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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การทางด้านการทาบัญชี-ภาษี
และการให้คาปรึ กษาด้านบัญชี-ภาษี ซึ่งต้องใช้ความรู ้ความชานาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจะกระทบถึงชื่อเสียงของบริ ษทั และความเชื่อถือของลูกค้า ซึ่งผูจ้ ดั ทา
ได้รับหมอบหมายงานให้บนั ทึกบัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53 ด้วยโปรแกรมบัญชี
EASY ACC ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง โดยที่ผจู ้ ดั ทาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความรู ้ ทักษะการใช้
โปรแกรมบัญชี EASY ACC มาก่อน
โครงงานนี้จดั ทาขึ้นเพือ่ เพิม่ ความรู ้และความเข้าใจในภาษีหกั ณ ที่จ่าย และเพิม่ ทักษะการ
ใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC โดยทาการศึกษาประเภทของเงินได้ อัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC จาการศึกษานี้ทาให้ผจู ้ ดั ทามีความรู ้ความเข้าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับภาษีหกั ณ ที่จ่ายและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีซ่ ึงมีประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตและหวังว่าโครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ
ความสาคัญ : ภาษีหกั ณ ที่จ่าย การใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC

ผูต้ รวจ
…………………………
…...

จ

Project Title
: Withholding Tax with Accounting Software EASY ACC
By
: MR. Natchanon Rattanawethita
Major
: Accounting
Faculty
: Business Administration
Degree
: Bachelor of Accountancy
Advisor
: Mr. Chaisak Lairatanakul
Semester / Academic year
: 2 /2019

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.
Keywords: Income Tax form, withholding tax, Easy Acc software
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การทางด้านการทาบัญชี-ภาษีและการให้คาปรึ กษาด้านบัญชี-ภาษี ซึ่งผูจ้ ดั ทา
ได้รับตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชีซ่ ึงโดยที่ทางบริ ษทั มีการใช้โปรแกรมหลัก คือ EASY ACC ในการ
บันทึกบัญชีซ่ ึงผูจ้ ดั ทาได้เห็นถึงความสาคัญการทาบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหกั ณ ที่จ่าย เพราะถ้า
หากเกิดความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิม่ จะทาให้เกิดเรื่ องยุง่ ยากตามมา เช่น ยืน่ ภาษีทนั
กาหนดแต่เสียภาษีไม่ครบ จะเสี ยเบี้ยปรับ0.5-1เท่าของภาษีที่ตอ้ งจ่าย และไม่ได้ยนื่ แบบภาษีภายใน
กาหนด จะมีโทษปรับทางอาญาสูงสุด2,000บาท เป็ นต้น
ทางผูจ้ ดั ทาจึงมีคความสนใจในเรื่ อง ภาษีหกั ณ ที่จาย เพือ่ เป็ นการศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม
และทบทวนความรู ้และ ทาให้มีความเข้าใจในเรื่ องของ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย มากขึ้น ทางผูจ้ ดั ทาจึงหวัง
ว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจ ซึ่งสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพือ่ ศึกษากระบวนการการบันทึกบัญชี
1.2.2 เพือ่ ศึกษาการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีหกั ณ ที่จ่าย
1.2.3 เพือ่ นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคต
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ระยะเวลาในการทางานตั้งแต่วนั ที่ วันที่13 มกราคม 2563 - วันที่ 18 มีนาคม 2563
รวม 48 วัน
1.3.2 การบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรม EASY ACC
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1.4.1 เรี ยนรู ้การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
1.4.2 มีความรู ้ความเข้าใจในเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย1.4.3 นาสิ่งที่เรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานจริ งได้ในอนาคต
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย คือ เงินที่คน<จ่าย>ที่จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั หรื อนิติบุคคลต้อง<หัก>ไว้
ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กบั คนรับที่เป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา แล้วเอาเงินนั้นไปให้กบั รัฐ ทาให้ผรู ้ ับเงิน
ไม่ได้รับเงินเต็มจานวน แต่จะได้เงินกับกระดาษแผ่นนึงที่เรี ยกว่า<หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย> โดยที่ผู ้
จ่ายเงินต้องจ่ายเต็มจานวนแต่จ่ายให้กบั ผูร้ ับเงินโดยตรงส่ วนนึงและอีกส่วนนึ่งจ่ายให้กรมสรรพากร
2.1.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีไว้ ทาไม
ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรบอกไว้วา่ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย คือตัวช่วยในการลดภาระของผูเ้ สียภาษี ที่ไม่
ต้องเสียภาษีเยอะ ๆทีเดียวตอนปลายปี หรื อมองได้อีกแบบคือ เขากลัวเราเบี้ยวเงินภาษีเงินได้ตอนปลายปี
มากกว่า เพราะกลัวจะไม่มีเงินจ่าย ก็เลยค่อย ๆให้ทยอยจ่าย
2.2 ผู้มีหน้ าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้ วนาส่ งสรรพากร
ผูท้ ี่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ นผูป้ ระกอบการทัว่ ไป บริ ษทั ห้างร้าน สมาคม จนถึง
องค์กรของรัฐซึ่งขึ้นอยูก่ บั จ่ายเป็ นค่าอะไร และผูท้ ี่ถูกหักต้องเสียภาษีหรื อไม่ เช่น ถ้าคุณจ่ายเงินเดือนค่าจ่าง
ถึงแม้วา่ คุณจะเป็ นบุคคลธรรมดา เช่นเปิ ดร้านแต่ไม่ได้เป็ นนิติบุคคล มีพนักงาน จ้างคนมาเฝ้าร้าน คุณก็ตอ้ ง
หักภาษี ณ ที่จ่ายค่าจ้างนั้น แล้วนาส่งสรรพากรถ้าเข้าเกณฑ์ที่ตอ้ งหัก
2.3 ผู้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผูท้ ี่ตอ้ งถูกหัก คือ ผูท้ ี่ตอ้ งเสียภาษีทุกคนต้องถูกหัก ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลหรื อ
ถ้าคุณเป็ นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่ตอ้ งเสียภาษี ก็ไม่จาเป็ นต้องถูกหัก ต้องมีการบอกคูค่ า้ หรื อคนที่ตอ้ งจ่ายเงิน
ให้คุณเพือ่ เขาไม่รู้ แต่ถา้ ถูกหักไว้แล้วสามารถขอคืนได้เมื่อไม่ถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งเสียภาษีสาหรับผูป้ ระกอบการ
มีโอกาสที่เป็ นทั้งผูห้ กั และผูถ้ ูกหัก
2.3.1 จานวนรายรับที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
เมื่อจ่ายเงินตั้ง 1,000 บาท ขึ้นไปในครั้งเดียว หรื อหลายๆครั้งรวมกันก็ได้ เช่นจ่ายเงิน1,200
บาท แบ่งเป็ นจ่าย 2ครั้ง ครั้งละ 600 บาท ต้องหักไว้ท้งั 2ครั้งด้วย ถึงแม้แต่ละครั้งจะไม่เกิน1,000 บาท
2.4 ประเภทของเงินได้ ที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การหักภาษี ณ ที่จ่าย แบ่งได้ออกเป็ น 2 ประเภท
1.บุคคลธรรมดา
ประเภทของเงินได้ ผูจ้ ่ายเงินที่มีหน้าที่
หักภาษี
แบบ/กาหนดเวลา
พึงประเมิน
หักภาษี
ร้อยละ
นาส่งภาษี
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1.เงินเดือน ค่าจ้าง
มาตรา40(1)
2.จ้างทางานให้ เช่น
ค่านายหน้า มาตรา
40(2)
3.การให้เช่า
ทรัพย์สินทุกชนิด
มาตรา40(5)ก

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ร้อยละ5

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ร้อยละ5

บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อื่น

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

4.วิชาชีพอิสระ เช่น
วิชากฎหมาย การ
ประกอบโรคศิลปะ
วิศวกรรม
สถาปั ตยกรรม การ
บัญชีและประณี ต
ศิลปกรรม มาตรา
40(6)
5.ค่าโฆษณา มาตรา
40(8)

บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อื่น

ร้อยละ5
ร้อยละ1 กรณี ค่าเช่า
เรื อตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริ ม
พาณิ ชย์นาวี
ร้อยละ3

ร้อยละ2

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

ร้อยละ5

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

ร้อยละ5

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

ร้อยละ3

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อื่น
6.นักแสดงสาธารณะ ผูจ้ ่ายเงินทุกราย
ที่มีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย มาตรา
40(8)
7.รางวัลในการ
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย
ประกวดแข่งขัน/ชิง
โชค มาตรา40(8)
8.รางวัลส่วนลดหรื อ บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
ประโยชน์จาการ
นิติบุคคล/นิติบุคคล
ส่งเสริ มการขาย
อื่น
มาตรา40(8)

ภ.ง.ด.1/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป
ภ.ง.ด.1/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป
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9.ค่าบริ การอื่นที่ไม่
ใช้ค่าบริ การโรงแรม
ภัตตาคารและค่าเบี้ย
ประกันชีวติ มาตรา
40(8)
10.ค่าขนส่งทีไม่ใช้
ขนส่งสาธารณะ
มาตรา40(8)

บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อื่น

ร้อยละ3

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อื่น

ร้อยละ1

ภ.ง.ด.3/ภายในวันที่7
ของเดือนถัดไป

ตารางที่2.1ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา

2.นิติบุคคล
ประเภทของเงินได้
พึงประเมิน

ผูจ้ ่ายเงินที่มี
หน้าที่หกั ภาษี

1.ค่านายหน้า รับ
ทางานให้ มาตรา
40(2) ค่ากู๊ดวิลล์
ลิขสิทธิ์/สิทธิอย่าง
อื่น มาตรา40(3)
2.ดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ย ตัว๋ เงิน
มาตรา40(4)(ก)

บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น

-บริ ษทั
-ห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคล
-มูลนิธิ/สมาคม

บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น
ธนาคาร/บริ ษทั
เงินทุน/บริ ษทั
หลักทรัพย์/
บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์

-บริ ษทั
-ห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคล
-บริ ษทั เงินทุน/
บริ ษทั
หลักทรัพย์/
บริ ษทั /บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์
-มูลนิธิ/สมาคม

ผูถ้ ูกหักภาษี

หักภาษี
ร้อยละ

ร้อยละ3

แบบ/
กาหนดเวลา
นาส่งภาษี
ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ร้อยละ10
ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป
ร้อยละ1

ร้อยละ10
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3.เงินปั นผล ส่วน
แบ่งกาไร มาตรา
40(4)(ข)

4.วิชาชีพอิสระ
มาตรา40(6)

5.การให้เช่า
ทรัพย์สิน มาตรา
40(5)(ก)

6.ค่าจ้างทาของ การ
รับเหมาที่ผรู ้ ับจัดหา
สัมภาระ มาตรา
40(7)(8)

บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/กองทุน
รวม/สถาบัน
การเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะ
(ไม่รวมกิจการ
ร่ วมค้า)
บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น
บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น

-บริ ษทั
-ห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคล

บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น/ผู ้
จ่ายเงินทุกราย

-บริ ษทั
-ห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคล
-บริ ษทั
-ห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย
ต่างประเทศ

-มูลนิธิ/สมาคม

-บริ ษทั
-ห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคล
-มูลนิธิ/สมาคม
-บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคลเฉพาะที่
ได้รับค่าเช่าเรื อ
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริ ม
พาณิ ชย์นาวี

ร้อยละ10

ร้อยละ10

ร้อยละ5

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป
ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ร้อยละ10
ร้อยละ1

ร้อยละ3

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป
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ประกอบกิจการ
ในไทยและไม่ได้
มีสานักงานสาขา
ตั้งอยูถ่ าวรใน
ไทย

7.ค่าโฆษณา มาตรา บริ ษทั /ห้าง
40(8)
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น
8.รางวัลในการ
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย
ประกวดแข่งขัน ชิง
โชค มาตรา40(8)
9.ค่าบริ การอื่นที่ไม่ บริ ษทั /ห้าง
ใช้ค่าบริ การ
หุน้ ส่วนนิติ
โรงแรม ภัตตาคาร บุคคล/นิติ
และค่าเบี้ยประกัน บุคคลอื่น
ชีวติ มาตรา40(8)
10.รางวัลส่วนลด บริ ษทั /ห้าง
หรื อประโยชน์จา หุน้ ส่วนนิติ
การส่งเสริ มการขาย บุคคล/นิติ
มาตรา40(8)
บุคคลอื่น
11.เบี้ยประกันวินาศ บริ ษทั /ห้าง
ภัย มาตรา40(8)
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น
12. .ค่าขนส่งทีไม่ บริ ษทั /ห้าง
ใช้ขนส่งสาธารณะ หุน้ ส่วนนิติ
มาตรา40(8)
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น

ร้อยละ5

ผูท้ ี่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล

ร้อยละ2

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ผูท้ ี่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล

ร้อยละ5

ผูท้ ี่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล

ร้อยละ3

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป
ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ผูท้ ี่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล

ร้อยละ3

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ผูท้ ี่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล

ร้อยละ1

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ผูท้ ี่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล

ร้อยละ1

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป
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13.ค่าซื้อสินค้าพืช
ไร่ 8 ชนิด ได้แก่
ยางแผ่นหรื อยาง
ชนิดอื่น มัน
สาปะหลัง ปอ
ข้าวโพด อ้อย เมล็ด
กาแฟ ผลปาล์ม
น้ ามัน ข้าว มาตรา
40(8)
14.ขาย
อสังหาริ มทรัพย์
มาตรา40(8)

บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล/นิติ
บุคคลอื่น

บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล(ไม่
รวมกลุ่ม
เกษตรกรตาม
กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์)

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย บริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนนิติ
บุคคล

ร้อยละ0.75

ภ.ง.ด.53/ภายใน
วันที่7ของเดือน
ถัดไป

ร้อยละ1

หักภาษีและ
นาส่งขณะจด
ทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่
กรมที่ดิน

ตารางที่2.1ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล
ตัวอย่ างเช่ น
เรามีภาษีที่ตอ้ งเสียทั้งหมดในปี จานวน 15,000 บาท แต่เรามีภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้แล้วระหว่างจานวน
10,000 บาท แปลว่าปี นี้เราต้องเสี ยภาษีเพิม่ เติมเพียง 15,000 – 10,000 = 5,000บาท โดยที่ 10,000 บาทที่ถูก
หักไว้ นาไปเครดิตออกจากภาษีที่ตอ้ งชาระตอนปลายปี
สรุ ปคือ 1.คนจ่ายหักภาษีไว้ เอาเงินไปส่งสรรพากร
2.คนรับได้ใบเอกสารหลักฐานการหักภาษี
3.ตอนยืน่ ภาษี คานวณออกมาได้เท่าไร ให้เอาภาษีที่ถูกหักไว้ไปลบออก ส่วนต่างที่เสียเพิม่ หรื อได้
คืนแล้วแต่กรณี
ทุกครั้งที่หกั ทาการหัก คนที่หกั ต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ไว้ดว้ ยทุกครั้งโดยออกอย่างน้อย 4ฉบับ
คือ ต้นฉบับและสาเนา 2ฉบับแรกออกให้คู่คา้ เพือ่ ให้คู่คา้ เก็บไว้ขอคืนภาษีฉบับหนึ่ง และเก็บไว้เป็ น
หลักฐานอีกฉบับหนึ่ง ฉบับที่3 และ 4 เราเก็บไว้เอง ฉบับที่ 3 เอาไว้สาหรับส่ งภาษี(โดยปกติจะส่งฉบับนี้
ให้กบั สานักงานบัญชีเป็ นผูท้ าให้) ส่วนฉบับที่4 เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
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2.1 ตัวอย่ างหนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่าย

2.5 ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
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ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรื อ ใบ 50 ทวิ คือ เอกสารแสดงยอดเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ทุกคนควรรู ้จกั และ
ทาความเข้าใจ เพราะเวลาขอคืนภาษีกบั กรมสรรพากร ใบ 50ทวิ คือ หนึ่งในเอกสารสาคัญ ที่ตอ้ งใช้ยนื่
ประกอบกับหนังสือรับรองเงิน และยังต้องอ้างอิงกับตัวเลขเงินได้กบั มูลค่าภาษีตามที่ปรากฏในใบหักภาษี
ณ ที่จ่าย
2.5.1 ผู้จัดทาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผูจ้ ดั ทาจะต้องเป็ นผูจ้ ่ายเงินให้กบั บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ไม่วา่ จะจ่ายเป็ น เงินเดือน
เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าลิขสิทธิ์ เงินปั นผล ก็นบั ว่าเป็ นรายจ่ายที่พงึ ประเมินในใบหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย
2.5.2 ช่ วงที่ออกเอกสารใบกากับภาษี ณ ที่จ่าย
1.ออกทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปี ถัดจากปี ภาษี หรื อ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ผถู ้ ูกหักภาษี
ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปี เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรื อ กรณี มีการจ่ายรายได้จากการทางาน
2.6 โทษของการหลีกเลี่ยงไม่ หักภาษี ณ ที่จ่าย
การหลีกเลี่ยงไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย หรื อ จ่ายไม่ครบ หรื อไม่ตรงตามกาหนด ถือว่ามีความผิด ได้แก่
1.ถ้าผูจ้ ่ายเงินไม่ได้หกั ภาษี ณ ที่จ่าย และนาเงินส่ง หรื อหักและนาเงินส่งแต่ไม่ครบ ผูจ้ ่ายเงินต้อง
รับผิดร่ วมกับผูม้ ีเงินได้ในการชาระเงินตามจานวนเงินภาษีที่ไม่ได้หกั และนาส่ง หรื อตามจานวนเงินที่ขาด
ไป กรณี ที่ผจู ้ ่ายเงินได้หกั ภาษีไว้แล้วให้ผมู ้ ีเงินได้พน้ ความผิด ชาระเงินภาษีเท่าจานวนจานวนที่ผจู ้ ่ายเงินได้
หักไว้ และให้ผจู ้ ่ายเงินรับผิดชาระภาษีจานวนนั้นแต่เพียงฝ่ ายเดียว
2.ถ้าผูจ้ ่ายเงินไม่นาเงินภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย ไปส่งในเวลากาหนด ต้องเสี ยเงินเพิม่ อีกร้อยละ1.5ต่อ
เดือน
3.ผูม้ ีเจตนาละเลยมายืน่ รายการเพือ่ หลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน
5,000 บาท หรื อจาคุกไม่เกิน6เดือน หรื อทั้งจาทั้งปรับ
2.7 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
1. ภ.ง.ด.3 คือ แบบยืน่ เพือ่ แจ้งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทาธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา ที่
เจ้าของธุรกิจ(นิติบุคคล)จะต้องหักออกจากค่าจ้างจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาทางานในบริ ษทั
2. ภ.ง.ด.53 คือ แบบยืน่ เพือ่ แจ้งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน
2.7.1 ส่ งภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53ตอนไหน
1. ทั้งภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53 ส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปของทุกเดือน ถ้าเดือนไหนไม่มี
การหักก็ไม่ตอ้ งนาส่ง
2. ถ้าเดือนไหนมีแต่รายการหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะบุคคลก็ส่งเฉพาะภ.ง.ด.3 หรื อถ้ามีการหัก
ณ ที่จ่าย เฉพาะนิติบุคคลก็นาส่งเฉพาะภ.ง.ด.53
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3.ถ้ายืน่ ผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถยืดเวลาออกไปได้อีก 8 วัน (ถึงวันที่15)และสามารถเช็ก
ย้อนหลังได้หลังส่งไปแล้ว3วัน
2.8 สถานที่ยื่นแบบ
1. สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
2. การยืน่ แบบผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (ต้องสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนการยืน่ แบบ)
3. ยืน่ แบบที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์และสาขาในท้องถิ่น ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
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2.2 ตัวอย่ างภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
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2.3 ตัวอย่ างภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
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2.4 ตัวอย่ างใบแนบภ.ง.ด.53
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2.5 ตัวอย่ างใบแนบภ.ง.ด.3
2.9โปรแกรมบัญชี EASY ACC
โปรแกรมบัญชี EASY ACC เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับธุรกิจ มีรายละเอียดในทุก ๆ ส่วนที่
ช่วยให้สามารถจัดการกับงานบัญชีที่ยงุ่ ยากให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชี การทางานของโปรแกรมได้
จัดเรี ยงไว้เป็ นขั้นตอนตามลาดับ ทาให้ควบคุมการปฏิบตั ิงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการ
บันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกใบกากับสินค้า ใบกากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสัง่ ซื้อ ใบ
วางบิล จนถึงออกงบการเงินทุกชนิด เช่น งบทดลอง งบกาไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด โปรแกรม
ทางานแบบReal Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพิมพ์รายงานต่าง ๆได้โดยไม่ตอ้ ง
ประมวลผลใด ๆทั้งสิ้น ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรายงาน แก้ไขฟอร์มใบกากับตามที่กิจการต้องการได้ การ
รายงานแบบตาราง(Grid Report) ที่ช่วยจัดเรี ยงลาดับข้อมูลกาหนดกลุ่ม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
2.9.1 ข้ อดีของโปรแกรมบัญชี EASY ACC
1.สามารถนาข้อมูลออกได้หลายรู ปแบบ เช่น Text, Excel, HTML
2.ช่วยกิจจการปรับเข้าสูม้ าตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด
3.แต่ละโปรแกรมแยกการทางานอย่างเป็ นอิสระ ทาให้สามารถเริ่ มจากโปรแกรม
ไหนก่อนก็ได้ หรื อเปิ ดขึ้นมาพร้อมกันเลยก็ได้
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4.รองรับการจัดทา รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และใบกากับรู ปแบบใหม่ ปี 2557 ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
5.สามารถทางานได้แม้ใน Save Mode ของ Window

2.6 โปรแกรมบัญชี EASY ACC ACCOUNTING SYSTEM
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่ อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1ชื่ อ :
บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด
3.1.2สถานที่ต้งั :
69/228 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 23 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
10700
3.1.3โทรศัพท์ :
02-412-4874

3.1แผนที่ต้งั สถานประกอบการ
3.1.4ประวัติสถานประกอบการ
บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด ได้เปิ ดดาเนินการปี พ.ศ.2518-ปั จจุบนั ได้ดาเนิน
ธุรกิจมาแล้วกว่า45ปี บริ หารงานโดยคุณปราณี เย็นจิตต์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0105544081475
ทาง
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บริ ษทั ไม่เคยหยุดการพัฒนาระบบงานและการให้บริ การอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั และมีความ
มัน่ ใจที่จะนาเสนอการให้บริ การในระดับมืออาชีพแก่ทุกองค์กรเพือ่ ลดปั ญหาการทาบัญชีให้หมด
ไป
ระบบงานได้มีการพัฒนาขึ้น ไม่เพียงแต่การบันทึกบัญชีและแสดงงบการเงินแต่ละปี ของ
ลูกค้าเท่านั้น แต่ยงั ได้ยกระดับรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยมีการเปรี ยบเทียบการพัฒนาของบริ ษทั
ลูกค้า
ในแต่ละปี เพือ่ ให้ได้ลูกค้าได้ใช้งบการเงินที่เราจัดเตรี ยมให้ เป็ นเข็มทิศในการประเมินสถานการณ์
ของบริ ษทั เพือ่ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผดิ พลาดในอนาคต ซึ่งเป็ นปั ญหาใหญ่ของบริ ษทั ส่วนใหญ่
ในประเทศไทย
3.1.5วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งสู่การพัฒนาเป็ นสานักงานบัญชีที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
3.1.6พันธกิจ(MISSION)
บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด มีความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การ จัดทาบัญชีและ
ภาษีอากร อย่างมีมาตรฐานของวิชาชีพ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ มีการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้
การบริ การมีคุณภาพแก่ลูกค้า
3.1.7นโยบายคุณภาพ(QUALITY POLICY)
1.การสร้างความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีและ ภาษีอากรให้กบั ผูป้ ระกอบการ
2.พัฒนาระบบการบริ หารให้มีประสิทธิภาพ มุง้ เน้นการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพมาให้บริ การ
3.เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานคุณภาพ เพือ่ ความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3.1.8การบริการที่น่าประทับใจ
การบริ การเป็ นที่น่าพอใจของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการสื่อสาร ออกไป
ให้
ทราบโดยทัว่ กัน เป็ นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของหน่วยงานราชการ ใช้ความรู ้ความชานาญ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพนามาเพือ่ บริ การลูกค้า
3.2 ลักษณะการประกอบการขององค์กร
บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด มีการบริ การที่หลากหลาย เช่น
3.2.1 บริการด้ านบัญชีและภาษีอากร
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-จัดทาบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี
-จัดทางบกระแสเงินสดและวิเคราะห์งบการเงิน
-วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
-จัดทาและยืน่ แบบภาษีอากรทุกประเภท
-ตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร
3.2.2 บริการด้ านตรวจสอบบัญชี
-ตรวจสอบบัญชีภายใน
-วิเคราะห์งบการเงิน
-วางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
3.2.3บริการด้ านจดทะเบียนธุรกิจ
-จดทะเบียนตั้งบริ ษทั เลิกกิจการ ชาระบัญชี
-จดทะเบียนสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้า
-ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงาน
3.2.4บริการด้ านประกันสั งคมและกองทุนเงินทดแทน
-จัดทาทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
-จัดทายืน่ แบบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
3.2.5 บริการด้ านที่ปรึกษาธุรกิจและอื่น ๆ
-ปรึ กษาด้านบัญชีและภาษีอากร
-ปรึ กษาด้านการจดทะเบียนและใบอนุญาต
-ปรึ กษาด้านแรงงานและประกันสังคม
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารองค์กร
คุณปราณี เย็นจิตต์
ผู้บริหาร

คุณ กรวรรณ (พี่กร)

รองผู้บริหาร

ผู้สอบบัญชี

แผนกภาษี

3.2 รู ปแบบการจัดองค์การ

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ง : นักศึกษาฝึ กงาน แผนกบัญชี
ลักษณะงาน: ตรวจสอบเอกสารทางการบัญชีเพือ่ ลงบัญชี
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวพรทิพย์ ไชยสิทธิ์ (พนักงานบัญชี)
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
วันที่13 มกราคม 2563 - วันที่ 18 มีนาคม 2563 รวม 48 วัน

กรรมการบริษัท

แผนกบัญชี
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บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 48 วัน นับตั้งแต่วนั ที่13 มกราคม 2563 - วันที่ 18
มีนาคม 2563 ณ บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายงานต่าง ๆ ตามที่
พนักงานที่ปรึ กษาได้มอบหมายงานให้ปฏิบตั ิและให้คาแนะนาต่าง ๆในการทาบัญชี และอธิบาย
ขั้นตอนกระบวนการการดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและได้มีการนาความรู ้จากในห้องเรี ยนมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานสหกิจศึกษา การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รู้ข้นั ตอนใน
การทางานหลายๆด้านถือว่าเป็ นประสบการณ์ทที่ าให้เกิดประโยชน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
จริ งในอนาคต โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานดังนี้
4.1 ขั้นตอนในการจัดทาบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ขั้นที่1.การรับเอกสาร
การรับส่งเอกสารมีอยูด่ ว้ ยกัน3ทางได้แก่
1.พนักงานรับส่งเอกสารของสานักงาน
2.รับส่งทางอีเมลล์
3.ทางไปรษณี ย ์ หรื อบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการส่ งสินค้า เช่น Kerry หรื อLineman
ขั้นที่2.ตรวจสอบเอกสาร
1.ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
2.ขัดแยกเอกสาร
3.จัดเรี ยงเอกสารตามปี และตามเดือนเพือ่ ความสะดวก
ขั้นที่3.เปรียบเทียบเอกสาร
ทาการเปรี ยบเทียบเอกสารใบแนบ ภ.ง.ด.กับหนังสือรองรับหัก ณ ที่จ่าย ว่ามีจานวนเงิน
ภาษีที่ถูกหัก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ตรงกันหรื อไม่
ขั้นที่4. การบันทึกบัญชี ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53
1.เปิ ดโปรแกรมบัญชี EASY ACC
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4.1 Iconโปรแกรมบัญชี EASY ACC
2.ให้กดไปที่บญั ชีแยกประเภท

4.2 รู ปแสดงเมนู EASY-ACC Applications Center
3.จะเห็นว่ามีแต่ขอ้ มูล DATADEMO ทีน้ ี จะสร้างไดเร็คทอรี่ ใหม่สาหรับเก็บข้อมูล
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4.2.1 รู ปแสดง Select Directory
4.ให้คลิกไปที่บรรทัดที่วา่ ง แล้วกด [แก้ไข] จะมีจอภาพ Edit Company แสดงขึ้นมา ให้ใส่
ชื่อ กิจการที่ตอ้ งการลงไปในช่องชื่อกิจการ เป็ นภาษาไทยหรื ออังกฤษก็ได้

4.2.2 รู ปแสดงEdit Company
5.เนื่องจากเป็ นไดเร็คทอรี่ ใหม่ โปรแกรมก็จะบอกว่าไม่เคยพบไดเร็คทอรี่ น้ ีมาก่อน จะทา
การสร้างใหม่อีกหรื อไม่ ให้เลือกสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ ถ้าไม่เคยสร้างโปรแกรมก็จะสร้างขึ้นมาให้
ในที่น้ ีตอบ [YES]
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4.2.3 รู ปแสดง Information
6.รู ปแบบผังบัญชีที่เตรี ยมไว้ให้จะเป็ นผังบัญชีของกิจการซื้อมาขายไป ถ้ากิจการเป็ นธุรกิจ
แบบอื่น ก็ให้คลิกขวาแล้วเลือกไปที่ Template ผังบัญชีรูปแบบต่าง ๆ แล้วก็เลือกประเภทที่
ใกล้เคียงกับกิจการมากที่สุด เสร็จแล้วคลิกตกลง

4.3 รู ปแบบฝังบัญชี
7.จะเห็นว่าชื่อกิจการจะแสดงให้เป็ นตามชื่อชื่อที่กาหนดไว้ต้งั แต่ตอนเลือกกิจการแล้ว ที่
เหลือคือที่อยูก่ ็ให้ใส่เพิม่ เติมไปได้ จากนั้นก็ให้คลิกไปที่รหัสบัญชีสาหรับระบบ ให้คลิกเม้าส์ขวาที่
ช่องรหัสบัญชีใดก็ได้ แล้วเลือก "ค้นหารหัสบัญชีอตั โนมัติ” จากนั้นคลิกตกลง
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4.3.1 รู ปแสดง Create New File

4.3.2 รู ปแสดง Create New File
8.เลือกวิธีการคานวณต้นทุนสินค้า ถ้าไม่แน่ใจว่าจะเลือกแบบไหนก็ให้เลือกเป็ น "แบบถัว
เฉลี่ย” ไว้ก่อน เสร็ จแล้วกด [ตกลง]
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4.3.3 รู ปแสดง Create New File
9.คลิกที่ UPDATE เลือก เพิม่ /แก้ไขหมวดสินค้า

4.4 รู ปแสดงการสร้ างรหัสสิ นค้า
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10. Edit Departments ให้เลื่อนแถบแสงไปที่บรรทัดแรก ที่มีตวั เลข 01 แล้วคลิก แก้ไข
จากนั้นให้พมิ พ์ชื่อหมวดสินค้าเป็ น "เครื่ องเขียน" ส่วนรหัสบัญชีแยกประเภท ให้ใส่ 1510 เสร็จ
แล้วคลิก [ตกลง] เพือ่ บันทึกข้อมูล

4.4.1 รู ปแสดงรหัส-01
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4..4.2 รู ปแสดงการสร้ างรหัสสิ นค้า
11.จากนั้นทาการสร้างรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ คลิกที่ UPDATE เลือกเพิม่ /แก้ไขประเภทเจ้าหนี้

4.5รู ปแสดงการสร้ างรหัสเจ้ าหนี้/ลูกหนี้
13.โปรแกรมจะกาหนดเจ้าหนี้การค้าไว้ให้ประเภทเดียว ส่วนเจ้าหนี้อื่นจะยังไม่มีรหัส
บัญชีให้เลื่อนแถบแสงไปที่เจ้าหนี้อื่น แล้วกด F5 หรื อคลิกแก้ไข เลื่อนแถบแสงไปที่ช่องรหัสบัญชี
แยกประเภท ลองกด F1 แล้วเลือกรหัสบัญชีเจ้าหนี้อื่น เมื่อพบแล้วก็กด Enter จะได้ตามรู ป

29

4.5.1รู ปแสดงการแก้ ไขรหัสเจ้ าหนี้/ลูกหนี้
14.คลิกที่ EDIT เลือกสมุดรายวันทัว่ ไป

4.6รู ปแสดงการบันทึกบัญชี

15. รายการที่บนั ทึกให้ระบุตามนี้
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วันที่ ระบุเป็ นวันที่บนั ทึกรายการ
เลขที่เอกสาร ส่วนนี้จะเป็ นเลขที่ใบกากับที่จะได้รับจากทางผูข้ ายสินค้า
คาอธิบาย เช่นเป็ นชื่อบริ ษทั หรื อใบเบิกเงิน
จากนั้นทาการบันทึกบัญชี Dr. ,Cr. เช่น
Dr. เงินสด
500
เช็ครับล่วงหน้า
10200
Cr.ขายสินค้า
10000
ภาษีมูลค่าเพิม่
700

4.6.1รู ปแสดงการแก้ ไขการบันทึกบัญชี
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด
เป็ นเวลาทั้งหมด 48 วัน ในตาแหน่งนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ทราบถึง
ขั้นตอนการทางานการลงบัญชีกิจการของ บริ ษทั ทาให้ได้รับประสบการณ์ การทางานจริ งตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้รับคาปรึ กษาคาแนะนามากมาย ซึ่งการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ครั้งนี้เป็ นโอกาสดีที่สามารถนาไปใช้ในชีวติ ของการปฏิบตั ิงานจริ งได้ในอนาคต
5.1.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-ฝึ กความรับผิดชอบ ความอดทน การปฏิบตั ิตามกฎของบริ ษทั
-ฝึ กการเรี ยนรู ้ การพัฒนาตนเอง ทักษะทางด้านการสื่อสาร ความมัน่ ใจในตนเอง
5.1.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-ในช่วงต้นๆของการปฏิบตั ิงานขาดความมัน่ ใจในตนเองและขาดประสบการณ์ใน
การทางานทาให้ไม่สามารถช่วยงานได้เต็มที่ เกิดความล่าช้าในการทางาน
-ในบางครั้งมีการทาบันทึกบัญชีผดิ เนื่องจากเกิดความสับสน
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.ก่อนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาควรศึกษากระบวนการทางานอย่างละเอียดก่อนให้ไป
ปฏิบตั ิงาน
2. ในบางครั้งการสื่อสารและการเข้าใจไม่ตรงกัน ควรสอบถามเจ้าของงานและจดบันทึก
สิ่งที่ได้รับมาให้ถูกต้องครบถ้วน
5.3 สรุปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาหรื อการวิจัยสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่บริ ษทั ธนเจริ ญ บัญชีและกฎหมาย จากัด ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้
ทราบถึงการทาบัญชีและการหักภาษี ณ ที่จ่ายการใช้โปรแกรมบัญชีและการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ
ทางด้านบัญชีอย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้ได้ในการปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคต นอกจากนี้
ผูจ้ ดั ทายังได้ความรู ้เพิม่ เติมนอกจากหนังสือเรี ยน
5.3.1 ข้ อดีหรื อผลของโครงงาน
1.สามารถลงบัญชีได้อย่างทุกต้องตามหลักการบัญชี
2.ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆในบริ ษทั
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5.3.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากมีระยะเวลาที่จากัดในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการ
รวบรวมข้อมูลในการจัดทาโครงงานจากการปฏิบตั ิงานจริ งและการขาดประสบการณ์ในการจัดทา
โครงงานทาให้เกิดความล่าช้า
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา หรื อการวิจัยสหกิจศึกษา
1.ถ้ามีการสงสัย ไม่เข้าใจในโครงงานควรปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
2.ควรจดรายละเอียดทุกขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
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ภาคผนวก
ภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท ธนเจริญ การบัญชีและกฎหมาย จากัด
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รู ปภาพบรรยายด้านหน้าบริ ษทั
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รู ปภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
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รู ปภาพการปฏิบตั ิงานบันทึกภาษีหกั ณ ที่จ่ายเข้าคอมพิวเตอร์
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