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Abstract 
 

Borwornsin Co. Ltd. has emphasized quality and service to clients,  providing one-stop 

tax and accounting services,  accounting, business registration, audit, tax advisory, and payroll 

processing service. While attending the internship under the cooperative program at Borrwornsin,  

the team  was assigned to prepare the withholding income tax attachments and to file via the 

internet, to record the sales  and purchased transactions, and to prepare the  input-output tax 

reports via the Express Accounting program. 

 

This project was designed to increase the performance skills through studying the types 

of  income taxes,  preparing of the withholding tax attachments and filing via the internet.  This 

project allowed the team to gain  knowledge and  understanding, and could increase  performance 

skills. This raised confidence for future careers. The team also hoped that this project would be 

useful to interested parties. 
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รูปภาพท่ี 4.35 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการฯในส่วนทา้ย (ภ.ง.ด.3) 34 

รูปภาพท่ี 4.36 แสดงหนา้จอยนืยนัการชาํระภาษี (ภ.ง.ด.3) 34 

รูปภาพท่ี 4.37 แสดงหนา้จอเขา้สู่การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 35 

รูปภาพท่ี 4.38 แสดงหนา้จอสาํนกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 35 

รูปภาพท่ี 4.39 แสดงหนา้จอประเภทแบบท่ีใช ้(ภ.ง.ด.53) 36 

รูปภาพท่ี 4.40 แสดงหนา้จอ Login เขา้สู่แบบการยืน่ภาษี (ภ.ง.ด.53) 36 

รูปภาพท่ี 4.41 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการภาษีฯ (ภ.ง.ด.53) 37 

รูปภาพท่ี 4.42 แสดงหนา้จอไฟลข์อ้มูลท่ีบนัทึก (ภ.ง.ด.53) 37 

รูปภาพท่ี 4.43 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการฯในส่วนทา้ย (ภ.ง.ด.53) 38 

รูปภาพท่ี 4.44 แสดงหนา้จอยนืยนัการชาํระภาษี (ภ.ง.ด.53) 38 

 



 

บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนัเรามากข้ึน อาจกล่าวไดว้า่หาก

เราตอ้งการสืบคน้ขอ้มูลก็สามารถทาํไดโ้ดยง่าย ไม่เพียงเท่าน้ีอินเทอร์เน็ตยงัมีคุณประโยชน์อีก

หลายดา้นดว้ยกนั เช่น ดา้นธุรกิจ ดา้นสังคม ดา้นความบนัเทิง และอ่ืนๆ รวมไปถึงการอาํนวย

ความสะดวกของหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบติังาน อาทิเช่น การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ท่ี

จ่ายผา่นอินเทอร์เน็ต นอกจากจะสะดวกสบายยงัประหยดัค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลาไดอี้กดว้ย 

จากการท่ีนกัศึกษาไดอ้อกไปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั บวรสินธ์ิ จาํกดั ในตาํแหน่งผูช่้วย

พนกังานบญัชี ซ่ึงไดป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกขอ้มูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงิน

ได้หัก ณ ท่ีจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต(ภ.ง.ด.1,3,53) ให้แก่บริษัท และห้างหุ้นส่วนต่างๆ ในการ

ปฏิบติังานพบวา่มีการเกิดปัญหาในระหวา่งการปฏิบติังาน เน่ืองจากในขณะท่ีเรียนส่วนใหญ่จะ

เน้นในทางทฤษฎี จึงทาํให้ประสบปัญหาต่างๆในทางปฏิบติัจริง อาทิเช่น ขาดความรู้ความ

เขา้ใจในการยื่นแบบภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ขาดความเขา้ใจในระบบท่ีใชย้ื่น

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ี จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ขาดความชํานาญในการใช้งานในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงวิธีการบนัทึกขอ้มูลใบแนบ

และการยื่นแบบภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางสําหรับนักศึกษาท่ี

ออกปฏิบติังานสหกิจ หรือพนกังานท่ีรับใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบติังานในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 

1.2.1 เพื่อทราบถึงวธีิการบนัทึกขอ้มูลใบแนบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.2.2 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการยืน่แบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายผา่นอินเทอร์เน็ต 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหาและดา้นผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

• สามารถศึกษาวิธีการบนัทึกขอ้มูลใบแนบและขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินไดห้ัก 

ณ ท่ีจ่ายผา่นอินเทอร์เน็ต 

• ผูจ้ดัทาํบญัชีของบริษทัฯท่ีจดัทาํงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชี 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 

• ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2561 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทาํใหท้ราบถึงวธีิการบนัทึกขอ้มูลใบแนบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1.4.2 ทาํใหท้ราบถึงขั้นตอนการยืน่แบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายผา่นอินเทอร์เน็ต 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาในคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเป็นกรอบแนวทางการ

ศึกษาวจิยั มีดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 ความหมายภาษีอากร 

 เป็นการนาํหลกัเกณฑท์างบญัชี มาตรฐานการบญัชี มาปรับใหเ้ขา้กบัประมวลรัษฎากรและ

กฏหมายภาษีอากรต่างๆ ให้สอดคลอ้งกนั เพื่อให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีและกฏหมายภาษีอากร 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการคาํนวณกาํไรขาดทุนสุทธิ เง่ือนไงการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หรือภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 (ท่ีมา : สมเดช โรจน์คุรีเสถียรและคณะ.การบญัชีภาษีอากร.พิมพ์คร้ังท่ี12(ปรับปรุงใหม่)2549 

บริษทั ธรรมนิติ เพลส จาํกดั) 

 การบัญชีภาษีอากร หมายถึง การเก็บรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆตามท่ีกฏหมายภาษี

อากรกาํหนดแล้วนาํมาจดบนัทึก จาํแนก และสรุปผลเพื่อให้ได้ขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง

เศรษฐกิจของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร ซ่ึงขอ้มูลนั้นจะถูกนาํมาใช้เป็นฐานภาษีอากรท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีอากรตอ้งชาํระใหรั้ฐ 

(ท่ีมา : อาจารยก์ุสุมา มีกรุณา และคณะ.การบญัชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร.พิมพค์ร้ังท่ี

1/2551 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 

 

2.1.2 ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

2.1.2.1 ความหมายภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย เป็นระบบภาษีท่ีผูมี้หน้าท่ีเงินไดคุ้น้เคยเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะผูมี้

เงินไดป้ระเภทเงินเดือน คา้จา้ง และผูไ้ดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารฯ และเงินปันผลทั้งหลาย ซ่ึง

เป็นกลุ่มผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแหล่งใหญ่ท่ีสุดของกรมสรรพากร โดยทฤษฎีภาษีเงินไดห้กั 

ณ ท่ีจ่าย เป็นระบบการจดัเก็บภาษีล่วงหนา้ท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลก 

(ท่ีมา : อมรศกัด์ิ พงศพ์ศุตม.์การบญัชีภาษีอากรชั้นสูง.พิมพค์ร้ังท่ี1/2553 บริษทั ชวนพิมพ ์50 จาํกดั) 
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 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย หมายถึง เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษี เงินไดด้งักล่าวน้ีให้รวม

ตลอดทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงิน

หรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้าํหรับเงินไดป้ระเภทต่างๆ 

 (ท่ีมา : สมเดช โรจน์คุรีเสถียรและคณะ.การบญัชีภาษีอากร.พิมพค์ร้ังท่ี2/2540 บริษทั สํานกัพิมพ์

ธรรมนิติ จาํกดั) 

2.1.2.2 หน้าทีข่องผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย (ตอ้งปฎิบติัดงัน้ี) 

- ขอเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  - คาํนวณภาษท่ีตอ้งหกัใหถู้กตอ้งครบถว้น 

- ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย - ยืน่แบบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และนาํส่งภายในกาํหนด 

- จดัทาํแบบแจง้ขอ้ความเก่ียวกบัเงินไดข้องคนต่างดา้ว - จดัทาํบญัชีพเิศษแสดงการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

(ท่ีมา : ผูช่้ายศาสตราจารยว์รรณวภิา คูสกลุ.การบญัชีภาษีอากร.พิมพค์ร้ังท่ี2/2552 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

2.1.2.3 ตารางการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย 

ประเภทเงินได้ จ่ายบุคคล จ่ายบริษัท 

  40 (1) การรับจา้งแรงงาน เช่น เงินเดือน หกั อตัรากา้วหนา้ หกั 3% 

  40 (2) การรับทาํงานให ้เช่น ค่านายหนา้ หกั อตัรากา้วหนา้ หกั 3% 

  40 (3) ลิขสิทธ์ิ ค่าสิทธิ หกั อตัราภาษี หกั 3% 

  40 (4) (ก) ดอกเบ้ียเงินกูย้มื ดอกเบ้ียตัว๋เงิน หกั 15% หกั 1% 

  40 (4) (ข) เงินปันผล หกั 10% หกั 10% 

  40 (5) ค่าเช่า ประโยชน์เน่ืองจากการเช่า หกั 5% หกั 5% 

  40 (6) วชิาชีพอิสระ เช่น หมอ บญัชี หกั 3% หกั 3% 

  40 (7) รับเหมา ฯ หกั 3% หกั 3% 

  40 (8) รับจา้ง หกั 3% หกั 3% 

  40 (8) โฆษณา หกั 2% หกั 2% 

  40 (8) แข่งขนั ชิงโชค หกั 5% หกั 5% 

  40 (8) นกัแสดง หกั 5% – % 

  40 (8) ขนส่ง ประกนัภยั หกั 1% หกั 1% 

  40 (8) รางวลัตามเป้า ส่งเสริมการขาย บริการอ่ืน หกั 3% หกั 3% 

ตารางท่ี 2.1 ตารางการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 

(ท่ีมา : http://www.account.co.th/withholding-tax/) 



 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบัิตงิาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั บวรสินธ์ิ จาํกดั 

ผูบ้ริหาร   : นางอรปรียา ไทรชมภู และ นายบวรสิทธ์ิ ศรศิลป 

ท่ีตั้ง  : 436 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

10150  

ลกัษณะธุรกิจ  : รับทาํบัญชีและตรวจสอบบัญชีทั่วประเทศไทยทั้ งบริษัท ห้างร้าน ห้าง

หุน้ส่วน ตลอดจนสมาคมและมูลนิธิท่ีจดทะเบียนจดัตั้งตามกฏหมาย 

วนัและเวลาทาํการ  : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.  

เบอร์โทร    : 02-415-4429 , 0869033388  

 

 

 



6 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.2.1 การบริการด้านงานบัญชี 

  ระบบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ถือเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหารและความสําเร็จของกิจการ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการดาํเนินกิจการ

ของธุรกิจแต่ละประเภทล้วนมีลักษณะท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การสรรหาและว่าจ้างนักบัญชีท่ีมี

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีความเขา้ใจในลกัษณะเฉพาะของธุรกิจมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง

ไม่เหมาะกบังบประมาณท่ีมีจาํกดัของธุรกิจส่วนใหญ่ในการตดัสินใจ Outsource บุคลากรท่ีมีความ

ชาํนาญจากภายนอก จึงกลายเป็นตวัเลือกท่ีสาํคญัสาํหรับธุรกิจจาํนวนมาก ในปัจจุบนัดว้ยประสบการณ์

มากกว่า 10 ปี และทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจเฉพาะด้านหลากหลายประเภทบริษทัจึงมีการ

ใหบ้ริการดา้นงานบญัชี ดงัน้ี 

 

• บริการจัดทําบัญชี บริการจดัทาํบญัชีสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางแบบ

ครบวงจรตั้งแต่การวางผงับญัชี การบนัทึกรายการรายวนั การผ่านรายการ การ

คาํนวณค่าเส่ือมราคา การคาํนวณภาษีและปิดบญัชี จดัทาํงบการเงินประจาํงวด

สําหรับส่งมอบให้ผู ้สอบบัญชีอิสระ เพื่อดําเนินการตรวจสอบก่อนนําส่ง

กรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชยต่์อไป 

• บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู ้สอบบัญชีและทีมงาน

ตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระใหแ้ก่ธุรกิจท่ีจดัทาํบญัชีและงบการเงินโดยฝ่ายบญัชี

เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของธุรกิจในพระราชบญัญติัการบญัชี 2543  อนั

จะเป็นขอ้มูลสําคญัในการตดัสินใจของผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ 

• บริการทีป่รึกษาการวางระบบบัญชี บริการใหค้าํปรึกษาในการวางระบบบญัชีเพื่อ

สร้างระบบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพถูกตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ใน

การตดัสินใจของผูบ้ริหาร ตั้งแต่การวางผงับญัชี การวางรูปแบบการจดัเก็บ แนว

ทางการบนัทึกบญัชี ขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกิจ การวางรูปแบบรายงานทางการเงิน เป็นตน้ 
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3.2.2 การบริการด้านภาษีอากร 

  งานด้านภาษีอากรถือเป็นงานท่ีมีความสําคัญและจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจทุก

ประเภท อย่างไรก็ตามจากภาษีอากรและเงินสมทบกองทุนตามกฎหมายท่ีธุรกิจตอ้งรับผิดชอบมีอยู่

มากมายหลายประเภท อีกทั้งการนาํส่งภาษีและเงินสมทบดงักล่าว ส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งทาํเป็นประจาํ

ทุกเดือน โดยยื่นแบบแสดงรายการซ่ึงตอ้งแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีอากรและเงินสมทบอยา่งครบถ้วน

ถูกตอ้งเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาภายหลงั ทางบริษทัจึงมีความยินดีในการบริการดา้นภาษี

อากรและเงินสมทบกองทุนต่างๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ดงัน้ี 

• บริการนําส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลประจาํปีและกลางปี โดยกรอกแบบแสดงรายการ  (ภ.ง.ด.50 และภ.ง.ด. 51) 

พร้อมนาํส่งภาษีเงินไดภ้ายใน 150 วนันบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี (สําหรับภาษี

เงินได้ประจาํปี) และภายใน 2 เดือนนับจากวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน

นบัตั้งแต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชี (ภาษีซ้ือเงินไดก้ลางปี) 

• บริการนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย

เม่ือจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากรตอ้งจดัทาํ

หนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจ่ายและกรอกแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด.3 , 

ภ.ง.ด. 53)  เพื่อนาํส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายประจาํเดือนภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป  

• บริการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีธุรกิจเฉพาะมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานภาษีซ้ือภาษีขายและรายงาน รายรับก่อนหกั

รายจ่ายแลว้แต่กรณีและกรอกแบบแสดงรายการ (ภ.พ. 30 ,ภ.ธ.40) ภาษีมูลค่าเพิ่มและ

ภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

• บริการนําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน กิจการท่ีอยู่ใน

บัง คับ ต้อง ข้ึ นท ะ เ บี ย นกอง ทุ นป ระกันสัง ค มแล ะกอง ทุ น เ งิ นท ดแทนตาม

พระราชบญัญติัประกันสังคมและพระราชบญัญติัเงินทดแทน มีหน้าท่ีกรอกแบบ

แสดงรายการเพื่อนาํส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นรายเดือน (ภายในวนัท่ี 15 

ของเดือนถดัไป) และนาํส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 

• บริการนําส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา กองมรดก หุ้นส่วนสามัญและ

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลธรรมดาประจาํปีและกลาง

ปี มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดพ้ึงประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร
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โดยกรอกแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด. 90,ภ.ง.ด.91,ภ.ง.ด.92 ,ภ.ง.ด. 93 และภ.ง.ด. 94 ) 

พร้อมนาํส่งภาษีเงินได้ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (สําหรับภาษีเงินได้ประจาํปี) 

และภายในเดือนกนัยายนของทุกปี ( สาํหรับภาษีเงินไดก้ลางปี) 

• บริการทีป่รึกษาการวางแผนภาษีอากร ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารคาํนวณภาษีอากร

รวมถึงสิทธิทางภาษีท่ีกิจการมีสิทธ์ิไดรั้บถือเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จใน

การบริหารงานธุรกิจทุกประเภท ในปัจจุบนัการวางแผนภาษีอากรท่ีถูกต้องและ

เหมาะสมจะช่วยให้กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรอันเน่ืองมาจาก

ขอ้ผิดพลาดท่ีมกัเกิดข้ึนโดยไม่จาํเป็นทางบริษทัมีความยนิดีให้คาํปรึกษาการวางแผน

ภาษีอากรสําหรับธุรกิจของลูกค้าโดยทีมงานท่ีมีความเช่ียววชาญด้านภาษีอากร

โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ 

3.2.3 การบริการงานจดทะเบียน 

การดาํเนินกิจการของธุรกิจทุกประเภทมีความจาํเป็นตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกบังานจด

ทะเบียนอยูเ่สมอนบัตั้งแต่การจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล การจดทะเบียนการคา้การจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะการข้ึนทะเบียนลูกจา้งหรือนายจา้งการจดทะเบียนเพิ่มทุน

หรือลดทุนหรือเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นการแจง้เลิกนิติบุคคลเป็นตน้ ทีมงานของบริษทัมีความ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการจดทะเบียนท่ีรวดเร็วทนัใจเพื่ออาํนวยความสะดวกสูงสุดแก่กิจการดงัน้ี 

• บริการการจัดตั้งนิติบุคคล บริการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลทุกประเภท อาทิ ห้าง

หุ้นส่วนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล บริษทัจาํกัด กิจการร่วมค้า นิติบุคคล

อาคารชุด เป็นตน้ รวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ

รับรองนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุน เป็นตน้ 

• บริการจดทะเบียนภาษี มูลค่า เพิ่มและภาษี ธุรกิจ เฉพาะ  บริการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการท่ีอยู่ในขอ้บงัคบัตอ้งจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

รวมถึงบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การแจง้เปล่ียนแปลงทะเบียนมูลค่าเพิ่ม แจง้ขอยื่น

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงแยกเป็นรายสถานประกอบการเป็นตน้ 

• บริการขึน้ทะเบียนลูกจ้างและนายจ้าง บริการข้ึนทะเบียนลูกจา้งและนายจา้งสําหรับ

ธุรกิจท่ีอยู่ในขอ้บงัคบัตอ้งข้ึนทะเบียนกองทุนประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคมและพระราชบญัญติัเงินทดแทนรวมถึงบริการอ่ืนท่ี
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เก่ียวข้อง เช่น การแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลผู ้ประกันตนและนายจ้างการแจ้งรับ

ผูป้ระกนัตนเขา้ทาํงานการแจง้การลาออกของผูป้ระกนัตน การขอเปล่ียนแปลงบตัร

รับรองสิทธิการรักษาเป็นตน้ 

• บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกนิติบุคคล บริการจดทะเบียนแจง้เลิกนิติบุคคลเลิกทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถา้มี) รวมถึงการให้คาํปรึกษาในการชาํระบญัชี

จนกระทัง่ถึงการจดัทาํงบการเงินหลกัการชาํระบญัชีเพื่อยืน่ขอเสร็จการชาํระบญัชี 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร 

คุณอรปรียา ไทรชมภู 

คุณบวรสิทธ์ิ ศรศิลป 

กรรมการ 

คุณวริษฐา สว่างคํา 

หัวหน้าพนักงานบัญชี 

 

คุณลดัดา โยธาจันทร์ 

พนักงานบัญชี 

คุณเอกรินทร์ ศรศิลป

พนักงานบัญชี 

คุณวนิดา นีรชาโพธิศรัทธา

พนักงานบัญชี 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

1. นางสาวกญัชิศร  โพธิจนัทร์  

 2. นางสาวภทัรสุดา  จิตรมา 

3.4.1 ตําแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

• ตาํแหน่งนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาผูช่้วยพนกังานบญัชี 

3.4.2 ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

• การบนัทึกขอ้มูลใบแนบแบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

• การยื่นแบบภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อนาํส่งกรมสรรพากรโดยยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

• จัดทํารายงานภาษีซ้ือ – รายงานภาษีขาย  ลงโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express 

Accounting 

• บนัทึกรายการสมุดรายวนัซ้ือ – สมุดรายวนัขาย ลงโปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป Express 

Accounting 

• ตรวจสอบยอด Confirmed ลูกหน้ี + เจา้หน้ี 

• คดัแยกเอกสาร ใบกาํกบัภาษี 

• เก็บยอดภาษี 

• จดัเอกสารส่งคืนลูกคา้ 

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณวริษฐา สวา่งคาํ ตาํแหน่งหวัหนา้พนกังานบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

 ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังานทั้งหมด 16 สปัดาห์ 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการปฏิบัติงาน 

 3.7.1 ศึกษาและคัดเลือกหัวข้อรายงาน 

• ศึกษาและคดัเลือกหัวข้อปฏิบติังานจากงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อมกบัศึกษา

หัวขอ้รายงานท่ีเหมาะสมและปฏิบติัจริง โดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเลือก

หวัขอ้รายงาน 

3.7.2 วเิคราะห์ข้อมูล 

• สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาถึงขอ้มูลตามหวัขอ้รายงานและคน้ควา้ในตาํราเรียนท่ี

เก่ียวขอ้ง และบนัทึกการทาํงานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รายงานเพื่อทาํความเขา้ใจ

เอกสารท่ีนาํมาใชใ้นการยืน่แบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต 

  3.7.3 ออกแบบรายงาน 

• ออกแบบขั้นตอนและวางแผนการทาํรายงาน โดยร่างรูปแบบรายงานและเน้ือหา 

   3.7.4 การจัดทาํรายงาน 

• ดาํเนินการจดัทาํรายงานและรวบรวมรายละเอียดเน้ือหาของข้อมูลตามลาํดบั

ความสาํคญั 

3.7.5 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1. ศึกษาและคดัเลือกหวัขอ้รายงาน     

2. วเิคราะห์ขอ้มูล     

3. ออกแบบรายงาน     

4. การจดัทาํรายงาน      

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
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3.8. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

            3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

                         3.8.1.1 คอมพิวเตอร์ 

                         3.8.1.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

                         3.8.1.3 เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 

                         3.8.1.4 เคร่ืองคาํนวณเลข 

            3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

                         3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word 2013   

                         3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel 2013   

                         3.8.2.3 โปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป Express Accounting 

                         3.8.2.4 โปรแกรม E – Filing 

 



 

บทที4่ 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

4.1 การบันทกึข้อมูลใบแนบของภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย  

 4.1.1 การบันทกึข้อมูลใบแนบของภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.1) 

การใชโ้ปรแกรมบนัทึกจดัเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1 มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1 

• หลังจากท่ีผูใ้ช้งานได้ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1 ผ่านเว็บไซต์

กรมสรรพากร 

• จะเขา้สู้หนา้จอโปรแกรมบนัทึกแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 

รูปภาพท่ี 4.1 แสดงแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 

 

2. กรอกรายละเอยีดของผู้มีหน้าทีหั่ก ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด.1 

• เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร  

• เลขสาขาท่ี 

• เลือก “ยืน่ปกติ” หรือ “ยืน่เพิ่มเติม”  (กรณียืน่เพิ่มเติมจะตอ้งระบุคร้ังท่ียืน่) 

• เลือก “เดือน/ปี” ท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน 
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• หลงัจากนั้นใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “ตกลง”  

 

รูปภาพท่ี 4.2 กรอกขอ้มูลส่วนของดา้นบนของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.1 

 

• เขา้สู่หนา้จอประเภทเงินไดใ้หผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “ใบแนบ” ตามประเภทเงินได ้

• กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อท่ีจะกรอกรายละเอียดใบแนบของผูมี้เงินได ้

  

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.3 กรอกขอ้มูลในส่วนใบแนบของแบบยื่นรายการฯ ภ.ง.ด.1 

3. บันทกึรายการข้อมูลใบแนบภ.ง.ด.1 

- เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้เงินได ้  - คาํนาํหนา้ช่ือ 

- จาํนวนเงินภาษีท่ีหกัและนาํส่งในคร้ังน้ี   - ช่ือ-สกุล 

- จาํนวนเงินไดท่ี้จ่ายในคร้ังน้ี    - วนัเดือนปีท่ีจ่าย 

- เง่ือนไขการหกัภาษี 
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เม่ือผูใ้ชง้านไดก้รอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “ตกลง”  

• ถา้หากผูใ้ชง้านตอ้งการบนัทึกขอ้มูลรายต่อไปใหก้ดปุ่ม “เพิ่ม” 

• หากผูใ้ช้งานตอ้งการแทรก แกไ้ข หรือลบรายการใดให้ผูใ้ช้งานเลือกรายการนั้น (แถบสี

ฟ้า) แลว้กดปุ่ม “แทรก” เพื่อแทรกขอ้มูลระหวา่งรายการ หรือ “แกไ้ข” เพื่อแกไ้ขรายการ 

หรือ “ลบ” เพื่อลบรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.4 กรอกขอ้มูลในส่วนใบแนบของแบบยื่นรายการฯ ภ.ง.ด.1 
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4. จัดเกบ็ข้อมูลสําหรับย่ืนแบบภาษีหัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต 

• เม่ือผูใ้ชง้านกรอกรายการใบแนบเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “ใบหนา้” 

• แถบใบหนา้ระบบจะสรุปจาํนวนรายการภาษีท่ีนาํส่ง ยอดรวมเงินและยอดรวมภาษีท่ีนาํส่ง 

จากนั้นใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “จดัเก็บ” 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.5 กรอกขอ้มูลในส่วนใบหนา้ของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.1 
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• โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกตาํแหน่ง Directory ท่ีต้องการ กรณีมีสาขาให้ระบุ

ประเภทสาขา VAT หรือสาขา SBT หากเป็นสํานกังานใหญ่ไม่ตอ้งระบุ จากนั้นใหก้ดปุ่ม 

“ตกลง”  

• กดปุ่ม “พิมพ”์ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการพิมพ ์ใบสรุปรายการภาษีท่ีนาํส่ง 

• หรือกดปุ่ม “ออก” เพื่อออกจากโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.6 แสดงหนา้จอ Directory 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.7 แสดงหนา้จอการจดัเก็บขอ้มูลลงไฟล ์

 

• ไฟล์ขอ้มูลท่ีจดัเก็บได้จะนาํไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

ต่อไป 
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4.1.2 การบันทกึข้อมูลใบแนบของภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.3) 

การใชโ้ปรแกรมบนัทึกจดัเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3 มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3 

• หลังจากผู ้ใช้งานได้ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3 ผ่านเว็บไซต์

กรมสรรพากร 

• จะเขา้สู่โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.8 แสดงแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 

 

2. กรอกรายละเอยีดของผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด.3 

• เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

• เลขสาขาท่ีประสงคย์ืน่แบบ 

• เลือก “ยืน่ปกติ” หรือ “ยืน่เพิ่มเตม็” (กรณียืน่เพิ่มเติมใหร้ะบุคร้ังท่ียืน่) 

• เลือก “เดือน/ปี” ท่ีจ่ายไดพ้ึงประเมิน 
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รูปภาพท่ี 4.9 กรอกขอ้มูลส่วนของดา้นบนของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.3 

 

• ท่ีแถบใบหน้าให้ผูใ้ช้งานเลือกรายการนาํส่งภาษีตามมาตรา 3 เตรส จากนั้นให้ผูใ้ช้งาน    

กดปุ่ม “ตกลง”  

• กดปุ่ม “เพิ่ม” หากผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะกรอกรายละเอียดใบแนบของผูมี้เงินได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.10 กรอกขอ้มูลในส่วนใบแนบของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.3 
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3. บันทกึรายการข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 

- เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกั ของผูมี้เงินได ้  

- คาํนาํหนา้ช่ือ , ช่ือ-สกุล , ท่ีอยู ่

- วนัเดือนปีท่ีจ่าย , ประเภทเงินได ้, อตัราภาษีร้อยละ 

- จาํนวนเงินภาษีท่ีหกั , เง่ือนไขการหกัภาษี 

- เม่ือผูใ้ชง้านไดก้รอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “ตกลง”  

• หากผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะกรอกขอ้มูลรายต่อไปใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “เพิ่ม”  

• หากผูใ้ชง้านตอ้งการแทรก แกไ้ข หรือลบรายการท่ีบนัทึกไว ้ใหเ้ลือกท่ีรายการนั้น (แถบสี

ฟ้า) แลว้กดปุ่ม “แทรก”  หรือ “แกไ้ข”  หรือ “ลบ” ตามท่ีตอ้งการ  

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.11 กรอกขอ้มูลในส่วนใบแนบของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.3(ต่อ) 

 

4. จัดเกบ็ข้อมูลสําหรับย่ืนแบบภาษีหัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต  

• เม่ือผูใ้ชง้านไดก้รอกรายการใบแนบเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “ใบหนา้”  

• ในแถบใบหน้านั้นระบบจะสรุปจาํนวนรายการภาษีท่ีนาํส่ง ยอดรวมภาษีท่ีนาํส่ง จากนั้น

ใหก้ดปุ่ม “จดัเก็บ”   
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รูปภาพท่ี 4.12 กรอกขอ้มูลในส่วนใบหนา้ของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.3 

 

• โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกตาํแหน่ง Directory ท่ีต้องการ กรณีท่ีมีสาขาให้ระบุ

ประเภทสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็นสํานักงานใหญ่ไม่ต้องระบุ จากนั้ นให้

ผูใ้ชง้านกดปุ่ม “ตกลง”  

• กดปุ่ม “พิมพ”์ หากผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะพิมพใ์บสรุปรายการภาษีท่ีนาํส่ง 

• หรือกดปุ่ม “ออก”เพื่อออกจากโปรแกรม 
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รูปภาพท่ี 4.13 แสดงหนา้จอ Directory 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.14 แสดงหนา้จอการจดัเก็บขอ้มูลลงไฟล ์

 

• ไฟล์ขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บไดจ้ะนาํไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบผา่นอินเทอร์เน็ต

ต่อไป  

 

4.1.3 การบันทกึข้อมูลใบแนบของภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.53)  

การใชโ้ปรแกรมบนัทึกจดัเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.53 มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.53  

• หลังจากผู ้ใช้งานได้ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.53 ผ่านเว็บไซต์ 

กรมสรรพากร  

• จะเขา้สู่หนา้จอโปรแกรมบนัทึกแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 
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รูปภาพท่ี 4.15 แสดงแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 

2. กรอกรายละเอยีดของผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด.53 

• เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

• เลือก “ การยืน่แบบ” ยืน่ปกติ หรือยืน่เพิ่มเติม (กรณียืน่เพิ่มเติมระบุคร้ังท่ียืน่)  

• เลือก “เดือน/ปี ท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน”  

•  ท่ีแถบใบหนา้ให้ผูใ้ชง้านเลือกรายการนาํส่งภาษีตามมาตรา 3 เตรส จากนั้นให้ผูใ้ชง้านกด

ปุ่ม “ตกลง”  

 

รูปภาพท่ี 4.16 กรอกขอ้มูลส่วนของดา้นบนของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.53 



24 
 

3. บันทกึรายการข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 

- เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกั  

- คาํนาํหนา้ช่ือ , ช่ือ-ช่ือสกุล , ท่ีอยู ่

- วนัเดือนปีท่ีจ่าย , ประเภทเงินได ้, อตัราภาษีร้อยละ 

- จาํนวนเงินท่ีจ่าย , เง่ือนไขการหกัภาษี 

• เม่ือผูใ้ชง้านไดก้รอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “ตกลง”  

• หากผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะกรอกขอ้มูลรายต่อไปใหก้ดปุ่ม “เพิ่ม” 

รูปภาพท่ี 4.17 กรอกขอ้มูลในส่วนใบแนบของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.53 

• ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการแทรก แกไ้ข หรือลบรายการท่ีบนัทึกแลว้ ใหเ้ลือกรายการนั้น (แถบสี

ฟ้า) แลว้กดปุ่ม “แทรก” หรือ “แกไ้ข” หรือ “ลบ”  
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4. จัดเกบ็ข้อมูลสําหรับย่ืนแบบภาษีหัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต 

• เม่ือผูใ้ชง้านไดก้รอกรายการใบแนบเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้กดปุ่ม “ใบหนา้” 

• หนา้จอแสดงใบหนา้ สรุปรายการภาษีท่ีนาํส่ง ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

• ใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “จดัเก็บ” จดัเก็บไฟลข์อ้มูลใบแนบเพื่อนาํไปอพัโหลดใบแนบใน

ขั้นตอนการยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ตต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.18 กรอกขอ้มูลในส่วนใบหนา้ของแบบยืน่รายการฯ ภ.ง.ด.53 

• โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกตาํแหน่ง Directory ท่ีต้องการ กรณีมีสาขาให้ระบุ

ประเภทสาขา VAT หรือ SBT หากเป็นสํานกังานใหญ่ไม่ตอ้งระบุ จากนั้นให้ผูใ้ช้งานกด

ปุ่ม “ตกลง”  

• กดปุ่ม “พิมพ”์ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะพิมพใ์บสรุปรายการภาษีท่ีนาํส่ง  

• หรือกดปุ่ม “ออก” เพื่อออกจากโปรแกรม 
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รูปภาพท่ี 4.19 แสดงหนา้จอ Directory 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปภาพท่ี 4.20 แสดงหนา้จอการจดัเก็บขอ้มูลลงไฟล ์

 

• ไฟล์ขอ้มูลท่ีจดัเก็บได้จะนาํไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

ต่อไป 
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4.2 การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

4.2.1 ข้ันตอนการย่ืนแบบภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.1) 

• เขา้เวบ็ไซตก์รมสรรพากร www.rd.go.th 

• หวัขอ้ E – FILING ใหเ้ลือก “ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต” 

 

รูปภาพท่ี 4.21 แสดงหนา้จอเขา้สู่การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

• จะแสดงหนา้จอสาํนกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ใ้ชง้านเลือก “ยืน่แบบผา่น

อินเทอร์เน็ต” 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.22 แสดงหนา้จอสาํนกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

http://www.rd.go.th/
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• ผูใ้ชง้านตอ้งเลือกประเภทแบบ (ตามตวัอยา่ง ใหเ้ลือกแบบ ภ.ง.ด.1) 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.23 แสดงหนา้จอประเภทแบบท่ีใช ้(ภ.ง.ด.1) 

 

• ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากร 

• แลว้ใหก้ดปุ่ม “ตกลง” 

 

รูปภาพท่ี 4.24 แสดงหนา้จอ Login เขา้สู่แบบการยืน่ภาษี (ภ.ง.ด.1) 
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• ระบบจะแสดงรายละเอียดของผูท่ี้มีหน้าท่ีหัก ณ ท่ีจ่าย เดือนปีท่ีจ่ายเงินได ้ให้อตัโนมติั 

และแสดงสถานะการยื่นแบบเป็นยื่นปกติ (หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมผูใ้ชง้านตอ้งระบุคร้ังท่ี

ยืน่ดว้ย) 

รูปภาพท่ี 4.25 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการภาษีฯ (ภ.ง.ด.1) 

 

• กดปุ่ม “Browse” เลือกไฟลท่ี์บนัทึก หรือโอนยา้ยใบแนบท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้

• กดปุ่ม “Upload ใบแนบ”  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.26 แสดงหนา้จอไฟลข์อ้มูลท่ีบนัทึก (ภ.ง.ด.1) 
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• กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทาํการยื่นแบบผา่นอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีตอ้งชาํระก็จะเขา้สู่หน้าจอ 

“ยนืยนัการชาํระภาษี” 

 

รูปภาพท่ี 4.27 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการฯในส่วนทา้ย (ภ.ง.ด.1) 

 

• เม่ือไดเ้ขา้สู่หนา้จอ “ยืนยนัการชาํระภาษี” ใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “พิมพแ์บบ” เป็นอนัดบัแรก 

จากนั้นใหเ้ลือกช่องทางการชาํระภาษีต่อไป 

รูปภาพท่ี 4.28 แสดงหนา้จอยนืยนัการชาํระภาษี (ภ.ง.ด.1) 
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4.2.2 ข้ันตอนการย่ืนแบบภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.3) 

• เขา้เวบ็ไซตก์รมสรรพากร www.rd.go.th 

• หวัขอ้ E-FILING ใหเ้ลือก “ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต” 

รูปภาพท่ี 4.29 แสดงหนา้จอเขา้สู่การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

• ท่ีหนา้จอสาํนกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ลือก “ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต” 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.30 แสดงหนา้จอสาํนกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

http://www.rd.go.th/
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• ผูใ้ชง้านตอ้งเลือกประเภทแบบ (ตามตวัอยา่ง เลือกแบบ ภ.ง.ด.3) 

 

 

รูปภาพท่ี 4.31 แสดงหนา้จอประเภทแบบท่ีใช ้(ภ.ง.ด.3) 

 

• ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากร 

• จากนั้นใหก้ดปุ่ม “ตกลง”  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.32 แสดงหนา้จอ Login เขา้สู่แบบการยืน่ภาษี (ภ.ง.ด.3) 
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• ระบบจะแสดงรายละเอียดของผูมี้หนา้ท่ีหกั ณ ท่ีจ่าย เดือนปีท่ีจ่ายเงินไดใ้หอ้ตัโนมติั และ

แสดงสถานะการยื่นแบบเป็นยื่นปกติ (หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมผูใ้ช้งานตอ้งระบุคร้ังท่ียื่น

ดว้ย) 

 

รูปภาพท่ี 4.33 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการภาษีฯ (ภ.ง.ด.3) 

 

• กดปุ่ม “Browse” เลือกไฟลท่ี์บนัทึก หรือโอนยา้ยใบแนบท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้

• กดปุ่ม “Upload ใบแนบ” 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.34 แสดงหนา้จอไฟลข์อ้มูลท่ีบนัทึก (ภ.ง.ด.3) 
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• กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทาํการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้าหากมีภาษีท่ีตอ้งชาํระก็จะเข้าสู่

หนา้จอ “ยนืยนัการชาํระภาษี” 

 

รูปภาพท่ี 4.35 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการฯในส่วนทา้ย (ภ.ง.ด.3) 

 

• เม่ือไดเ้ขา้สู่หนา้จอ “ยืนยนัการชาํระภาษี” ใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “พิมพแ์บบ” เป็นอนัดบัแรก

จากนั้นใหเ้ลือกช่องทางการชาํระภาษีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.36 แสดงหนา้จอยนืยนัการชาํระภาษี (ภ.ง.ด.3) 
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4.2.3 ข้ันตอนการย่ืนแบบภาษีหัก ณ ทีจ่่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.53) 

• เขา้เวบ็ไซตก์รมสรรพากร www.rd.go.th 

• หวัขอ้ E-FILING ใหเ้ลือก “ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต” 

รูปภาพท่ี 4.37 แสดงหนา้จอเขา้สู่การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

• ท่ีหน้าจอสํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผูใ้ช้งานเลือก “ยื่นแบบผ่าน

อินเทอร์เน็ต” 

 

 

รูปภาพท่ี 4.38 แสดงหนา้จอสาํนกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

http://www.rd.go.th/
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• ผูใ้ชง้านตอ้งเลือกประเภทแบบ (ตามตวัอยา่งเลือกแบบ ภ.ง.ด.53) 

 

รูปภาพท่ี 4.39 แสดงหนา้จอประเภทแบบท่ีใช ้(ภ.ง.ด.53) 

 

• ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากร 

• จากนั้นใหก้ดปุ่ม “ตกลง”  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.40 แสดงหนา้จอ Login เขา้สู่แบบการยืน่ภาษี (ภ.ง.ด.53) 
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• ระบบจะแสดงรายละเอียดของผูมี้หนา้ท่ีหกั ณ ท่ีจ่าย เดือนปีท่ีจ่ายเงินได ้ให้อตัโนมติั และ

จะแสดงสถานะการยื่นแบบเป็นปกติ (หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมผูใ้ชง้านจะตอ้งระบุคร้ังท่ียื่น

ดว้ย) 

 

รูปภาพท่ี 4.41 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการภาษีฯ (ภ.ง.ด.53) 

 

• กดปุ่ม “Browse” เลือกไฟลท่ี์บนัทึก หรือโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้

• กดปุ่ม “Upload ใบแนบ” 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.42 แสดงหนา้จอไฟลข์อ้มูลท่ีบนัทึก (ภ.ง.ด.53) 
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• กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อท่ีจะทาํการยื่นแบบผา่นอินเทอร์เน็ต ถา้หากมีภาษีท่ีตอ้งชาํระก็จะเขา้สู่

หนา้จอ “ยนืยนัการชาํระภาษี” 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.43 แสดงหนา้จอแบบยืน่รายการฯในส่วนทา้ย (ภ.ง.ด.53) 

 

• เม่ือไดเ้ขา้สู้หน้าจอ “ยืนยนัการชาํระภาษี” ใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “พิมพแ์บบ” เป็นอนัดบัแรก 

จากนั้นใหเ้ลือกช่องทางการชาํระต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.44 แสดงหนา้จอยนืยนัการชาํระภาษี (ภ.ง.ด.53) 

 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 

ณ บริษทั บวรสินธ์ิ จาํกดั ในตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี ทาํใหไ้ดค้วามรู้และประสบการณ์ทาํงาน

จริงในการทาํงานหลายๆอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1) สามารถบนัทึกขอ้มูลใบแนบและนาํส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) สามารถยืน่แบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายผา่นอินเทอร์เน็ตในเวบ็กรมสรรพากรได ้

3) ไดเ้รียนรู้การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพิ่มมากข้ึน 

4) ไดเ้รียนรู้การทาํงานในตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 

5) ไดฝึ้กตนเองใหมี้ความละเอียดรอบคอบ อดทนมากข้ึน 

6) การฝึกความรับผดิชอบในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบับุคคลอ่ืน 

7) ไดส้ัมผสัการทาํงานและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํงานจริง 

8) ไดน้าํความรู้จากการท่ีไดป้ฏิบติังานมาปรับใชใ้นการทาํงานจริง 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน  

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) ทาํให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจวิธีการบนัทึกและการยื่นแบบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายผา่น

อินเตอร์เน็ตมากข้ึน 

2) ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจระบบโปรแกรมในการยืน่แบบภาษีมากข้ึน 

3) ทาํใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ในการทาํงานจริง 

4) ทาํใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและไดป้รับตวัเขา้กบัสังคมมากข้ึน 

5) ทาํให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการปฎิบติังานสหกิจศึกษามาใชใ้นการ

ทาํงานจริงในอนาคตได ้
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) การทาํงานในช่วงแรกอาจจะยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการทาํงานจึงเกิดขอ้ผิดพลาด

ข้ึนแต่เม่ือไดรั้บคาํปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียงก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

มากข้ึน 

2) การทาํงานในช่วงแรกในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในสํานักงานไม่ค่อยชํานาญจึง

ทํางานได้อย่างล่าช้าแต่เม่ือได้รับคําปรึกษาจากพนักงานพี่ เ ล้ียงก็สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน 

3) เน่ืองจากบางคร้ังนกัศึกษาไดอ้อกไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีทาํให้ปรับตวัเขา้กบั

สถานท่ีไดย้าก 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรศึกษาขั้นตอนการทาํงานอย่างละเอียดก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลด

ความผดิพลาด 

2) ควรมีการฝึกอบรมภาคปฏิบติัเก่ียวกบัสาขางานท่ีตอ้งไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

3) ควรมีการฝึกอบรมภาคปฏิบติัท่ีทาํงานร่วมกนัเป็นทีมโดยการเปล่ียนทีมเร่ือยๆเพื่อ

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอ่ืนมากข้ึน 
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