป้ระโยชน์จากการปฏิบติังานดงัน้ี 

1. ได้ศึกษาและตรวจสอบใบกาํกับภาษีซ้ือและภาษี

ขาย 

2. ไดศึ้กษาจดัทาํรายงานภาษีซ้ือและภาษีขายรวมถึง

การยืน่แบบภ.พ. 30 ส่งกรมสรรพากร 

3. ได้เรียนรู้รายละเอียดและกระบวนการการจัดทํา

รายงานภาษีจากพนกังานบญัชีโดยตรง 

4. สามารถนําข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการทํางานไป

ปรับปรุงใหพ้ฒันาใหดี้กวา่เดิม 

5.ได้ฝึกการปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลาเพ่ือส่งงานได้

ทนัเวลาตามกาํหนด 

6.ไดฝึ้กฝนความอดทนต่อปัญหาและการแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึน 

7. เสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและการส่ือสารคาํศัพท์

เฉพาะทางใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูจ้ดัทาํ ไดม้าปฏิบติัในโครงการ

สหกิจศึกษา ณ บริษทั ซิม แอคเคาท์ จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้

คณะผูจ้ ัดทํา ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและปฏิบติังานในอนาคต

ขอขอบคุณนางสาวสุธีรา โรจน์วลัลี นางสาวนริศรา 

บงัเกิด นางสาวปณาลี ทศันถวลิและอาจารยว์ิรากานต ์

เทวินภิบาลพนัธ์ุ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการให้ขอ้มูล

และเป็นท่ีปรึกษาในการทํารายงานฉบับน้ีจนเสร็จ

สมบรูณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจใน

ชีวติการทาํงานจริงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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