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บทคดัย่อ 

 บริษทั บางกอก ออดิท แอนด์แท็กส์ คอลซัลแท็นส์ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการดา้นงานบญัชี
และการตรวจสอบบญัชี การให้ค  าปรึกษาดา้นภาษีให้กบับริษทัต่างๆ จุดเด่นของบริษทั คือการบริหารท่ี
ค่อนขา้งครบวงจรเพราะมีการใหบ้ริการดา้นบญัชี ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี 

  คณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในบริษทัและไดรั้บมอบหมายงานต่างๆจากพนกังานท่ีปรึกษา ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี (ภ.ง.ด.51) เพื่อศึกษาวิธีการยื่นแบบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คร่ึงปี  การประมาณก าไรสุทธิ และวิธีการค านวณประมาณการขาดไปเกินอตัราร้อยละ 25 เพื่อไม่ให้เสีย
ภาษีเพิ่ม กรมสรรพากรได้ก าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีตอ้งยื่นแบบภายในสองเดือนนับแต่วนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบญัชี และผูมี้หนา้ท่ียื่นแบบ ไดแ้ก่ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก “ฐานภาษีก าไรสุทธิ” การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเร่ืองน้ีสามารถ
น าไปเป็นประโยชน์แบ่งเบาภาระภาษีของนิติบุคคลท่ีตอ้งช าระภาษีเม่ือตอนปลายปี ให้ทยอยช าระเม่ือ
ผ่านรอบบัญชีมาแล้วคร่ึงหน่ึง และรัฐยงัได้เม็ดเงินท่ีเข้ามาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะใช้ในการบริหาร
ประเทศต่อไป 

ค าส าคัญ: ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี / ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบ  / ระยะเวลาในการยืน่แบบ  
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บทที่  1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
บริษทั บางกอก ออดิทแอนดแ์ท็กซ ์คอนซลัแท็นส์ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการดา้นงานบญัชี

และการตรวจสอบบญัชี การใหค้  าปรึกษาดา้นาาษีใหก้บับริษทัมากมาย จุดเด่นของบริษทั คือ การ
บริหารท่ีค่อนข้างครบวงจรเพราะมีการให้บริการด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบหรือการให้
ค  าปรึกษาดา้นาาษี  

โครงการสหกิจศึกษาเป็นโครงการเสริมสร้างทักษะการท างานของนักศึกษาท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาออกไปสู่การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ นอกจากน้ียงัช่วยใหรู้้จกัการปรับตวัใน
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และสอนใหม้ีความรับผิดชอบของตนเอง สามารถเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์
จริงท าให้สามารถประเมินตนเองไดว้่าขาดความรู้ในเร่ืองใดหรือขอ้บกพร่องของตนเองสามารถ
น ามาเตรียมความพร้อมพฒันาตนเอง  

โครงงานฉบบัน้ีจะมีเน้ือหาเก่ียวกบั าาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี(า.ง.ด.51) บริษัท หรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ซ่ึงมีหน้าท่ีตอ้งเสียาาษี (า.ง.ด.51) ต้องยื่นแบบแสดงรายการและช าระาาษี 
าายใน 2 เดือน เร่ิมนบัวนัสุดทา้ยของ 6 เดือน แรกของรอบระยะเวลา ซ่ึงรายละเอียดจะกล่าวในบท
ต่อไป 

 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพือ่ศึกษาพ้ืนฐานและรายละเอียดของาาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี(า.ง.ด.51) 
1.2.2 เพ่ือศึกษาขั้นตอนการกรอกรายละเอียดของาาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี(า.ง.ด.51) 
1.2.3 เพื่อใหส้ามารถประมาณการและค านวณก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เพื่อเสียาาษีคร่ึงปีเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการผดิพลาดท าใหต้อ้งเสียค่าปรับในาายหลงั 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบ (า.ง.ด.51)การค านวณก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีตอ้งเสีย
าาษี 

1.3.2 ศึกษาวิธีการเสียก าไรสุทธิ ท่ีไดจ้ากกิจการ หรือเน่ืองจากกิจการในช่วง 6 เดือน
แรกของรอบระยะเวลาบญัชี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 

1.3.3 ศึกษาการด าเนินงานแผนกบญัชี ของบริษัทบางกอก ออดิทแอนด์แท็กซ์ คอน
ซลัแท็นส์ จ  ากดัในเร่ืองาาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี(า.ง.ด.51) 
 
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.4.1 ไดท้ราบถึงผลเสียท่ีส าคญัของการประมาณการขาดเกินร้อยละ25 และควรแกไ้ข

อยา่งไรเพ่ือไม่ใหเ้สียาาษีเพ่ิม 
1.4.2 ไดท้ราบถึงขั้นตอนการกรอกรายละเอียด าาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี (า.ง.ด.51) 
1.4.3 เกิดการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพของตนเอง 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 

               การยืน่แบบในการเสีย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี(ภ.ง.ด.51) มีหลกัการและท่ีมาจาก
หลกัการเสียภาษีอากรท่ีเป็นธรรมซ่ึงขอ้มลูท่ีบริษทัจะน ามาประกอบการยืน่แบบหลกัเกณฑห์รือ 
ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี (ภ.ง.ด.51) นั้น อา้งอิงไดจ้ากหนงัสือเก่ียวกบั ภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร(เร่ือง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี) ยงัสามารถศึกษาขอ้มลูทางwww.rd.go.th 
(เวบ็ไซตก์รมสรรพากร) ไดเ้พื่อท่ีจะไดจ้ดัท าแบบ (ภ.ง.ด 51) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และยงัมีเวบ็ไซตอ่ื์น 
ท่ียงัใหข้อ้มลูเก่ียวกบั (ภ.ง.ด.51) เช่น www.pattanakit.net (เวบ็ไซตพ์ฒันกิจ) เป็นองคก์รบริษทัท่ี
จดัท าบญัชี และตรวจสอบบญัชี ซ่ึงจดัท าขอ้มลูความรู้เพื่อใหบุ้คคลท่ีสนใจไดม้าหาขอ้มลูในการ
จดัท าบญัชี 
 
 
 

2.1 ภาษีเงินได้นติบุิคคลคร่ึงปี (ภ.ง.ด.51) 
 

หลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
ผูม้ีหนา้ท่ี เสียภาษี(ภ.ง.ด.51) 

ผูม้ีหนา้ยืน่แบบ (ภ.ง.ด.51) เพื่อเสีย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีนั้น ไดแ้ก่ บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก “ฐานภาษีก  าไรสุทธิ” คือก าไรสุทธิซ่ึง
ค านวณจาก รายไดจ้ากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระท าในรอบระยะเวลาบญัชี หกัดว้ย รายจ่าย
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แลว้น ามา ค  านวณภาษี ซ่ึงประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทั หรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
2. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย ของต่างประเทศท่ีเขา้มาประกอบ

กิจการในประเทศไทยและกิจการท่ีไมใ่ช่การขนส่งระหว่างประเทศ 
3. กิจการท่ีด าเนินเป็นการค้าหรือก าไร โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาล

ต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ท่ีเขา้มาประกอบ
กิจการในประเทศไทย และกิจการท่ีไม่ใช่การขนส่งระหว่างประเทศ 
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4. บริษทั หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ หรือกิจการท่ี
ด าเนินเป็นทางการคา้หรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ท่ีเขา้มาประกอบกิจการในประเทศ
ไทยโดยมีลกูจา้ง ผูก้ระท าแทนหรือผูท้  าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ท่ี
ท าให้ได้รับเงินได้หรือผลก าไร ในประเทศไทย และกิจการท่ีกระท านั้นไม่ใช่กิจการ
องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 
และกิจการท่ี ไมใ่ช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ 

 
5. กิจการร่วมคา้ ไดแ้ก่ กิจการท่ีด าเนินร่วมกนัทางดา้นการคา้ หรือก าไรระหว่างบริษทักบั

บริษทั บริษทัและหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ฯลฯ 
แต่กรณีดงักล่าวจะถูกยกเวน้ หากรอบเวลาบญัชีดงักล่าวเป็นรอบบญัชีแรกท่ีจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคล หรือ จดทะเบียนเลิกกิจการ ซ่ึงรอบบญัชีดงักล่าวมีก  าหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน 
บริษทั หรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ตอ้งยืน่แบบ (ภ.ง.ด 51) 

 
 
2.2 การประมาณการก าไรสุทธิ  
 การประมาณการก าไรสุทธิ คือ การประมาณผลประกอบกิจการ ผลประกอบกิจการในรอบ
เวลาบญัชีท่ีมีหนา้ท่ีจดัท า ประมาณการก าไรสุทธิ ตอ้งยืน่แบบ (ภ.ง.ด.51) และช าระภาษีเงินไดค้ร่ึง
ปีจากการ ประมาณก าไรสุทธิท่ีไดค้าดการณ์ไว ้
 
 
เหตุผลที่ต้องประมาณการก าไรสุทธิ 

1. เพื่ออ  านวยใหเ้กิดความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

2. เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งจ่ายปีละคร้ังลงก่ึงหน่ึง 
 ก่อนปี 2523 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจดัเก็บเพียงรอบระยะเวลาบญัชีละหน่ึงคร้ัง 

3. เพื่อส่งเสริมความสมคัรใจในการเสียภาษี 
4. เพ่ือใหรั้ฐจดัเก็บรายไดภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลรวดเร็วข้ึน 
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รูปที่ 2.1 ภาพประกอบผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 
2.3 รอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องยืน่แบบ (ภ.ง.ด.51) 
 

1. รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีก  าหนดเวลา 12 เดือน ประกอบดว้ย รอบระยะเวลาบญัชี
แรกเฉพาะท่ีก  าหนดเวลา 12 เดือน รอบระยะเวลาบญัชีท่ีด  าเนินกิจการมาเป็นปกติ 
และรอบระยะ เวลาสุดทา้ยเฉพาะกรณีท่ีมีก  าหนดเวลา 12 เดือน 

2. รอบระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปล่ียนแปลงวนัสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงก  าหนดเวลาเกินกว่า 6 เดือน 

 
รอบระยะเวลาบัญชี ใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีทีไ่ม่ต้องยืน่แบบ (ภ.ง.ด.51) 

 
1. กรณีรอบระยะเวลา บญัชีปีแรกท่ีมีก  าหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน 
2. กรณีรอบระยะเวลา บญัชีปีสุดทา้ยมีก  าหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน 
3. ส าหรับบริษทั,หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรให้

เปล่ียนแปลงวนัสุดทา้ยของรอบเวลาบญัชีโดยรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวมี
ก  าหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
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2.4 การประมาณก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีขาดไปเกนิ 25% 
 
 ขอ้ผอ่นปรนในกรณีท่ีบริษทัไดย้ืน่ก  าไร(ขาดทุน)สุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25% หากมีเหตุอนั
สมควรตามท่ีกรมสรรพากรไดก้  าหนดไว ้ก็ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินเพ่ิม 20% แต่อย่างใด แต่หากได้
ประมาณการก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25% โดยไม่เขา้ข่ายเหตุอนัสมควร กฎหมายก็ไดม้ี
ทางออกโดยท่ีไม่ตอ้ง เสียเงินเพ่ิมถึง 20% หากเขา้ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไว ้
เหตุอนัสมควรท่ีกรมสรรพากรยอมรับได ้กรณีไดป้ระมาณการก าไรสุทธิ ตามแบบ (ภ.ง.ด.51) ขาด
ไปเกินกว่า 25% แต่ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินเพ่ิม ดงัน้ี 

1. เสียภาษีไวไ้ม่นอ้งกว่าก่ึงหน่ึงของภาษีท่ีช าระตาม(ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่น
มา 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงผดิปกติ 
3. ดอกเบ้ียเงินกูย้มืลดต ่าลง เกิดค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต ่าลง 
4. ค่าใชจ่้าย ลดต ่าลงเกิดจากมีการปรับปรุงบริหารงานไดม้ีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
5. การส่งสินคา้ส่งออกอาจจะไม่แน่นอน ทั้งปริมาณ และ ราคาสินคา้ 
6. ปริมาณ และ ราคาของสินคา้ท่ีมีการเพ่ิมสูงข้ึนเกิน 

 
 
2.5 บทก าหนดโทษของการยืน่แบบ (ภ.ง.ด 51) 

 กรณียื่นรายการและช าระภาษีจากประมาณการ ก  าไร(ขาดทุน)สุทธิ โดยแสดงการ
ประมาณการก าไรสุทธิขาดไปเกิน 25% ของก าไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอนัควร ท าให้ตอ้ง
เสียเงินเพ่ิมอีกร้อย 20 ของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ (มาตรา 67 ตรี) 

 กรณียื่นรายการและช าระภาษีจากก าไรสุทธิจริง โดยยื่นรายการและช าระภาษีไวไ้ม่
ถกูตอ้งโดยไม่มีเหตุสมควร ท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งช าระขาดไป ตอ้งรับผดิเสียเงินเพ่ิม
อีกร้อยละ 20 ของเงินภาษี ท่ีช าระไวข้าด 

 กรณีไม ่ยืน่แบบ(ภ.ง.ด.51) หรือไม่ยืน่ภายในก าหนดเวลาและมีภาษีท่ีตอ้งช าระขาดไป 
ตอ้งรับผดิเสียเงินเพ่ิมอีก 20% ของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ 

 กรณีไม่ยืน่แบบ (ภ.ง.ด.51) หรือไม่ยื่นภายในก าหนดเวลาเวน้แต่จะแสดงว่าไดม้ีเหตุ
สุดวิสยั ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาทอีกดว้ย 

 
 



5 
 

 เมื่อสินรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีหน้าท่ีต้องยื่น
(ภ.ง.ด.50) พร้อมงบการเงินโดยมีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตหรือผูส้อบบญัชีภาษีอากร
แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรอง ภายใน 150 ว ัน นับแต่ว ันสุดท้าย ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีพร้อมกบัช าระภาษี (ถา้มี)โดยน าภาษีท่ี ช าระไวใ้น(ภ.ง.ด.51) มาหัก
ออกก่อน 

  อยา่งไรก็ตาม วิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวผูม้ีหน้าเสียภาษีส่วนใหญ่มกัจะไม่กระท า
กนั คือ การเลือกท่ีประมาณการก าไรสุทธิและยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีคร่ึงปีไว ้“ไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึง”ของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในรอบ
ระยะเวลาบญัชี ท่ีแลว้ ซ่ึงกรณีดงักล่าวถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอนัสมควร (ค าสั่ง กรมสรรพากร ท่ี 
ป.50/2537) เพียงเท่าน้ีไม่มีปัญหาท่ีตอ้งโดนเบ้ียปรับเงินเพ่ิมและยื่นค าร้องขอพิจารณาลดเบ้ีย
ปรับเงินเพ่ิมยอ้นหลงั 

 
2.6 การค านวณภาษีส าหรับธุรกจิ SMEs 

กรณีเป็นบริษทั หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีมีทุนช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาบญัชี
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ และการใหบ้ริการในรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 
30 ลา้นบาท มีการค านวณอตัราภาษี ดงัน้ี 

ก าไรสุทธิ อตัราภาษี (ร้อยละ) 
0-300,000 บาท ยกเวน้ 
300,001–1,000,000 บาท 15 
เกิน 1,000,000 บาท 20 

โดยอตัราน้ีใช่ส าหรับก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเร่ิมในหรือหลงั 
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ตาม พ.ร.ฎ.(ฉบบัท่ี 530) ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบบัท่ี555)
และ(ฉบบัท่ี 564) 
 
มาตรการปรับลด อตัราภาษีเงินได้นิตบุิคคล ส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 

 ปรับลด อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซ่ึงมีทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาท และมีรายได้
จากการขายสินและบริการในรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 30 ลา้นบาท ส าหรับก าไรสุทธิ
ส่วนท่ีเกิน 3 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ลา้นบาท จากอตัราร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 15 ของก าไร
สุทธิ ส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีเกิน 3 ลา้นบาท ให้จดัเป็นอตัราร้อยละ 20 ทั้งน้ีส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
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(พระราชกฤษฎีกา ออกตามความประมวลรัษฎากรฯ ฉบบัท่ี 583 พ.ศ. 2558) 
 ยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ท่ีตั้งข้ึนก่อน วนัท่ี 1 มกราคม 2559 มีทุนจดทะเบียน ท่ีช าระ

ในรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาทและรายไดจ้ากการขายสินคา้ ในรอบยะเวลาบญัชี
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ส าหรับก าไรสุทธิท่ีเร่ิมหรือหลงัในวนัท่ี 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกิน
วนัท่ี 31 มกราคม 2559 และยกเวน้ก  าไรสุทธิส่วนท่ีไม่เกิน 3 แสนบาท ในระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมใน หรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีเกิน 300,000 บาท ให้คงจดัเก็บใน
อตัราร้อยละ 10 ส าหรับรอบเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือ หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 และตอ้งไม่
เกิน 31 ธนัวาคม 2560 

ทั้งน้ี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องไม่มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วในวัน
สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีใด เกิน 5 ลา้นบาท และไม่มีรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีใด
เกิน 30 ลา้นบาท และไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการตามกฎหมายวา่ดว้ยการยกเวน้และสนบัสนุน
ปฏิบติัการเก่ียวกบัภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร 

(พระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 595 พ.ศ.2558) 
 
2.7 กรณใีนการยืน่แบบ(ภ.ง.ด.51) ช้ากว่าเกนิก าหนดเวลา 

ส าหรับกรณีท่ีไม่ไดย้ืน่แบบแสดงรายการตามก าหนดเวลา บริษทั , ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตอ้งระวางโทษปรับอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 

1. กรณียืน่ (ภ.ง.ด.51) ใน 7 วนันบัตั้งแต่วนัพน้ก  าหนดยืน่รายการ  ตอ้งมีโทษปรับ 1,000 บาท 
แต่ถา้ภายหลงั 7 วนันบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลายืน่ รายการตอ้งมีโทษปรับ 2,000 บาท  

2. กรณี มีเงินภาษีตอ้งช าระ บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตอ้งมีการรับผิดชอบเพ่ิมตาม
มาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 

 
ก าหนดเวลา สถานที่ยืน่แบบ และช าระภาษี 
 ใหย้ืน่แบบ(ภ.ง.ด.51) พร้อมกบัช าระภาษี (ถา้มี) ภายใน 2 เดือนนับแต่วนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีต่อเจา้พนักงาน ณ ส านักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขา ในทอ้งถ่ินท่ีส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและ ที่ตั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั บางกอก ออดิทแอนดแ์ท็กซค์อนซลัแท็นส์ จ  ากดั 
ท่ีอยู1่38 อาคารบุญมิตร ชั้น 12 หอ้งเอ ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  
เบอร์โทร 02-6344142 
 

 
 

รูปที่ 3.1 แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทัใหบ้ริการจดัท าบญัชีและการตรวจสอบบญัชี การใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี 
 
 
 

 



 
 

3.3 รูปแบบการจดัตั้งองค์การและการบริหารขององค์กร 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณ สมพร กรรมารวนิช 

ประธานบริษทั 

 

นางสาวปรียานุช กลุปิตวินั 

ต าแหน่ง: ฝ่ายการเงิน 

แผนก: การบัญชี แผนก: การตรวจสอบบญัชี 

นายเสกสิทธิ์ กรรมารวนิช 
ต าแหน่ง: กรรมการผู้จดัการ 

แผนก: บัญชีและตรวจสอบบัญชี 

 

แผนก: งานฝ่ายกฎหมาย 



 
 

3.4ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
1. นางสาววนิดา กองแกว้ 
ต าแหน่ง: พนกังานฝึกงานดา้นบญัชี 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บ: 

- แยกเอกสารเขา้แฟ้มจดัท าแบบฟอร์มท่ีบริษทัมอบหมาย 
- บนัทึกขอ้มลูในโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปExpress 
- จดัท าแบบยืน่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3,53 
- กรอกขอ้มลูรายละเอียด (ภ.ง.ด.51) จากการประมาณการก าไรสุทธิ 
- ตรวจสอบใบก ากบัภาษีดูรายละเอียดในใบก ากบัภาษีใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

2.นางสาวปรีดา จนัทร์ใหม่ 
ต าแหน่งงาน: พนงังานฝึกงานบญัชี 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บ: 

- บนัทึกขอ้มลูลงโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปExpress 
- จดัท าแบบยืน่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3,53 ในเวบ็กรมสรรพกร 
- กรอกขอ้มลูรายละเอียด (ภ.ง.ด.51) จากการประมาณการก าไรสุทธิ 
- ตรวจสอบใบก ากบัภาษีใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
- จดัท าจดหมายยนืยนัยอดลกูหน้ีและเจา้หน้ี 

 
3.5ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

นายเสกสิทธ์ิ กรรมารวนิช ต าแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการ 
 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

             เร่ิมเวลาปฏิบติังานวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 รวมเป็น 15 สปัดาห์ 
 
3.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.7.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาเร่ืองเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน 
3.7.2 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาถึงหวัขอ้เร่ืองท่ีจะจดัท าโครงงาน 
3.7.3 น าเสนอหวัขอ้โครงงานใหก้บัส านกังานสหกิจ 
3.7.4 เก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ต ารา ส่ืออินเทอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
 (ภ.ง.ด.51) รายละเอียดการกรอก (ภ.ง.ด.51) 
3.7.5 วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดเ้พื่อเก็บรวบรวมไวน้ ามาจดัท าโครงงาน 
3.7.6 จดัท าโครงงานโดยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้จดัท าเป็นรูปเล่ม 



 
 

3.7.7 น าโครงงานท่ีเรียบเรียงเป็นรูปเล่มใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค 60 มิ.ย 60 ก.ค 60  ส.ค 60 ก.ย 60 
1.ศึกษาการท างาน 
2.วางแผนรายงาน 
3.รวบรวมขอ้มลู 
4.จดัท ารูปเล่ม 
5.น าเสนอโครงงาน 
 

     

 
3.8อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ 

3.8.1.ฮาร์ดแวร์ 
3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3.8.1.2 เคร่ือง Printer และเคร่ือง Scanner 

3.8.2.ซอฟตแ์วร์ 
3.8.2.1โปรแกรม Microsoft Word 
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel 
3.8.2.3 โปรแกรม PDF 
3.8.2.4 โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Express 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัตงิามตามโครงงาน 

 
การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึง (ภ.ง.ด.51) ตามมาตรา(67ทวิ)นั้น

มีหลกัการและท่ีมาจากหลกัการเสียภาษีอากรท่ีเป็นธรรม คือ ตอ้งการท่ีจะแบ่งเบาภาระภาษีของนิติ
บุคคลท่ีตอ้งช าระภาษีเมื่อตอนปลายปี ให้ทยอยช าระเมื่อผ่านรอบบญัชีมาแลว้คร่ึงหน่ึง และรัฐยงั
ได้เม็ดเงินท่ีเข้ามาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะใช้ในการบริหารประเทศต่อไป โดยมาตรา 67 ทวิ 
ก  าหนดให้ผูม้ีหน้าท่ีตอ้งยื่นแบบภายในสองเดือน นับแต่วนัสุดทา้ยของ ระยะเวลาบญัชีหกเดือน
นบัตั้งแต่ วนัแรกของระยะเวลาบญัชี 
 

 
การค านวณและการประมาณการ ภาษีเงินได้นิตบุิคลคร่ึงปี(ภ.ง.ด.51) 
 

การประมาณการโดยน าผล ประกอบการจริงของ 6 เดือนแรก บวกกบัผลประกอบการท่ีคิดว่า
จะเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนหลงั ดูจากขอ้เท็จจริงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นรายได ้ประกอบดว้ย รายไดท้างตรง รายไดอ่ื้น ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์และ
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้ 

2. ดา้นรายจ่าย ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร รายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ขาดทุน
จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น และขาดทุนจากาการแลกเปล่ียน ส าหรับรายจ่ายให้พิจารณา
ตอ้งหา้มดว้ย เพราะไม่สามารถน ามารวมค านวณเป็นรายจ่ายในการประกอบกิจการได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

การ Login เข้าสู่ระบบการยืน่แบบรายการ (ภ.ง.ด.51) ในรอบระยะเวลาบญัชี 
 
ขั้นตอนที่ 1 

 
รูปที่ 4.1.1 เข้าเวบ็ไซต์กรมสรรพากร www.rd.co.th เลอืกยืน่แบบผ่านเน็ท 

 
ขั้นตอนที่ 2 

 
รูปที่ 4.1.2 คลกิยืน่แบบออนไลน์ 



 
 
 

ขั้นตอนที่ 3  

รูปที่ 4.1.3 เลอืกแบบภาษเีงินได้นิตบุิคคล (ภ.ง.ด.51) 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 

 
รูปที่ 4.1.4 บันทกึหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วเลอืกปุ่มตกลง 

 
 
 



 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.1.5 การยืน่แบบ (ภ.ง.ด.51) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
รูปที่ 4.2.1 ภาพประกอบ ในการช่วยค านวณการประมาณการของ กรมสรรพากร 

 

 
รูปที่ 4.2.2 ภาพประกอบ ในการช่วยค านวณการประมาณการของกรมสรรพากร 



 
 
 

 

รูปที่ 4.3.1. รูปภาพประกอบตวัอย่าง (ภ.ง.ด.51) 



 
 
 

รูปที่ 4.3.2.รูปภาพประกอบตวัอย่าง (ภ.ง.ด 51) 



 
 
 

 
ขั้นตอนในการค านวณและการท าแบบเพือ่ยืน่ ภาษีเงินได้นติบุิคคลคร่ึงปี (ภ.ง.ด.51) 

 
ขั้นตอนที่ 1  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 4.4 การกรอกบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล 
 
กรอกเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร ช่ือบริษัท  หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีตั้ งส านักงาน 
รหัสไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท์ (เป็นภาษาไทย) และกรอกช่ือเว็บไซต์ ลงในช่องท่ีจัดไวใ้ห้
ครบถว้นชดัแจนและถกูตอ้งทุกอยา่ง 
 
**กรณีบริษทั หรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยประกอบกิจการขนส่งสินคา้ทาง
ทะเล ระหว่างประเทศ และไดรั้บยกเวน้ ภาษีนิติบุคคล ให้ใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ออกให ้
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 การกรอกรอบระยะเวลาบญัชี 
 

กรอกวนัเร่ิมตน้และวนัสุดทา้ย ของระยะเวลาบญัชี การยืน่แบบ แสดงรายการ ใหร้ะบุว่าเป็นการยืน่
ปกติหรือยื่นเพ่ิมเติม ** ถา้ในกรณีการยื่นเพ่ิมเติมให้ ระบุดว้ยว่ายื่นเพ่ิมเติมคร้ังท่ีเท่าไร และให้
แสดงรายการพร้อมทั้งค  านวณภาษีใหท้ั้งหมด และน าภาษีท่ีไดช้  าระไว ้แลว้ตามแบบ (ภ.ง.ด.51) (ท่ี
ยืน่ไวเ้ดิม) มาหกัออก 
 
ขั้นตอนที่ 3 

 
 

รูปที่ 4.6  การใช้อตัราภาษใีนการค านวณภาษ ี
 

1. กรณีเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลทัว่ไป ใหค้  านวณภาษีในอตัรา 20%  ตาม 
พ.ร.บ. (ฉบบัท่ี 42)พ.ศ.2559 

2. กรณีลดอตัราภาษี 



 
 
 

(2.1) กรณีเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ลา้นบาท รายได้และการให้บริการ ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
ต่อเน่ือง  ตั้งแต่ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือ หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้มา 
(2.2) กรณีเป็นกิจการน าเขา้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรในเขตปลอดอากร ท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงพลงังานใหค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิง ใหค้  านวณภาษีในอตัรา 10% ของ
ก าไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมใน หรือ หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2547 
(2.3) กรณีเป็นกิจการศูนยก์ลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ  ให้
ค  านวณภาษีในอตัรา 15% ของ ก  าไรสุทธิ 
(2.4) กรณีเป็นกิจการส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) ค  านวณภาษีในอตัราตามร้อย
ละ 10 ของก าไรสุทธิ 
(2.5) กรณีเป็นส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) ตาม พ.ร.ฎ (ฉบบัท่ี 586) ให้ค  านวณ
ภาษีในอตัรา 10% ของก าไรสุทธิ 
(2.6) กรณีเป็นกิจการตั้งอยู่ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ซ่ึงประกอบด้วย จังหวดั
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา เฉพาะในทอ้งท่ีอ  าเภอจะนะ เทพา ยะลา นาทวี สะบา้
ยอ้ย และจงัหวดัสตูล โดยค านวณในอตัรา 3 % ของก าไรสุทธิ  
(2.7) กรณีเป็นกิจการท่ีตั้งอยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษโดยค านวณอตัรา 10% ของ
ก าไรสุทธิ ส าหรับรายไดท่ี้เกิดข้ึนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
(2.8) กรณีเป็นกิจการ SME ท่ีจดแจง้ตาม ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมหรือในหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2560 
(2.9) กรณีเป็นกิจการอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวใ้น (2.1)-(2.8) 

3. กรณีไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรใหเ้สียจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ให้เสียภาษี
อตัราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ 

4. กรณีประกอบกิจการท่ีได ้รับการยกเวน้ภาษีเงินได ้ตามกฎหมาย เช่น กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน กิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ 

 
 
 

 



 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 

 
รูปที่ 4.7 การค านวณและช าระภาษ ี

ขั้นตอนที่ 5 

 
รูปที่4.8 การค านวณ ฐานภาษ ี

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตวัอย่างที่ 1 แสดงวธิีค านวณ ภาษีเงินได้นิตบุิคคลคร่ึงปี 
บริษทั พีพี แอคเคาน์ต้ิง จ  ากดั จดัตั้งบริษทัและท าการจดทะเบียน มีทุนช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ
รอยระยะเวลาบัญชี 3 ลา้นบาท และมีรายได ้7,000,000 บาท   ประมาณการ ก  าไรสุทธิประจ าปี 
1,000,000 บาท 
 
 

 
รูปที่ 4.9 ค าอธบิายการใช้อตัราในการค านวณภาษ ี

 
วธิีการค านวณ 
ประมาณก าไรสุทธิประจ าปี =1,000,000บาท 
ก่ึงหน่ึงของก าไรสุทธิ =500,000บาท x อตัราภาษีท่ีตอ้งเสีย  
 
อตัราภาษี  = 300,000บาท ยกเวน้ 
 =  200,000บาท x10% 
 =  20,000บาท 



 
 
 

ขั้นตอนที่ 7 

 
 

รูปที่ 4.10 ค ารับรองของกรรมการ หรือผู้จดัการ 
 

ใหก้รรมการหรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูจ้ดัการลงลายมือช่ือในช่องว่างและประทบัตรานิติบุคคล(ถา้มี) 
เมื่อไดต้รวจสอบรายการถกูตอ้งแลว้ 
 
ช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชี 
               ผูต้รวจสอบบญัชีและรับรองบญัชี ไดแ้ก่ 

1. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการสอบบญัชีและเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดีกรมสรรพากร ให้เป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี ส าหรับบริษัท และ ห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

2. ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีขอข้ึนทะเบียนและไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้
เป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี ของหา้งหุน้ส่วนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และมี
ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ลา้น รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาท  

ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรอกเลขประจ าตัวประชาชนและช่ือของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตหรือผูส้อบบัญชีรับอนุญาตหรือผูส้อบบัญชีภาษีอากร แล้วแต่กรณี ลงในช่อง ‘’เลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร’’ (ของผูต้รวจสอบและรับรองบัญชี) และช่อง ‘’ช่ือผูต้รวจสอบและ
รับรองบญัชี’’ส่วนการกรอกรายการช่อง ‘’ทะเบียนเลขท่ี’’ ใหก้รอกดงัน้ี 

1. กรณีเป็นเลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้กรอกตวัเลขทั้ง  8 ช่อง โดยเพ่ิมเลข 0 
ขา้งหนา้เลขทะเบียนจนครบ 8 หลกั เช่นทะเบียน 1234 ใหก้รอก 00001234 

2. กรณีเป็นเลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ให้กรอกตวัภาษาองักฤษ ‘’T’’ และ ‘’A’’ 
ลงใน 2 ช่องแรก ส่วนอีก 6 ช่อง ท่ีเหลือให้กรอกเลขทะเบียน เช่น เลขทะเบียนเลขท่ี 
000001 ใหก้รอก TA0000  



 
 
 

ตวัอย่างที่ 2  การประมาณการขาดไปเกนิ 25 % 
 
บริษทั พีพี แอคเคาน์ต้ิง จ  ากดั ประมาณ ก าไรสุทธิประจ าปี 1,000,000 บาท 
 
ก าไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50    = 1,400,000 บาท 
ประมาณการก าไรสุทธิตามแบบ(ภ.ง.ด.51)         = 1,000,000 บาท 
ประมารการขาดไป                  = 400,000 บาท 
ประมารการขาดไปร้อยละ 400,000 / 1,400,000 x 100  = 28.57% 
 
จากตวัอยา่งจะเห็นว่าบริษทัประมารก าไรสุทธิขาดไปเกินอตัรา 25% ซ่ึงจะเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 
20 ตามการค านวณดงัน้ี 
 
ประมาณก าไรสุทธิตาม (ภ.ง.ด.51)                               = 1,000,000 บาท 
ก่ึงหน่ึง ของการ ประมาณการก าไรสุทธิ                = 500,000 บาท 
300,000 บาทแรก ยกเวน้ = 500,000-300,000                   = 200,000 บาท 
ค านวณภาษี (200,000x อตัรา 10%)                 = 20,000 บาท 
 
 
ก าไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50                                = 1,400,000 บาท 
ก่ึงหน่ึงของก าไรสุทธิ                                = 700,000 บาท 
(300,000 บาทแรก ยกเวน้) = 700,000-300,000                 = 400,000 
ค านวณภาษี (400,000 x อตัรา 10%)                             = 40,000 บาท 
 
ภาษีท่ียืน่ขาดไป (20,000 – 40,000) = 20,000 บาท 
เงินเพ่ิม 20% ของภาษีท่ีช าระขาดไป (20,000x 20%) = 4,000 บาท 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั บางกอก ออดิท
แอนด์แท็กซ์ คอนซัลแท็นส์ จ  ากัด เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ เร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ในการปฏิบติังานคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บ
มอบหมายงานเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการลงบนัทึกบญัชี  คณะผูจ้ดัท าเห็น
ความส าคญัในเร่ือง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี (ภ.ง.ด.51)  ท าให้ทราบถึงปัญหาและ
ขั้นตอนในการปฏิบติังานกล่าวโดยสรุปและส่ิงท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีคือ 

1. ท าใหท้ราบถึงกระบวนการท างานและขั้นตอนการกรอกแบบเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คร่ึงปี (ภ.ง.ด.51) 

2. ท าใหท้ราบถึงวิธีค  านวณก าไร(ขาดทุน)สุทธิเพื่อเสีย ภาษีคร่ึงปี ไม่ใหเ้กิดการผิดพลาด
ท าใหต้อ้งเสียค่าปรับในภายหลงั 

3. ไดค้วามรู้กระบวนการท างานและสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัการท างานในอนาคต
ได ้

5.1.2 ขอ้จ ากดั หรือปัญหาของโครงงาน 
1. คณะผูจ้ ัดท ามีประสบการณ์และความเข้าใจในการท าโครงงานไม่มากนัก ท าให้

จดัเรียงขั้นตอนในการท าโครงงานไดไ้ม่ถกูตอ้ง จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 
2. การเตรียมเอกสารท่ีน ามาท ารายงานไม่ครบถว้น 
3. คณะผูจ้ ัดท ามีความเข้าใจในเร่ืองภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปี (ภ.ง.ด.51) ไม่มาก

เท่าท่ีควร 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานแกไ้ข 

ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานแกไ้ขขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงานใหก้บัผูส้นใจใน
การด าเนินการแกไ้ขใหเ้กิดประโยชน์มีดงัน้ี 

1. ศึกษาขั้นตอนการท าโครงงานและท าความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ก่อนเร่ิมท า
โครงงานเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดและความล่าชา้ในการท าโครงงาน 

2. ควรจดัเตรียมเอกสารหรือเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆในการท างานให้ครบถว้นก่อนท่ีจะ
ปฏิบติังานเสร็จ 

3. ศึกษาท าความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รหรือพนกังานท่ีปรึกษาก่อนเพื่อ
ลดความผดิพลาดในการท าโครงงาน 



5.2สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ได้ความรู้ในการท างานร่วมกับผูอ่ื้นและเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ระบบการท างานใน
องคก์ร การสนทนาอยา่งเป็นทางการ เรียนรู้และปรับตวัให้เขา้กบัพนักงานอ่ืนๆ และ
ความมีน ้ าใจเอ้ือเฟ่ือเผือ่แผต่่อกนัช่วยเหลือกนั 

2. ไดเ้รียนรู้ในการจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและตรงต่อเวลา เพื่อมาใหท้นัเวลางาน 
3. ไดมี้ความรอบคอบและมีความรับผดิชอบมากข้ึน และไดค้วามรู้ใหม่ท่ีนอกเหนือจาก

การศึกษาในหอ้งเรียนเพ่ิมเติมอีกมากมายซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีดีจะน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานจริงในอนาคตต่อไป 

4. ไดเ้รียนรู้การวางตวัและการติดต่อส่ือสารกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ปัญหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองมือ เช่น โปรแกรม Excel , Express และอุปกรณ์
ส านกังาน 

2. การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผดิพลาด  
3. ปัญหาด้านการปรับตัวและส่ือสารกบัพนักงานในองค์กรอาจมีการส่ือสารข้อมูลไม่

ตรงกนัท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน 
5.2.3  ขอ้เสนอแนะ  

1. ควรมีการจดัอบรมในดา้นเทคโนโลยีในการใชเ้คร่ืองมือ เช่นโปรแกรม Excel , Express 
และอุปกรณ์ส านักงานเพื่อให้มีความเขา้ใจและปฏิบติังานได้และเกิดขอ้ผิดพลาดน้อย
ท่ีสุด 

2. ควรศึกษาหาขอ้มูลหรือปรึกษาพนักงานพ่ีเล้ียงหรือพนักงานท่ีมอบหมายงานเพ่ือ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3. ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อในการปรับตัวและส่ือสารกับเพื่อน
ร่วมงานเพ่ือสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
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