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บทคดัย่อ 
 บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั เป็นบริษทัที่ใหบ้ริการทางดา้นการท าบญัชี-ภาษี
และการใหค้  าปรึกษาดา้นบญัชี-ภาษ ีซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในวชิาชีพ 
เพราะถา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดจะกระทบถึงช่ือเสียงของบริษทัและความเช่ือถือของลูกคา้ ซ่ึงผูจ้ดัท  า
ไดรั้บหมอบหมายงานใหบ้นัทึกบญัชีภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53 ดว้ยโปรแกรมบญัชี 
EASY ACC ตามขั้นตอนและวธีิการที่ถูกตอ้ง โดยที่ผูจ้ดัท  าก่อนหนา้น้ีไม่ไดมี้ความรู้ ทกัษะการใช้
โปรแกรมบญัชี EASY ACC มาก่อน 
 โครงงานน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เพิม่ความรู้และความเขา้ใจในภาษีหกั ณ ที่จ่าย และเพิม่ทกัษะการ
ใชโ้ปรแกรมบญัชี EASY ACC โดยท าการศึกษาประเภทของเงินได ้อตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 
วธีิการใชโ้ปรแกรมบญัชี EASY ACC จาการศึกษาน้ีท าใหผู้จ้ดัท  ามีความรู้ความเขา้ใจมากขึ้น
เก่ียวกบัภาษีหกั ณ ที่จ่ายและทกัษะการใชโ้ปรแกรมบญัชีซ่ึงมีประโยชน์ในการน าไปประยกุตใ์ชใ้น
อนาคตและหวงัวา่โครงงานน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ 
 
ความส าคญั : ภาษีหกั ณ ที่จ่าย การใชโ้ปรแกรมบญัชี EASY ACC 
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Abstract 
 Thanacharoen Company Accounting and Legal Ltd. is a company that provides 
accounting-tax services and accounting-tax consulting which requires expertise and professional 
experience. If errors occur, it will affect the company's name and customer trust. The organizer 
was assigned to the accounting department of withholding tax for Income Tax Form 3 and 
Income Tax Form 53. The accounting software used was EASY ACC. The correct procedures and 
methods were not followed by the previous intern who did not have the knowledge or skills to use 
EASY ACC Accounting Software.  
 This project was created to increase knowledge and understanding of withholding taxes 
and increase skills in using the accounting software EASY ACC by studying the type of income 
withholding tax rate on how to use EASY ACC Accounting Software. From this study, the author 
gained more knowledge and understanding of withholding taxes and many skills in using the 
accounting software. This training will be useful for future application and the author hopes that 
this project will be useful to interested parties. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 จากการที่ผูจ้ดัท  าไดไ้ดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั 
เป็นบริษทัที่ใหบ้ริการทางดา้นการท าบญัชี-ภาษีและการใหค้  าปรึกษาดา้นบญัชี-ภาษ ีซ่ึงผูจ้ดัท  า
ไดรั้บต าแหน่งผูช่้วยผูท้  าบญัชีซ่ึงโดยที่ทางบริษทัมีการใชโ้ปรแกรมหลกั คือ EASY ACC ในการ
บนัทึกบญัชีซ่ึงผูจ้ดัท  าไดเ้ห็นถึงความส าคญัการท าบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย เพราะถา้
หากเกิดความผดิพลาดที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีมูลคา่เพิม่จะท าใหเ้กิดเร่ืองยุง่ยากตามมา เช่น ยืน่ภาษีทนั
ก าหนดแต่เสียภาษีไม่ครบ จะเสียเบี้ยปรับ0.5-1เท่าของภาษีที่ตอ้งจ่าย และไม่ไดย้ืน่แบบภาษีภายใน
ก าหนด จะมีโทษปรับทางอาญาสูงสุด2,000บาท เป็นตน้ 
 ทางผูจ้ดัท  าจึงมีคความสนใจในเร่ือง ภาษีหกั ณ ที่จาย เพือ่เป็นการศึกษาหาความรู้เพิม่เติม
และทบทวนความรู้และ ท าใหมี้ความเขา้ใจในเร่ืองของ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย มากขึ้น ทางผูจ้ดัท  าจึงหวงั
วา่จะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคตได ้
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพือ่ศึกษากระบวนการการบนัทึกบญัชี 
 1.2.2 เพือ่ศึกษาการยืน่แบบแสดงรายการภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
 1.2.3 เพือ่น าความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระกอบวชิาชีพในอนาคต 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ระยะเวลาในการท างานตั้งแต่วนัที่ วนัที่13 มกราคม 2563 - วนัที่ 18 มีนาคม 2563 
รวม  48 วนั 
 1.3.2 การบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรม EASY ACC 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 เรียนรู้การบนัทึกบญัชีที่ถูกตอ้ง 
 1.4.2 มีความรู้ความเขา้ใจในเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย1.4.3 น าส่ิงที่เรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานจริงไดใ้นอนาคต 
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย คือ เงินที่คน<จ่าย>ที่จดทะเบียนเป็นบริษทัหรือนิติบุคคลตอ้ง<หกั>ไว้
ก่อนที่จะจ่ายเงินใหก้บัคนรับที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา แลว้เอาเงินนั้นไปใหก้บัรัฐ ท าใหผู้รั้บเงิน
ไม่ไดรั้บเงินเตม็จ านวน แต่จะไดเ้งินกบักระดาษแผน่นึงที่เรียกวา่<หนงัสือรับรองหกั ณ ที่จ่าย> โดยที่ผู ้
จ่ายเงินตอ้งจ่ายเตม็จ านวนแต่จ่ายใหก้บัผูรั้บเงินโดยตรงส่วนนึงและอีกส่วนน่ึงจ่ายใหก้รมสรรพากร 
 2.1.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีไว้ท าไม 
ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากรบอกไวว้า่ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย คือตวัช่วยในการลดภาระของผูเ้สียภาษี ที่ไม่
ตอ้งเสียภาษีเยอะ ๆทีเดียวตอนปลายปีหรือมองไดอี้กแบบคือ เขากลวัเราเบี้ยวเงินภาษีเงินไดต้อนปลายปี
มากกวา่ เพราะกลวัจะไม่มีเงินจ่าย ก็เลยค่อย ๆใหท้ยอยจ่าย 
2.2 ผู้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วน าส่งสรรพากร 
 ผูท้ี่ตอ้งหกัภาษี ณ ที่จ่าย คือ ผูจ่้ายเงินที่เป็นผูป้ระกอบการทัว่ไป บริษทัหา้งร้าน สมาคม จนถึง
องคก์รของรัฐซ่ึงขึ้นอยูก่บัจ่ายเป็นค่าอะไร และผูท้ี่ถูกหกัตอ้งเสียภาษีหรือไม่ เช่น ถา้คุณจ่ายเงินเดือนค่าจ่าง 
ถึงแมว้า่คุณจะเป็นบุคคลธรรมดา เช่นเปิดร้านแต่ไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคล มีพนกังาน จา้งคนมาเฝ้าร้าน คุณก็ตอ้ง
หกัภาษี ณ ที่จ่ายค่าจา้งนั้น แลว้น าส่งสรรพากรถา้เขา้เกณฑท์ี่ตอ้งหกั 
2.3 ผู้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 ผูท้ี่ตอ้งถูกหกั คือ ผูท้ี่ตอ้งเสียภาษีทุกคนตอ้งถูกหกั ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือ
ถา้คุณเป็นบุคคลที่ไม่เขา้ข่ายที่ตอ้งเสียภาษี ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งถูกหกั ตอ้งมีการบอกคูค่า้ หรือคนที่ตอ้งจ่ายเงิน
ใหคุ้ณเพือ่เขาไม่รู้ แต่ถา้ถูกหกัไวแ้ลว้สามารถขอคืนไดเ้ม่ือไม่ถึงเกณฑท์ี่ตอ้งเสียภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ
มีโอกาสที่เป็นทั้งผูห้กัและผูถู้กหกั 
 2.3.1 จ านวนรายรับที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  เม่ือจ่ายเงินตั้ง 1,000 บาท ขึ้นไปในคร้ังเดียว หรือหลายๆคร้ังรวมกนัก็ได ้เช่นจ่ายเงิน1,200 
บาท แบ่งเป็นจ่าย 2คร้ัง คร้ังละ 600 บาท ตอ้งหกัไวท้ั้ง2คร้ังดว้ย ถึงแมแ้ต่ละคร้ังจะไม่เกิน1,000 บาท  
2.4 ประเภทของเงินได้ที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 การหกัภาษี ณ ที่จ่าย แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท 
1.บุคคลธรรมดา 
ประเภทของเงินได้

พงึประเมิน 
ผูจ่้ายเงินที่มีหนา้ที่

หกัภาษี 
หกัภาษี 
ร้อยละ 

แบบ/ก าหนดเวลา
น าส่งภาษี 
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1.เงินเดือน ค่าจา้ง 
มาตรา40(1) 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ร้อยละ5 ภ.ง.ด.1/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

2.จา้งท างานให้ เช่น 
ค่านายหนา้ มาตรา
40(2) 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ร้อยละ5 ภ.ง.ด.1/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

3.การให้เช่า
ทรัพยสิ์นทุกชนิด 
มาตรา40(5)ก 

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อ่ืน 

ร้อยละ5 
ร้อยละ1 กรณีค่าเช่า
เรือตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริม
พาณิชยน์าว ี

ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

4.วชิาชีพอิสระ เช่น 
วชิากฎหมาย การ
ประกอบโรคศิลปะ 
วศิวกรรม 
สถาปัตยกรรม การ
บญัชีและประณีต
ศิลปกรรม มาตรา
40(6) 

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อ่ืน 

ร้อยละ3 ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

5.ค่าโฆษณา มาตรา
40(8) 

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อ่ืน 

ร้อยละ2 ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

6.นกัแสดงสาธารณะ 
ที่มีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย มาตรา
40(8) 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ร้อยละ5 ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

7.รางวลัในการ
ประกวดแข่งขนั/ชิง
โชค มาตรา40(8) 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ร้อยละ5 ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

8.รางวลัส่วนลดหรือ
ประโยชน์จาการ
ส่งเสริมการขาย 
มาตรา40(8) 

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อ่ืน 

ร้อยละ3 ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 
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9.ค่าบริการอ่ืนที่ไม่
ใชค้่าบริการโรงแรม 
ภตัตาคารและค่าเบี้ย
ประกนัชีวติ มาตรา
40(8) 

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อ่ืน 

ร้อยละ3 ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

10.ค่าขนส่งทีไม่ใช้
ขนส่งสาธารณะ 
มาตรา40(8) 

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อ่ืน 

ร้อยละ1 ภ.ง.ด.3/ภายในวนัที่7
ของเดือนถดัไป 

 

ตารางที่2.1ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 

 

 

2.นิติบุคคล 

ประเภทของเงินได้
พงึประเมิน 

ผูจ่้ายเงินที่มี
หนา้ที่หกัภาษี 

ผูถู้กหกัภาษี หกัภาษ ี
ร้อยละ 

แบบ/
ก าหนดเวลา
น าส่งภาษี 

1.ค่านายหนา้ รับ
ท างานให ้มาตรา
40(2) ค่ากู๊ดวลิล ์
ลิขสิทธ์ิ/สิทธิอยา่ง
อ่ืน มาตรา40(3) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

-บริษทั 
-หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-มูลนิธิ/สมาคม 

    
   ร้อยละ3 
 
  ร้อยละ10 

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

2.ดอกเบี้ยเงินฝาก 
ดอกเบี้ย ตัว๋เงิน 
มาตรา40(4)(ก) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 
ธนาคาร/บริษทั
เงินทุน/บริษทั
หลกัทรัพย/์
บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ 

-บริษทั 
-หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-บริษทัเงินทุน/
บริษทั
หลกัทรัพย/์
บริษทั/บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ 
-มูลนิธิ/สมาคม 

 
 
 
 
         ร้อยละ1 
 
 
 
        ร้อยละ10 

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 
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3.เงินปันผล ส่วน
แบ่งก าไร มาตรา
40(4)(ข) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/กองทุน
รวม/สถาบนั
การเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะ
(ไม่รวมกิจการ
ร่วมคา้) 

-บริษทั 
-หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
 

    
       ร้อยละ10 

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

4.วชิาชีพอิสระ 
มาตรา40(6) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

-มูลนิธิ/สมาคม ร้อยละ10 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

5.การให้เช่า
ทรัพยสิ์น มาตรา
40(5)(ก) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

-บริษทั 
-หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-มูลนิธิ/สมาคม 
-บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคลเฉพาะที่
ไดรั้บค่าเช่าเรือ
ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริม
พาณิชยน์าว ี
 

 
   ร้อยละ5 
 
   ร้อยละ10 
   ร้อยละ1 

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

6.ค่าจา้งท าของ การ
รับเหมาที่ผูรั้บจดัหา
สมัภาระ มาตรา
40(7)(8) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน/ผู ้
จ่ายเงินทุกราย 

-บริษทั 
-หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-บริษทั 
-หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย
ต่างประเทศ

    
     ร้อยละ3 
 
 
  
 
 
 

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 
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ประกอบกิจการ
ในไทยและไม่ได้
มีส านกังานสาขา
ตั้งอยูถ่าวรใน
ไทย 
 
 
 

    ร้อยละ5 

7.ค่าโฆษณา มาตรา
40(8) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

ผูท้ี่เสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ2 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

8.รางวลัในการ
ประกวดแข่งขนั ชิง
โชค มาตรา40(8) 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ผูท้ี่เสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ5 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

9.ค่าบริการอ่ืนที่ไม่
ใชค้่าบริการ
โรงแรม ภตัตาคาร
และค่าเบี้ยประกนั
ชีวติ มาตรา40(8) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

ผูท้ี่เสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ3 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

10.รางวลัส่วนลด
หรือประโยชน์จา
การส่งเสริมการขาย 
มาตรา40(8) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

ผูท้ี่เสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ3 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

11.เบี้ยประกนัวนิาศ
ภยั มาตรา40(8) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

ผูท้ี่เสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ1 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

12. .ค่าขนส่งทีไม่
ใชข้นส่งสาธารณะ 
มาตรา40(8) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

ผูท้ี่เสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

ร้อยละ1 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 
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13.ค่าซ้ือสินคา้พชื
ไร่ 8 ชนิด ไดแ้ก่ 
ยางแผน่หรือยาง
ชนิดอ่ืน มนั
ส าปะหลงั ปอ 
ขา้วโพด ออ้ย เมล็ด
กาแฟ ผลปาลม์
น ้ ามนั ขา้ว มาตรา
40(8) 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอ่ืน 

บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล(ไม่
รวมกลุ่ม
เกษตรกรตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
สหกรณ์) 

ร้อยละ0.75 ภ.ง.ด.53/ภายใน
วนัที่7ของเดือน
ถดัไป 

14.ขาย
อสงัหาริมทรัพย ์
มาตรา40(8) 

ผูจ่้ายเงินทุกราย บริษทั/หา้ง
หุน้ส่วนนิติ
บุคคล 

ร้อยละ1 หกัภาษีและ
น าส่งขณะจด
ทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่
กรมที่ดิน 

 

ตารางที่2.1ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล 

ตัวอย่างเช่น  

เรามีภาษีที่ตอ้งเสียทั้งหมดในปี จ  านวน 15,000 บาท แต่เรามีภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ถูกหกัไวแ้ลว้ระหวา่งจ านวน 
10,000 บาท แปลวา่ปีน้ีเราตอ้งเสียภาษีเพิม่เติมเพียง 15,000 – 10,000 = 5,000บาท โดยที่ 10,000 บาทที่ถูก
หกัไว ้น าไปเครดิตออกจากภาษีที่ตอ้งช าระตอนปลายปี 

สรุปคือ 1.คนจ่ายหกัภาษีไว ้เอาเงินไปส่งสรรพากร 
 2.คนรับไดใ้บเอกสารหลกัฐานการหกัภาษี 
 3.ตอนยืน่ภาษี ค  านวณออกมาไดเ้ท่าไร ใหเ้อาภาษีที่ถูกหกัไวไ้ปลบออก ส่วนต่างที่เสียเพิม่หรือได้
คืนแลว้แต่กรณี 
ทุกคร้ังที่หกัท าการหกั คนที่หกัตอ้งออกหนงัสือรับรองหกั ณ ที่จ่าย ไวด้ว้ยทุกคร้ังโดยออกอยา่งนอ้ย 4ฉบบั 
คือ ตน้ฉบบัและส าเนา 2ฉบบัแรกออกใหคู้่คา้ เพือ่ใหคู้่คา้เก็บไวข้อคืนภาษีฉบบัหน่ึง และเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานอีกฉบบัหน่ึง ฉบบัที่3 และ 4 เราเก็บไวเ้อง ฉบบัที่ 3 เอาไวส้ าหรับส่งภาษี(โดยปกติจะส่งฉบบัน้ี
ใหก้บัส านกังานบญัชีเป็นผูท้  าให)้ ส่วนฉบบัที่4 เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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2.1 ตัวอย่างหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 

 

2.5 ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
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ใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ใบ 50 ทว ิคือ เอกสารแสดงยอดเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ทุกคนควรรู้จกัและ
ท าความเขา้ใจ เพราะเวลาขอคืนภาษีกบักรมสรรพากร ใบ 50ทว ิคือ หน่ึงในเอกสารส าคญั ที่ตอ้งใชย้ืน่
ประกอบกบัหนงัสือรับรองเงิน และยงัตอ้งอา้งอิงกบัตวัเลขเงินไดก้บัมูลค่าภาษีตามที่ปรากฏในใบหกัภาษี 
ณ ที่จ่าย 
 2.5.1 ผู้จัดท าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  ผูจ้ดัท  าจะตอ้งเป็นผูจ่้ายเงินใหก้บับุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ไม่วา่จะจ่ายเป็น เงินเดือน 
เบี้ยเล้ียง โบนสั ค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียม ค่าลิขสิทธ์ิ เงินปันผล ก็นบัวา่เป็นรายจ่ายที่พงึประเมินในใบหกั
ภาษี ณ ที่จ่าย 
 2.5.2 ช่วงที่ออกเอกสารใบก ากับภาษี ณ ที่จ่าย 
 1.ออกทนัทีทุกคร้ังที่มีการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  
 2. ออกภายในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์ของปีถดัจากปีภาษี หรือ ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัที่ผูถู้กหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหวา่งปี เม่ือมีการหกัภาษี ณ ที่จ่าย หรือ กรณีมีการจ่ายรายไดจ้ากการท างาน 
2.6  โทษของการหลีกเลี่ยงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 การหลีกเล่ียงไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย หรือ จ่ายไม่ครบ หรือไม่ตรงตามก าหนด ถือวา่มีความผดิ ไดแ้ก่ 
 1.ถา้ผูจ่้ายเงินไม่ไดห้กัภาษี ณ ที่จ่าย และน าเงินส่ง หรือหกัและน าเงินส่งแต่ไม่ครบ ผูจ่้ายเงินตอ้ง
รับผดิร่วมกบัผูมี้เงินไดใ้นการช าระเงินตามจ านวนเงินภาษีที่ไม่ไดห้กัและน าส่ง หรือตามจ านวนเงินที่ขาด
ไป กรณีที่ผูจ่้ายเงินไดห้กัภาษีไวแ้ลว้ให้ผูมี้เงินไดพ้น้ความผดิ ช าระเงินภาษีเท่าจ  านวนจ านวนที่ผูจ่้ายเงินได้
หกัไว ้และใหผู้จ่้ายเงินรับผดิช าระภาษีจ านวนนั้นแต่เพยีงฝ่ายเดียว 
 2.ถา้ผูจ่้ายเงินไม่น าเงินภาษี หกัภาษี ณ ที่จ่าย ไปส่งในเวลาก าหนด ตอ้งเสียเงินเพิม่อีกร้อยละ1.5ต่อ
เดือน 
 3.ผูมี้เจตนาละเลยมายืน่รายการเพือ่หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน6เดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
2.7 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 1. ภ.ง.ด.3 คือ แบบยืน่เพือ่แจง้ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ท  าธุรกรรมกบับุคคลธรรมดา ที่
เจา้ของธุรกิจ(นิติบุคคล)จะตอ้งหกัออกจากคา่จา้งจากบุคคลภายนอกที่เขา้มาท างานในบริษทั 
 2. ภ.ง.ด.53 คือ แบบยืน่เพือ่แจง้ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ระหวา่งนิติบุคคลดว้ยกนั  
 2.7.1 ส่งภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53ตอนไหน 

1. ทั้งภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53 ส่งภายในวนัที่7ของเดือนถดัไปของทุกเดือน ถา้เดือนไหนไม่มี
การหกัก็ไม่ตอ้งน าส่ง 
2. ถา้เดือนไหนมีแต่รายการหกั ณ ที่จ่าย เฉพาะบุคคลก็ส่งเฉพาะภ.ง.ด.3 หรือถา้มีการหกั 
ณ ที่จ่าย เฉพาะนิติบุคคลก็น าส่งเฉพาะภ.ง.ด.53 
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3.ถา้ยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ตสามารถยดืเวลาออกไปไดอี้ก 8 วนั (ถึงวนัที่15)และสามารถเช็ก
ยอ้นหลงัไดห้ลงัส่งไปแลว้3วนั 

2.8 สถานที่ย่ืนแบบ 
 1. ส านกังานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู ่
 2. การยืน่แบบผา่นเวบ็ไซตก์รมสรรพากร (ตอ้งสมคัรสมาชิกล่วงหนา้ก่อนการยืน่แบบ) 
 3. ยืน่แบบที่ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละสาขาในทอ้งถ่ิน ที่สถานประกอบการตั้งอยู ่
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2.2 ตัวอย่างภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 
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2.3 ตัวอย่างภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 
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2.4 ตัวอย่างใบแนบภ.ง.ด.53 
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2.5 ตัวอย่างใบแนบภ.ง.ด.3 

2.9โปรแกรมบัญชี EASY ACC 
 โปรแกรมบญัชี EASY ACC เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจ มีรายละเอียดในทุก ๆ ส่วนที่
ช่วยใหส้ามารถจดัการกบังานบญัชีที่ยุง่ยากใหถู้กตอ้ง ตามหลกัการบญัชี การท างานของโปรแกรมได้
จดัเรียงไวเ้ป็นขั้นตอนตามล าดบั ท าใหค้วบคุมการปฏิบติังานไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการ
บนัทึกไดอ้ยา่งละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกใบก ากบัสินคา้ ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือ ใบ
วางบิล จนถึงออกงบการเงินทุกชนิด เช่น งบทดลอง งบก าไรขาดทนุ งบดุล งบกระแสเงินสด  โปรแกรม
ท างานแบบReal Time หลงัจากบนัทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพมิพร์ายงานต่าง ๆไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ประมวลผลใด ๆทั้งส้ิน ปรับเปล่ียนรูปแบบการรายงาน แกไ้ขฟอร์มใบก ากบัตามที่กิจการตอ้งการได ้การ
รายงานแบบตาราง(Grid Report) ที่ช่วยจดัเรียงล าดบัขอ้มูลก าหนดกลุ่ม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว  
 2.9.1 ข้อดีของโปรแกรมบัญชี EASY ACC 
  1.สามารถน าขอ้มูลออกไดห้ลายรูปแบบ เช่น Text, Excel, HTML 
  2.ช่วยกิจจการปรับเขา้สูม้าตรฐานการบญัชีไดง่้ายที่สุด 
  3.แต่ละโปรแกรมแยกการท างานอยา่งเป็นอิสระ ท าใหส้ามารถเร่ิมจากโปรแกรม       

ไหนก่อนก็ได ้หรือเปิดขึ้นมาพร้อมกนัเลยก็ได ้
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4.รองรับการจดัท า รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และใบก ากบัรูปแบบใหม่ ปี2557 ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
5.สามารถท างานไดแ้มใ้น Save Mode ของ Window 
 

 

 

 

2.6 โปรแกรมบัญชี EASY ACC ACCOUNTING SYSTEM 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1ช่ือและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ 
 3.1.1ช่ือ :   บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั 
 3.1.2สถานที่ต้ัง :   69/228 ซ.จรัญสนิทวงศ ์23 ถ.จรัญสนิทวงศ ์                
     แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

10700 
 3.1.3โทรศัพท์ :   02-412-4874 

 

3.1แผนที่ต้ังสถานประกอบการ 

3.1.4ประวัติสถานประกอบการ 
 บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั ไดเ้ปิดด าเนินการปี พ.ศ.2518-ปัจจุบนั ไดด้ าเนิน 
ธุรกิจมาแลว้กวา่45ปี บริหารงานโดยคุณปราณี เยน็จิตต ์ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0105544081475 

ทาง 
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บริษทั ไม่เคยหยดุการพฒันาระบบงานและการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั และมีความ 
มัน่ใจที่จะน าเสนอการใหบ้ริการในระดบัมืออาชีพแก่ทุกองคก์รเพือ่ลดปัญหาการท าบญัชีใหห้มด

ไป 
 ระบบงานไดมี้การพฒันาขึ้น ไม่เพยีงแต่การบนัทึกบญัชีและแสดงงบการเงินแต่ละปีของ 
ลูกคา้เท่านั้น แต่ยงัไดย้กระดบัรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยมีการเปรียบเทียบการพฒันาของบริษทั

ลูกคา้ 
ในแต่ละปี เพือ่ใหไ้ดลู้กคา้ไดใ้ชง้บการเงินที่เราจดัเตรียมให ้เป็นเขม็ทิศในการประเมินสถานการณ์ 
ของบริษทั เพือ่หลีกเล่ียงการตดัสินใจที่ผดิพลาดในอนาคต ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของบริษทัส่วนใหญ่ 
ในประเทศไทย 
3.1.5วิสัยทัศน์(VISION)  
 มุ่งสู่การพฒันาเป็นส านกังานบญัชีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.1.6พันธกิจ(MISSION) 
 บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั มีความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการ จดัท าบญัชีและ 
ภาษีอากร อยา่งมีมาตรฐานของวชิาชีพ ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ มีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

เพือ่ให้ 
การบริการมีคุณภาพแก่ลูกคา้ 
3.1.7นโยบายคุณภาพ(QUALITY POLICY) 
 1.การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีและ ภาษีอากรใหก้บัผูป้ระกอบการ 
 2.พฒันาระบบการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ มุง้เนน้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพมาใหบ้ริการ 
 3.เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เพือ่ใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วน 
ร่วมในการบริหารงานคุณภาพ เพือ่ความพงึพอใจแก่ลูกคา้ 
3.1.8การบริการที่น่าประทับใจ 
 การบริการเป็นที่น่าพอใจของลูกคา้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการส่ือสาร ออกไป

ให้ 
ทราบโดยทัว่กนั เป็นที่น่าเช่ือถือและยอมรับของหน่วยงานราชการ ใชค้วามรู้ความช านาญ และ 
ประสบการณ์ในวชิาชีพน ามาเพือ่บริการลูกคา้ 
3.2 ลักษณะการประกอบการขององค์กร 
 บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั มีการบริการที่หลากหลาย เช่น 
3.2.1 บริการด้านบัญชีและภาษีอากร 
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 -จดัท าบญัชีตาม พ.ร.บ.การบญัชี 
 -จดัท างบกระแสเงินสดและวเิคราะห์งบการเงิน 
 -วางระบบบญัชีและการควบคุมภายใน 
 -จดัท าและยืน่แบบภาษีอากรทุกประเภท 
 -ตวัแทนติดต่อกรมสรรพากร 
3.2.2 บริการด้านตรวจสอบบัญชี 
 -ตรวจสอบบญัชีภายใน 
 -วเิคราะห์งบการเงิน 
 -วางระบบบญัชีและควบคุมภายใน 
3.2.3บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ 
 -จดทะเบียนตั้งบริษทั เลิกกิจการ ช าระบญัชี 
 -จดทะเบียนสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ 
 -ขอใบอนุญาตจดัตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงาน 
3.2.4บริการด้านประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
 -จดัท าทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกนัสงัคมและกองทุนเงินทดแทน 
 -จดัท ายืน่แบบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงินทดแทน 
3.2.5 บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจและอ่ืน ๆ 
 -ปรึกษาดา้นบญัชีและภาษีอากร 
 -ปรึกษาดา้นการจดทะเบียนและใบอนุญาต 
 -ปรึกษาดา้นแรงงานและประกนัสงัคม 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารองค์กร 

 

  

 

 

 

 

     

   

 

 

3.2 รูปแบบการจัดองค์การ 

 

3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
  ต าแหน่ง :        นกัศึกษาฝึกงาน แผนกบญัชี 
              ลกัษณะงาน:     ตรวจสอบเอกสารทางการบญัชีเพือ่ลงบญัชี 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 นางสาวพรทิพย ์ไชยสิทธ์ิ (พนกังานบญัชี) 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 วนัที่13 มกราคม 2563 - วนัที่ 18 มีนาคม 2563 รวม 48 วนั 

 
 

คณุปราณี เย็นจิตต์

ผู้บริหาร 

คณุ กรวรรณ (พ่ีกร) 

ผู้สอบบญัชี 

รองผู้บริหาร กรรมการบริษัท 

แผนกภาษี แผนกบญัชี 
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บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 48 วนั นับตั้งแต่วนัที่13 มกราคม 2563 - วนัที่ 18 
มีนาคม 2563 ณ บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั ผูจ้ดัท  าไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ ตามที่
พนกังานที่ปรึกษาไดม้อบหมายงานใหป้ฏิบติัและใหค้  าแนะน าต่าง ๆในการท าบญัชี และอธิบาย
ขั้นตอนกระบวนการการด าเนินงานที่ถูกตอ้งครบถว้นและไดมี้การน าความรู้จากในหอ้งเรียนมา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานสหกิจศึกษา การปฏิบติังานสหกิจศึกษาท าใหผู้จ้ดัท  าไดรู้้ขั้นตอนใน
การท างานหลายๆดา้นถือวา่เป็นประสบการณ์ทีท่  าใหเ้กิดประโยชน์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
จริงในอนาคต โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี 
4.1 ข้ันตอนในการจัดท าบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
  ขั้นที่1.การรับเอกสาร  
 การรับส่งเอกสารมีอยูด่ว้ยกนั3ทางไดแ้ก่   
 1.พนกังานรับส่งเอกสารของส านกังาน  
 2.รับส่งทางอีเมลล ์
 3.ทางไปรษณีย ์หรือบริษทัที่ใหบ้ริการดา้นการส่งสินคา้ เช่น  Kerry หรือLineman 
 ขั้นที่2.ตรวจสอบเอกสาร 
 1.ตรวจสอบเอกสารวา่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 
 2.ขดัแยกเอกสาร 
 3.จดัเรียงเอกสารตามปีและตามเดือนเพือ่ความสะดวก 
 ขั้นที่3.เปรียบเทียบเอกสาร 
 ท าการเปรียบเทียบเอกสารใบแนบ ภ.ง.ด.กบัหนังสือรองรับหกั ณ ที่จ่าย วา่มีจ  านวนเงิน  
ภาษีที่ถูกหกั ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ่ตรงกนัหรือไม่ 
 
ขั้นที่4. การบันทึกบัญชี ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 
 1.เปิดโปรแกรมบญัชี EASY ACC 
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4.1 Iconโปรแกรมบัญชี EASY ACC 

 2.ใหก้ดไปที่บญัชีแยกประเภท 

 

4.2 รูปแสดงเมนู EASY-ACC Applications Center 

 3.จะเห็นวา่มีแต่ขอ้มูล DATADEMO ทีน้ี จะสร้างไดเร็คทอร่ีใหม่ส าหรับเก็บขอ้มูล 
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4.2.1 รูปแสดง Select Directory 

 4.ใหค้ลิกไปที่บรรทดัที่วา่ง แลว้กด [แกไ้ข] จะมีจอภาพ Edit Company แสดงขึ้นมา ใหใ้ส่
ช่ือ กิจการที่ตอ้งการลงไปในช่องช่ือกิจการ เป็นภาษาไทยหรือองักฤษก็ได ้ 

 

4.2.2 รูปแสดงEdit Company 

 5.เน่ืองจากเป็นไดเร็คทอร่ีใหม่ โปรแกรมก็จะบอกวา่ไม่เคยพบไดเร็คทอร่ีน้ีมาก่อน จะท า
การสร้างใหม่อีกหรือไม่ ใหเ้ลือกสร้างแฟ้มขอ้มูลใหม่ ถา้ไม่เคยสร้างโปรแกรมก็จะสร้างขึ้นมาให ้
ในที่น้ีตอบ [YES]  



24 
 

 

4.2.3 รูปแสดง Information 

 6.รูปแบบผงับญัชีที่เตรียมไวใ้ห้จะเป็นผงับญัชีของกิจการซ้ือมาขายไป ถา้กิจการเป็นธุรกิจ
แบบอ่ืน ก็ใหค้ลิกขวาแลว้เลือกไปที่ Template ผงับญัชีรูปแบบต่าง ๆ แลว้ก็เลือกประเภทที่
ใกลเ้คียงกบักิจการมากที่สุด เสร็จแลว้คลิกตกลง 

 

4.3 รูปแบบฝังบัญชี 

 7.จะเห็นวา่ช่ือกิจการจะแสดงใหเ้ป็นตามช่ือช่ือที่ก  าหนดไวต้ั้งแต่ตอนเลือกกิจการแลว้ ที่
เหลือคือที่อยูก่็ใหใ้ส่เพิม่เติมไปได ้จากนั้นก็ใหค้ลิกไปที่รหสับญัชีส าหรับระบบ ใหค้ลิกเมา้ส์ขวาที่
ช่องรหสับญัชีใดก็ได ้แลว้เลือก "คน้หารหสับญัชีอตัโนมติั” จากนั้นคลิกตกลง 
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4.3.1 รูปแสดง Create New File 

 

4.3.2 รูปแสดง Create New File 

 8.เลือกวธีิการค านวณตน้ทุนสินคา้ ถา้ไม่แน่ใจวา่จะเลือกแบบไหนก็ใหเ้ลือกเป็น "แบบถวั
เฉล่ีย” ไวก่้อน เสร็จแลว้กด [ตกลง]  
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4.3.3 รูปแสดง Create New File 

  9.คลิกที่ UPDATE เลือก เพิม่/แกไ้ขหมวดสินคา้ 

 

4.4 รูปแสดงการสร้างรหัสสินค้า 
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 10. Edit Departments ให้เล่ือนแถบแสงไปที่บรรทดัแรก ที่มีตวัเลข 01 แลว้คลิก แกไ้ข 
จากนั้นใหพ้มิพช่ื์อหมวดสินคา้เป็น "เคร่ืองเขียน" ส่วนรหสับญัชีแยกประเภท ใหใ้ส่ 1510 เสร็จ
แลว้คลิก [ตกลง] เพือ่บนัทึกขอ้มูล 

 

4.4.1  รูปแสดงรหัส-01 
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4..4.2 รูปแสดงการสร้างรหัสสินค้า 

11.จากนั้นท าการสร้างรหัสเจา้หน้ี/ลูกหน้ี คลิกที่ UPDATE เลือกเพิม่/แกไ้ขประเภทเจา้หน้ี

 

4.5รูปแสดงการสร้างรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี ้

 13.โปรแกรมจะก าหนดเจา้หน้ีการคา้ไวใ้หป้ระเภทเดียว ส่วนเจา้หน้ีอ่ืนจะยงัไม่มีรหสั
บญัชีใหเ้ล่ือนแถบแสงไปที่เจา้หน้ีอ่ืน แลว้กด F5 หรือคลิกแกไ้ข เล่ือนแถบแสงไปที่ช่องรหสับญัชี
แยกประเภท ลองกด F1  แลว้เลือกรหสับญัชีเจา้หน้ีอ่ืน เม่ือพบแลว้ก็กด Enter จะไดต้ามรูป 
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4.5.1รูปแสดงการแก้ไขรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี ้

 14.คลิกที่ EDIT เลือกสมุดรายวนัทัว่ไป 

 

4.6รูปแสดงการบันทึกบัญชี 

  

15.  รายการที่บนัทึกให้ระบุตามน้ี   
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  วนัที่ ระบุเป็นวนัที่บนัทึกรายการ 
  เลขที่เอกสาร ส่วนน้ีจะเป็นเลขที่ใบก ากบัที่จะไดรั้บจากทางผูข้ายสินคา้ 
  ค าอธิบาย เช่นเป็นช่ือบริษทัหรือใบเบิกเงิน 
  จากนั้นท าการบนัทึกบญัชี Dr. ,Cr. เช่น 
   Dr. เงินสด  500 
         เช็ครับล่วงหนา้ 10200 
    Cr.ขายสินคา้  10000  
         ภาษีมูลค่าเพิม่ 700 
 

 

4.6.1รูปแสดงการแก้ไขการบันทึกบัญชี 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 จากการที่ผูจ้ดัท  าไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั 
เป็นเวลาทั้งหมด 48 วนั ในต าแหน่งนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าให้ผูจ้ดัท  าไดท้ราบถึง
ขั้นตอนการท างานการลงบญัชีกิจการของ บริษทั ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ การท างานจริงตาม
หนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งไดรั้บค าปรึกษาค าแนะน ามากมาย ซ่ึงการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
คร้ังน้ีเป็นโอกาสดีที่สามารถน าไปใชใ้นชีวติของการปฏิบติังานจริงไดใ้นอนาคต 
 5.1.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  -ฝึกความรับผดิชอบ ความอดทน การปฏิบตัิตามกฎของบริษทั 
  -ฝึกการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร ความมัน่ใจในตนเอง 
 5.1.2  ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  -ในช่วงตน้ๆของการปฏิบติังานขาดความมัน่ใจในตนเองและขาดประสบการณ์ใน 
 การท างานท าใหไ้ม่สามารถช่วยงานไดเ้ตม็ที่ เกิดความล่าชา้ในการท างาน 
  -ในบางคร้ังมีการท าบนัทึกบญัชีผดิเน่ืองจากเกิดความสบัสน 
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 1.ก่อนการปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรศึกษากระบวนการท างานอยา่งละเอียดก่อนใหไ้ป
ปฏิบตัิงาน 
 2. ในบางคร้ังการส่ือสารและการเขา้ใจไม่ตรงกนั ควรสอบถามเจา้ของงานและจดบนัทกึ
ส่ิงที่ไดรั้บมาใหถู้กตอ้งครบถว้น 
5.3 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาหรือการวิจัยสหกิจศึกษา 
 จากการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาที่บริษทัธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จ ากดั ท  าใหผู้จ้ดัท  าได้
ทราบถึงการท าบญัชีและการหกัภาษี ณ ที่จ่ายการใชโ้ปรแกรมบญัชีและการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ
ทางดา้นบญัชีอยา่งถูกตอ้งและสามารถน าไปใชไ้ดใ้นการปฏิบติังานจริงในอนาคต นอกจากน้ี
ผูจ้ดัท  ายงัไดค้วามรู้เพิม่เติมนอกจากหนงัสือเรียน 
 5.3.1 ข้อดีหรือผลของโครงงาน 
  1.สามารถลงบญัชีไดอ้ยา่งทุกตอ้งตามหลกัการบญัชี 
  2.ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโปรแกรมบญัชี การใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆในบริษทั 
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 5.3.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 
  เน่ืองจากมีระยะเวลาที่จ  ากดัในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการ
รวบรวมขอ้มูลในการจดัท าโครงงานจากการปฏิบตัิงานจริงและการขาดประสบการณ์ในการจดัท า
โครงงานท าให้เกิดความล่าชา้ 
 5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา หรือการวิจัยสหกิจศึกษา 
 1.ถา้มีการสงสยั ไม่เขา้ใจในโครงงานควรปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษาและพนกังานที่ปรึกษา 
 2.ควรจดรายละเอียดทุกขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก 

ภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท ธนเจริญ การบัญชีและกฎหมาย จ ากดั 
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รูปภาพบรรยายดา้นหนา้บริษทั 
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รูปภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
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รูปภาพการปฏิบตัิงานบนัทึกภาษีหกั ณ ที่จ่ายเขา้คอมพวิเตอร์ 
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