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บทคัดย่อ 

บริษทั ออโรส จ ากดั เป็นบริษทัท่ีปรึกษา ดา้นการวางผงัเมือง  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อ ท างานร่วมกันในการให้บริการ ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการและทางปฏิบัติแก่

หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจหลกัในการท างานร่วมกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อส่งเสริม และผลักดันการพฒันาประเทศ ผ่านการเข้าร่วมการเป็นบริษทัท่ีปรึกษาและ

ออกแบบอย่างครบวงจร จากการรวมตวักันของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาต่างๆ อาทิ การวางแผน

และจดัท าผงัเมือง การคมนาคม และโลจิสติกส์ การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า การบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม การประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม ของประชาชน และดา้นพลงังาน รวมถึงการ 

ออกแบบระบบควบคุมทางดา้นอุตสาหกรรม ระบบเทคโนโลยอีตัโนมติั และการติดต่อส่ือสาร

ขอ้มูลแบบ Real Time 

ซ่ึงทางบริษทัไดม้อบหมายให้ผูฝึ้กงานท าหนา้ท่ีบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายโดยโปรแกรม

ส าเร็จรูป Express โดยค่าใช้จ่ายของบริษทัจ านวนมาก มกัจะเป็นเก่ียวกับค่าถ่ายเอกสาร และท าเล่ม

รายงานส่งลูกคา้ หากในวนัส่งเอกสารแจง้ช าระหน้ี บริษทัฯจะบนัทึกเป็นภาษีซ้ือไม่ถึงก าหนด (1155-

00) เพื่อบนัทึกรายการให้ตรงตามงวด และเม่ือถึงระยะเวลาจ่ายช าระหน้ี ฝ่ายบญัชีจะได้รับเอกสาร



ง

ส าเนาเช็คจากแผนกการเงิน น ามาบนัทึกในโปรแกรม ซ่ึงบริษทัจะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ค่าบริการ 1.5% 

ตามท่ีรัฐบาลก าหนดลดให้ช่วงโควิด (ก าหนดถึง30 กนัยายน 2563) ส่วนงานของการยื่น ภ.ง.ด.3 และ 

ภ.ง.ด. 53 ตอ้งรวบรวมเอกสารเพื่อรวมยอดภาษีน าส่งกรมสรรพากรทุกวนัท่ี 15 ของทุกเดือน  

ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกงานกบับริษทั ออโรส จ ากดั ไดแ้ก่ มีความช านาญในการ

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Express เพิ่มขึ้นและเขา้ใจระบบบญัชีของหน่วยงานท่ีประสานงานกบั

ภาครัฐมากยิง่ขึ้น 

ค ำส ำคัญ : การบนัทึกบญัชี /เอกสารทางบญัชี /โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Express/บริษทั ออโรส

จ ากดั 
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Abstract 
Auros Co., Ltd is a consulting company in city planning, founded in 2005. The purposes of the 

company were to provide services, to give professional and academic advice to both government and 
private sectors. The company cooperates with several government offices in order to guide and promote 
national development startegies. As a leading professional company, Auros is an all rounded design 
and consulting firm with a large number of specialists in city planning, transportation planning, water 
management, environmental management, energy studies, public participation and relation, industrial 
engineering, automated technology and real-time data communication. 

The trainee was assigned to handle income and expense accounting with Express Accounting 
Software. Most of company’s expense were document copy and report binding, submitted to customers. 
On the debt dateline, the trainee imported the data as Unbill Input Vat (1155-00), to report be precisely. 
At the debt payment period, the trainee received copies of cheques from the finanacing department and 
input them into the Express Software. The company deducted 1.5% withholding tax under the COVID-
19 support measures issued by Ministry of Finance. Futhermore, the document for P.N.D.3, 53 tax 
filling was collected for submitting to the Revenue Department on the 15th of every month. The 
knowledge and skills the trainee has learnt form the internship with Auros Co., Ltd were to efficiently 
use Express Software and understand the accounting process between private companies and 
government offices. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ออโรส จ ำกัด เป็นบริษทัท่ีปรึกษำด้ำนผงัเมือง ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2548 ซ่ึงมี

วตัถุประสงคเ์พื่อท ำงำนร่วมกนัในกำรให้บริกำร ค ำแนะน ำปรึกษำทำงวิชำกำร และทำงปฏิบติัแก่

หน่วยงำน ของรัฐและภำคเอกชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีภำรกิจหลกัในกำรท ำงำนร่วมกับ

หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อส่งเสริม และผลกัดนักำรพฒันำประเทศ ผ่ำนกำรเขำ้ร่วมกำรเป็นบริษทัท่ี

ปรึกษำและออกแบบอย่ำงครบวงจร จำกกำรรวมตวักนัของผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นในสำขำต่ำงๆ 

อำทิ กำรวำงแผนและจดัท ำผงัเมือง กำรคมนำคม และโลจิสติกส์ กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ 

กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดล้อม กำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วม ของประชำชน และด้ำน

พลงังำน รวมถึงกำรออกแบบระบบควบคุมทำงดำ้นอุตสำหกรรม ระบบเทคโนโลยีอตัโนมติั และ

กำรติดต่อส่ือสำรขอ้มูลแบบ Real Time 

วสัิยทัศน์ 
“มุ่งเนน้ในกำรเป็นธุรกิจท่ีปรึกษำ ดำ้นกำรพฒันำเมืองอยำ่งย ัง่ยนื” 

พนัธกจิ 

“กำรพัฒนำเมือง ต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของรุ่นปัจจุบนัและอนำคต กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร” 

ดิฉันเห็นควำมส ำคัญของค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดในธุรกิจบริกำร  จึงได้จัดท ำโครงงำนศึกษำ

เก่ียวกบักำรบนัทึกบญัชีค่ำใช้จ่ำยและกำรยื่นภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด.3,53) ของทำงบริษทัฯ ว่ำมี

ขั้นตอนและวธีิกำรอยำ่งไร  

ดงันั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ ผูจ้ดัท ำไดน้ ำวิชำควำมรู้จำกห้องเรียนไปท ำงำนด้ำนบญัชีได้จริงใน
สถำนประกอบกำร และสำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกสถำนประกอบกำร ไปปรับใชก้บักำร
ท ำงำนจริงในอนำคต ด้วยเหตุน้ีผูจ้ ัดท ำจึงสนใจท่ีจะท ำกำรศึกษำถึงขั้นตอนกำรบันทึกบัญชี
ค่ำใชจ่้ำยและกำรยื่นภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด.3, 53) เพื่อไดท้รำบค่ำใชจ่้ำยในองคก์รธุรกิจบริกำร และ 
กำรยื่นภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด.3, 53) เพื่อพฒันำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำชีพจำกประสบกำรณ์จริงและ
สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำงำนในอนำคต 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1) เพื่อช่วยลดเวลำให้สถำนประกอบกำร ด้วยวิธีกำรจดัท ำเอกสำรทำงภำษี เพื่อส่ง

กรมสรรพำกรไดท้นัภำยในก ำหนด 
2) เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรบนัทึกบญัชีค่ำใชจ่้ำยดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป (Express) 
3) เพื่อศึกษำค่ำใชจ่้ำยของธุรกิจบริกำร 
4) เพื่อศึกษำเรียนรู้เก่ียวกบักำรจดัท ำใบภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย และกำรยื่นภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 

(ภ.ง.ด.3และ ภ.ง.ด.53) ผำ่นทำงอินเตอร์เน็ตในเวบ็ไซตข์องกรมสรรพำกร 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
โครงงำนน้ีเป็นโครงงำนท่ีรวบรวมเอกสำรเก่ียวค่ำใชจ่้ำยธุรกิจบริกำร, กำรจดัท ำใบหกั ณ 
ท่ีจ่ำยของธุรกิจบริกำร และขั้นตอนกำรยืน่ ภ.ง.ด.3,53 ผำ่นทำงอินเตอร์เน็ตในเวบ็ไซตข์อง
กรมสรรพำกร 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) ไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบักำรบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยในระบบ Express 
2) ไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรออกใบหกั ณ ท่ีจ่ำย ของธุรกิจบริกำร  
3) ไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบักำรยืน่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยผำ่นอินเตอร์เน็ต 

 



บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการฝึกงานคร้ังน้ีไดมี้การปฏิบติังานการบนัทึกบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจการและยื่น
แบบภาษีซ้ือ ใหแ้ก่กรมสรรพากรผา่นทางอินเตอร์เน็ต ท าใหต้อ้งทราบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ค าจ ากดัความ งานบริการ (service) 
งานบริการคือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การ

บริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนัเป็นผลดี
กบัองคก์รของเรา เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบวา่ งานบริการเป็นเคร่ืองสนบัสนุนงาน
ดา้นต่างๆ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี ผูรั้บบริการเกิด
ความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององค์กร ภาพลกัษณ์ขององค์กรก็จะดีไปดว้ย 
กองบริหารงานทัว่ไป ส านกังานอธิการบดี เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนและให้การบริการทุก
ส่วนงานท่ีประสานงานเขา้มาขอความร่วมมือในดา้นต่างๆ ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก 
ความหมายของการบริการ 

การบริการ (Service) หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ ดว้ยร่างกายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการอ านวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัผูรั้บบริการได ้ซ่ึงการกระท าดว้ยร่างกาย คือการแสดงออกดว้ยการแต่งกาย ปฏิบติัการ กิริยา 
ท่าทาง วธีิการพูดจา ซ่ึงการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอนและเทคนิค ของวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้

ผูรั้บบริการไดป้ระโยชน์ ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
พฤติกรรมการบริการ 
เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง และการพูดจา ซ่ึง

พฤติกรรมท่ีดี ยอ่มสร้างความสุข ใหเ้กิดข้ึนกบัผูบ้ริการไดเ้ป็นออยา่งดี สุขภาพ สะอาด เรียบร้อย สี
หนา้และแววตาท่ียิม้แยม้ แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางท่ี สุภาพ อ่อนนอ้ม การพูดจาดว้ยน ้ าเสียงท่ี
นุ่มนวล สุภาพ ชดัเจน ใหเ้กียรติ มีหางเสียง จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่การบริการจะ
เก่ียวขอ้งกบับุคคล 2 ฝ่าย คือ ผูใ้หบ้ริการ และผูรั้บบริการ 

ผู้ให้บริการ : ผูใ้ห้บริการ หมายถึง ผูป้ฎิบติัการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืนท่ีร้องขอ
ความช่วยเหลือ หรือแสดงความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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 ผู้รับบริการ : ผูรั้บบริการ หมายถึง ผูท่ี้แจง้ความประสงคห์รือความตอ้งการเพื่อให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงตอบสนองตามความตอ้งการของตนเองและตนเองรู้สึกพอใจ 
 ความหมายของ การบริการ จากการศึกษาความหมายของการบริการ พบว่ามีผู ้ให้
ความหมายไวด้งัน้ี 
 “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมองสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible 
goods) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ
ธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการโดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
จนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2549, หนา้ 18) “ในปัจจุบนัการบริการเขา้มา
มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนั และบุคคลได้จ่ายเงินเป็นจ านวนมากเพื่อการบริการประมาณได้ว่า
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้และบริการทุกวนัน้ีจะเป็นค่าบริการประมาณร้อยละ 45” (ฉลองศรี พิมล
สมพงศ,์ 2546, หนา้ 12)  
 “ความหมายของการบริการ คือ เป็นส่ิงจบัตอ้งสัมผสัและตอ้งอาศยัไดย้าก และเส่ือมสูญ
สภาพไดง่้าย บริการจะท าข้ึนทนัทีและส่งมอบให้ผูบ้ริการทนัทีหรือเกือบจะทนัที ดงันั้นการบริการ
จึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผูใ้หไ้ปยงัผูรั้บบริการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจบัตอ้ง
ไดช้ดัเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานท่ีรูปแบบ และท่ีส าคญัเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยทางจิตใจ ท า
ให้เกิดความพึงพอใจ” (จินตนา บุญบงการ, 2539, หนา้ 15) ค  าวา่การบริการตรงกบัภาษาองักฤษ 7 
ตวัน้ี อาจไดค้วามหายของการบริการท่ีสามารถยึดเป็นหลกัการปฏิบติัไดต้ามความหมายของอกัษร
ทั้ง 7 ตวัน้ีคือ 
 S = Smile & Sympathy ยิ้มแยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบาก
ยุง่ยากของผูม้ารับการบริการ 
 E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 
 R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติผูรั้บบริการ 
 V = Voluntariness Manner การใหบ้ริการท่ีท าอยา่งสมคัรใจเตม็ใจท าไม่ให้ท างานอยา่งเสีย
ไม่ได ้
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการและภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ย 
 C = Courtesy ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 
 E =  Enthusiasm ความกระฉบักระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกวา่
ผูรั้บบริการคาดหวงัไว ้
 
 “การบริการ” คือ กิจกรรมประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเสนอขายหรือ
กิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกับการขายสินคา (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, หน้า , 14) จากความหมาย
ดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้า่ การบริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
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1. ผลิตภณัฑ์บริการ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูข้ายจดัท าข้ึนเป็น
ผลิตภณัฑ์รูปแบบหน่ึงเพื่อสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค เช่น การนวดเพื่อผ่อนคลายกลา้มเน้ือ 
การตรวจรักษาโรค การจดัท่ีพกัในรูปแบบต่างๆ การให้ความรู้และพฒันาทกัษะในสถานศึกษา
ต่างๆ การใหค้  าปรึกษาในการบริหารธุรกิจ หรือการใหค้วามบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ 

2. การบริการส่วนครบ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูข้ายจดัท าข้ึนเพื่อ
เสริมกบัสินคา้เพื่อใหก้ารขายและใหสิ้นคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น การบริการติดตั้งเคร่ืองซกั
ผา้หลงัการขาย การตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศตามระยะเวลา หรือการให้ค  าแนะน าในการใช้
เคร่ืองพิมพใ์หมี้ประสิทธิภาพ หรือการฝึกอบรมใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตใหก้บัลูกคา้ 

 
“การบริการ” คือ กิจกรรมของกระบวนการท่ีส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible good) 

ของธุรกิจให้กับผูรั้บบริการ โดยสินค้าท่ีไม่มีตวัตนนั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจไดย้าก (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547, หนา้ 18) “การบริการ
เป็นกระบวนการหรือกระบวนกิจกรรม ในการส่งมอบบริการจากผูใ้ห้บริการ (บริกร) ไปยงั
ผูรั้บบริการ(ลูกคา้) หรือผูใ้ชบ้ริการโดยบริการเป็นส่ิงท่ีจบั สัมผสั หรือแตะตอ้งไดย้าก แต่เป็นส่ิงท่ี
สูญสลายไดง่้าย บริการจะไดรั้บการท าข้ึนโดยบริกร และจะส่งมอบสู่ผูรั้บบริการ (ลูกคา้) เพื่อใช้
สอยบริการนั้นๆ โดยทนัที หรือในเวลาเกือบจะทนัทีทนัใดท่ีมีการให้บริการข้ึน (วีระพงษ์ เฉลิมจิ
ระรัตน์, 2543 หนา้ 6-7)  

“การบริการ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของลูกคา้” 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หนา้ 142) 

Kotler (1997.p.611) ไดจ้  ากดัความของการบริการไวด้งัต่อไปน้ี การบริการเป็นการแสดง
หรือสมรรถนะท่ีหน่วยงานหน่ึงๆ สามารถเสนอใหก้บัอีกหน่วยงานอนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปลกัษณ์อยา่ง
เป็นแก่นสาร และไม่มีผลลพัธ์ในสภาพความเป็นเจา้ของในส่ิงใด โดยท่ีการผลิตอาจจะไม่ถูกผูกมดั
กบัผลิตภณัฑก์ายภาพ (http://servicearts,wordpress.com/งานบริการ) 

- มีการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือแนะน าใหม้าใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 
- มีความภกัดีต่อหน่วยบริการท่ีใหบ้ริการ 
- มีการพูดถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 
บริการที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผูรั้บบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตวัผู ้

ใหบ้ริการและหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ดงัน้ี 
- มีความรังเกียจตวัผูใ้หบ้ริการ 
- มีความเส่ือมศรัทธาในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
- มีความผดิหวงัและไม่มาใชบ้ริการอีก 
- มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน 
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- มีการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือแนะน าไม่ใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการ 
- มีการพูดถึงใหบ้ริการและหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความเจริญและความเส่ือมอนัเป็นผลมาจากการ
ใหบ้ริการท่ีดีและไม่ดี :ซ่ึงเป็นความส าคญัอยา่งมากต่อการใหบ้ริการ 
องค์ประกอบของระบบบริการ 

1. ผูรั้บบริการ คือ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการและแจง้ความจ านงในเร่ืองบริการต่างๆ 
2. ผูป้ฏิบติังานบริการ คือ ผูท่ี้ให้บริการ หรือ ผูท่ี้รับความจ านงนั้นๆ ไปปฏิบติัให้ตรง

ความตอ้งการมากท่ีสุด 
3. องคก์รการบริการ คือ หน่วยงาน ส่วนงานท่ีใหบ้ริการ 
4. ผลิตภณัฑบ์ริการ คือ ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
5. สภาพแวดล้อมของการบริการ คือ องค์ประกอบด้านต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ

ใหบ้ริการ 
ลกัษณะของการบริการ มีดังนี้ 

- สาระส าคญัของความไวว้างใจ  (trust) 
- ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(intangibility) 
- ลกัษณะท่ีแบ่งแยกออกจากกนัไม่ได ้(inseparability) 
- ลกัษณะท่ีแตกต่างไม่คงท่ี (heterogeneity) 
- ลกัษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้(perish ability) 
- ลกัษณะท่ีไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได ้(non-ownership) 

ลักษณะของการให้บริการ ธุรกิจหรือองค์กรสามารถให้บริการแก่ลูกค้า ผู้มาใช้บริการโดย
อาศัยวธีิการหรือเคร่ืองมือต่างๆ ดังนี้ 

1. การใหบ้ริการโดยอาศยัคนเป็นหลกั หรือแบบพบหนา้ (face to face) เป็นวิธีการท่ีดีกวา่
วิธีอ่ืน เพราะการใช้คนในการให้บริการสามารถปรับเปล่ียนการบริการให้เหมาะสมกบัลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการแต่ละรายได้ และลกัษณะของการบริการจะเป็นแบบใกล้ชิด ดงันั้นหากธุรกิจหรือ
องคก์รใด มีพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้บริการไดดี้ ลูกคา้ หรือผูรั้บบริการจะประทบัใจ ก็จะท าให้ธุรกิจ
หรือองคก์รนั้นประสบความส าเร็จไดไ้ม่ยาก แต่วธีิการน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของความแตกต่างในการ
ให้บริการ ณ เวลาท่ีต่างกนั เน่ืองจากการให้บริการจะไม่เหมือนกนั มาตรฐานการให้บริการในแต่
ละคร้ังก็ไม่เท่ากนั 

2. การใหบ้ริการดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบนันบัวา่มีความส าคญัมากเน่ืองจาก การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆท่ีมีการพฒันาเพื่อสนองความต้องการให้ลูกค้า ผูรั้บบริการ
สามารถบริการไดด้ว้ยตนเอง (self service) และมีตน้ทุนการให้บริการต ่ากวา่การใชค้นให้บริการ 
ซ่ึงการให้บริการแต่ละคร้ังจะมีมาตรฐานเท่ากนั แต่การให้บริการด้วยวิธีน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองการ
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ปรับรูปแบบการใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายไดย้าก (สุพรรณี อินทร์แกว้, 2549) 
การให้บริการลูกคา้มีความส าคญัมาก ทุกธุรกิจและองคก์รจะให้ความส าคญักบัการให้บริการเพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ผูรั้บบริการตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ ซ่ึงตอ้งสร้างความประทบัใจ 
 
ภาษีซ้ือ  หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดจ่้ายให้กบัผูข้ายสินคา้ หรือผูใ้ห้บริการท่ี
เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน เม่ือซ้ือสินคา้หรือช าระค่าบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของ
ตน (ทั้งท่ีเป็นวตัถุดิบ หรือ สินคา้ทุน ประเภทเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นตน้) หากภาษี
ซ้ือท่ีเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีซ้ือของเดือนนั้น ไม่ค  านึงถึงว่าสินคา้ท่ีซ้ือมานั้นจะขายหรือ
น าไปใชใ้นการผลิตในเดือนใดก็ตาม  
 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีท่ีถูกจดัเก็บจากสัดส่วนของมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีเพิ่มข้ึนในแต่
ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดต่าง ๆ ซ่ึงภาษีมูลค่าเพิ่มถูกน ามาใชใ้นปี 
พ.ศ. 2535 เน่ืองจากสามารถขจดัปัญหาภาษีซ ้ าซ้อน มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เอ้ืออ านวยต่อ
การลงทุนและการส่งออก และมีกลไกป้องกนัการหลบเล่ียงภาษี 

บุคคลท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผูป้ระกอบการ และผูน้ าเข้า ซ่ึงรวมไปถึงผูผ้ลิต ผู ้
ให้บริการผูข้ายส่ง ผูข้ายปลีก ส่งออก ผูน้ าเขา้ ซ่ึงมีฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมข้ึนไป (รายได้
เกิน 1,800,000 บาท ข้ึนไป) ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญั 
กองมรดก องคก์ารของรัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืนได ้

กิจการท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ กิจการท่ีปรากฏตามมาตรา 81 คือกิจกรรม
เก่ียวกบัการขายสินคา้ หรือบริการ มีขั้นตอนเช่น การส่งมอบสินคา้ การช าระเงินทั้งหมด การช าระ
เพียงบางส่วน ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดข้ึนเม่ือใดนั้น กฎหมายก าหนดไวช้ดัเจน 
โดยแยกตามประเภทของกิจการ เช่น กิจการขายสินคา้ การใชบ้ริการ การน าเขา้ และการขายหรือ
การใหบ้ริการบางประเภท 

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีจะน าไปค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึง
สามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะของสินคา้และบริการ 
อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มแบ่งได ้2 อตัราคือ อตัราร้อยละ 10 ซ่ึงปัจจุบนัใชอ้ตัราร้อยละ 7 และอตัราร้อย
ละ 0 โดยการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดจ้าก ภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ 
 ใบก ากบัภาษี คือ เอกสารหลกัฐานท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท า
และออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้ หรือผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีขายสินคา้หรือให้บริการ และตอ้งจดัท าอยา่งชา้
ในทนัที ท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึน เพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้หรือบริการ และ
จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีผูป้ระกอบการเรียกเก็บจากการขายสินคา้หรือให้บริการในแต่ละคร้ัง เวน้
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แต่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน ท่ีขายสินคา้ชนิดและประเภทเดียวกนัให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้รายหน่ึงรายใด
เป็นจ านวนหลายคร้ังในหน่ึงวนัท าการ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนดงักล่าวสามารถจดัท าใบก ากบั
ภาษีรวมเพียงคร้ังเดียวในหน่ึงวนัท าการส าหรับ 
 ใบเพิ่มหน้ี ถือเป็นใบก ากบัภาษีอยา่งหน่ึง กิจการจะออกใบลดหน้ีเม่ือไดข้ายสินคา้ บริการไป
แลว้ และไดน้ าส่งภาษีขายไปแลว้ แต่ต่อมาอาจจะตอ้งมีการเพิ่มราคาสินคา้ท่ีขาย ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก 
ค านวณราคาผดิต ่ากวา่ความเป็นจริง เป็นเหตุใหภ้าษีขายต ่าไป เป็นตน้ 
 ใบลดหน้ี ถือว่าเป็นใบก ากับภาษีอย่างหน่ึง กิจการจะออกใบลดหน้ีเม่ือได้ขายสินค้าหรือ
บริการและไดน้ าส่งภาษีขายไปแลว้ แต่ต่อมา ตอ้งลดราคาสินคา้ท่ีขายหรือค่าบริการ ท าให้ภาษีขาย
มีจ านวนลดลง โดยออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 
 ภาษีตอ้งห้ามหมายถึง ภาษีซ้ือท่ีไม่สามารถน าไปหักจากภาษีขายไม่ได้ ตามาตรา 82/5 และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัท่ี 42 และฉบบัท่ี 29 
 
ประเภทของใบก ากบัภาษี 
1.  ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป 

(1)   ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป 
(2)   ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

2.  เอกสารอ่ืนท่ีถือเป็นใบก ากบัภาษี 
(1)   ใบเพิ่มหน้ี 
(2)   ใบลดหน้ี 
(3)   ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการออกใหใ้นการขายทอดตลาด 
(4)   ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย / การน าส่ง ภงด. 3 (บุคคลทัว่ไป) และ ภงด. 53 (บริษัท) 

การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีน าส่งแบบ ภงด. 3 และ ภงด. 53 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ี
จ่าย คือ ผูท่ี้ท  าการจ่ายเงินไดใ้ห้กบัผูรั้บ หรือบุคคลธรรมดาท่ีมีหนา้ท่ีในการเสียภาษีเงินได ้ส าหรับ
การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแบบ ภงด. 53 ผูมี้หนา้ท่ีในการหักภาษีก็ยงัคงเป็นผูท่ี้ท  าการจ่ายเงินไดใ้ห้กบั
ผูรั้บ แต่ผูรั้บจะเป็นนิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการเสียภาษีเงินได ้
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ในกรณทีีผู้่มีหน้าทีใ่นการหักภาษีจะต้องท าอย่างไร 
1. ผูมี้หนา้ท่ีในการหกัภาษีเงินจะตอ้งมีขอ้มูลของผูท่ี้ถูกหกัภาษีอยา่งเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

ยกเวน้แต่บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีหน้าท่ี ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะสามารถใช้เลขประจ าตวั
ประชาชนแทนได ้

2. ท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกคร้ัง เม่ือเกิดการจ่ายเงินได ้ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดให้หกัภาษี ณ 
ท่ีจ่าย 

3. ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายให้แก่ผูท่ี้ถูกหักภาษีทุกคร้ัง ท่ีท าการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ในกรณีท่ีผูถู้กหกัเป็นรัฐบาล หรือองคก์ารของรัฐบาล ให้ผูท่ี้ท  าการจ่ายเงินได ้(ผูห้กั) ออกใบรับ
ส าหรับค่าภาษีท่ีไดห้กัไวใ้หแ้ก่ผูรั้บเงิน 

4. ท าหน้าท่ีน าส่งภาษีท่ีไดท้  าการหักไวภ้ายใน 7 วนั นับแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินต่อ
ส านกังานสรรพากร 

 

การย่ืนช าระภาษี 
การยื่นช าระภาษีผูท่ี้มีหนา้ท่ีท าการน าส่งภาษีสามารถท าได ้2 รูปแบบ คือ การส่งภาษีดว้ย

ตวัเองต่อส านกังานสรรพากรในเขตพื้นท่ี หรือสาขาในทอ้งท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย มี
ส านกังานตั้งอยู ่ในกรณีท่ีไม่สะดวกน าส่งภาษีดว้ยตนเองผูน้ าส่งภาษีสามารถท าการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ผูน้ าส่งจะต้องเป็น
สมาชิกกบัทางเวบ็ไซต ์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) เสียก่อนหากเป็นสมาชิกอยูก่็ให้ท าการเลือก
รูปแบบการยื่นช าระภาษีวา่จะยื่นแบบใด (ภงด. 3 ภงด. 53)   ส่วนการช าระภาษีในกรณีท่ียื่นภาษี
แบบออนไลน์นั้น ผูน้ าส่งสามารถช าระภาษีดว้ยชุดช าระเงิน (Pay – In – Slip) ช่องทางท่ีเปิด
ให้บริการ ดงัน้ี ตู ้ATM ของธนาคาร/ Internet Banking/ Counter Service/ Phone Banking /Mobile 
Banking และ Tele Banking ท่ีเขา้ร่วมโครงการ หรือการช าระภาษีแบบเช่ือมต่อเวบ็ไซต์ (ระบบ
ช าระเงิน) ของธนาคารท่ีเขา้ร่วมโครงการขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับการช าระภาษีจะถูกส่งจาก
กรมสรรพากรไปยงัธนาคารโดยตรง  เม่ือผูเ้สียภาษียืนยนัการท ารายการจากระบบช าระเงินของ
ธนาคารแลว้ธนาคารจะแจง้ผลการท ารายการส่งใหก้รมสรรพากรแบบทนัทีทนัใด 

ประเภทของภาษีทีต้่องจ่าย ภาษี ณ ทีจ่่าย 
ประเภทของเงินไดท่ี้จะตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่ายในกรณีท่ีผูรั้บเป็นบุคคลธรรมดา (น าส่งตามแบบ 

ภ.ง.ด.3) คือ  
1. เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

http://www.rd.go.th/
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2. เงินได้จากการประกอบอาชีพอิสระ อย่างการประกอบโรคศิลย์ งานบัญชี งานวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม งานกฎหมาย และประณีตศิลปกรรม 

3. เงินได้จากการรับเหมา โดยผูรั้บเหมาะเป็นผูล้งทุนในการจัดหาส่ิงของเพิ่มเติมนอกจาก
เคร่ืองมือท่ีมีอยู ่

4. เงินไดจ้ากการธุรกิจการพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งฯ ท่ีถูกก าหนดไวด้งัน้ี 
(1) เงินรางวลัในการประกวด แข่งขนั การชิงโชค หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั 
(2) เงินไดจ้ากการเป็นนกัแสดงสาธารณะ 
(3) เงินไดจ้ากการรับโฆษณา 
(4) เงินไดจ้ากการรับจา้งท าของ 
(5) เงินไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน ๆ 
(6) เงินรางวลั ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ ท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการขาย 
(7) เงินไดจ้ากค่าขนส่ง 
 

ประเภทของเงินทีต้่องใช้ในกจิการทีนิ่ติบุคคล (น าส่งตามแบบ ภ.ง.ด. 53) คือ 
1. เงินได้ท่ีมาจากการขายสินคา้ท่ีเป็นพืชผลทางการเกษตรบางประเภท ดอกเบ้ียเงินฝากจาก

ธนาคาร ดอกเบ้ียจากตัว๋เงิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งจากก าไรหรืออ่ืนๆ เงินไดจ้ากการให้เช่า
สินทรัพย ์เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ เงินไดจ้ากการเส่ียงโชค เงินไดจ้ากโฆษณา 

2. เงินได้ตามมาตรา 40(8) เฉพาะกรณีท่ีเป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากขอ้ 1 

3. เงินได้จากค่าเบ้ียประกนัวินาศภยั เฉพาะกรณีท่ีจ่ายให้แก่บริษทั หรือห้างหุ้นส่วนท่ีเป็นนิติ
บุคคลซ่ึงประกอบกิจการรับประกันวินาศภยัตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยัใน
ประเทศไทย 

4. เงินไดจ้ากค่าขนส่ง ซ่ึงไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะ 

 
การจัดท ารายงานภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (ภ.ง.ด.3, 53) 

กิจการท่ีท าธุรกิจให้บริการ กบับริษทัลูกคา้ในฐานะ “ผูจ่้ายเงิน” จะมีหนา้ท่ีหกัเงินค่าบริการ
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นค่าภาษี  ซ่ึงการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายนั้น กรมสรรพากร ก าหนดให้บุคคล  ห้าง
หุน้ส่วน สมาคม หรือคณะบุคคล ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 เป็นผูมี้หนา้ท่ีหกัเงินไวทุ้ก
คร้ังท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินไวต้ามเกณฑ์ เง่ือนไขตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  และจดัการน า ภาษี
หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีหกัไวน้ั้นน าส่งกรมสรรพากร ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดั ไป ตามปฏิทินภาษี  ส่วน
ประเภทของเงินได้และอตัราท่ีตอ้งหักภาษี ภ.ง.ด.3 ส าหรับออกให้บุคคลธรรมดา และ ภ.ง.ด.53 
ส าหรับออกใหนิ้ติบุคคล เม่ือออกใบหกั ณ ท่่ีจ่าย  ประกอบดว้ย ตน้ฉบบั 1 ใบ, ส าเนา 3 ใบ 

http://www.rd.go.th/publish/6178.0.html
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ตน้ฉบบัใหแ้ก่ผูถู้กหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ใชแ้นบพร้อมกบัแบบแสดงรายการภาษี (ให้ลูกคา้หรือผูรั้บ
เงิน) ฉบบัท่ี 2 ส าหรับผูถู้กหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน   (ใหลู้กคา้หรือผูรั้บเงิน) 
ฉบบัท่ี 3 ส าหรับผูจ่้ายเงิน เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน แนบพร้อมไวก้บัรายงานยื่นแบบ และส าเนาแบบ 
ภ.ง.ด. และฉบบัท่ี 4 ส าหรับผูจ่้ายเงิน แนบไวก้บัใบส าคญัจ่าย 
 
เอกสารส าคัญเกีย่วกบัภาษีซ้ือ 
 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าท่ีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภพ.30) เป็นรายเดือนภาษี โดยสามารถยื่นแบบไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1-5 ของเดือนถดัไปทุกเดือน ไม่ว่า
กิจการจะมีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 ภาษีซ้ือท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มน ามาหักออกจากภาษีขายในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซ้ือ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดซ่ึงใน
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหลกัฐานหรือเอกสารส าคญัประกอบภาษีซ้ือ มีดงัน้ี 

1. ใบก ากบัภาษี 
2. ใบเพิ่มหน้ี 
3. ใบลดหน้ี 
4. ใบเสร็จรับเงินท่ีกรมสรรพากรออกให้ส าหรับการรับช าระภาษีมูลค่าเพิ่มขากการน าส่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5. ใบเสร็จรับเงินท่ีกรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพื่อกรมสรรพากร 
6. ใบเสร็จรับเงิน ของส่วนราชการท่ีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น

ของผูป้ระกอบจดการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือการขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขาย
ทอดตลาด 

 

ข้อพจิารณา 
1. กรณีท่ีผูจ่้ายเงินไม่ไดท้  าการหัก และน าส่ง หรือว่าหักไวแ้ลว้ น าส่งไม่ครบจ านวนภาษีท่ี

ต้องช าระตามจ านวนท่ีหักไว้ จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ  1.5  ต่อเดือน  ดังนั้ น 
ตรวจสอบก่อนน าส่ง 

2. เงินไดท่ี้ไม่ตอ้งหักภาษี ไดแ้ก่  การจ่ายช าระค่าซ้ือสินคา้  การจ่ายค่าโดยสารส าหรับการ
ขนส่งสาธารณะ  การจ่ายเบ้ียประกนัชีวติ เป็นตน้ 

3. เม่ือจ่ายใหบุ้คคลธรรมดา 
เงินเดือน ค่าจา้ง (หกัตามค านวณ) (ภ.ง.ด.1) 
จา้งท างานให ้(หกัตามค านวณ) (ภ.ง.ด.1) 
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จา้งท าของ/จา้งรับเหมา (หกั 3%) (ภ.ง.ด.3) 
จา้งบริการวชิาชีพอิสระ (หกั 3%) (ภ.ง.ด.3) 
ค่าเช่า (หกั 5%) (ภ.ง.ด.3) 

4. เม่ือจ่ายให้นิติบุคคลจา้งท าของ/จา้งรับเหมา/บริการต่างๆ (หกั 3%) (ภ.ง.ด.53) ค่าเช่า (หกั 
5%)(ภ.ง.ด.53) ค่าโฆษณา (หกั 2%)(ภ.ง.ด.53) ค่าขนส่ง (หกั 1%) (ภ.ง.ด.53) 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 อาริศรา นนทะคุณ 2561ไดศึ้กษาวจิยั: เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดา ผ่านทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็น

กลุ่มยื่นแบบฯ ออนไลน์มากกว่ากลุ่ม ยื่นแบบฯ กระดาษ โดยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงมีอายุอยู่

ในช่วง 29 – 38 ปี (ช่วงตน้ของ Generation Y) มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนกังานเอกชนและขา้ราชการมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บาท และมีรายไดเ้ป็น

เงินเดือนหรือค่าจา้งเพียงอยา่งเดียว เม่ือน าไปทดสอบ สถิติ t-test/F-test และดว้ยวิธี Binary Logistic 

Regression 

 ฐานันดร์ เกตุแกว้ 2559 ได้ศึกษาวิจยั: เร่ือง การพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ผลการวิจยัพบว่า 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์บัญชีท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมส าหรับวิทยาลัย

นวตักรรมการจดัการได ้โดยน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ไปวเิคราะห์ และออกแบบพฒันา

โปรแกรม และไดศึ้กษากระบวนการท าบญัชีเพื่อน าไปสร้างเป็นรายงานต่างๆ เช่น งบทดลอง งบ

แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ในส่วนของการออกแบบหนาจอผูใ้ชง้าน (User Interface) 

นั้นไดอ้อกแบบให้มีรูปแบบท่ีใชง้านง่ายมากท่ีสุดส าหรับนกับญัชี สามารถจดัท ารายการบญัชีหรือ

คน้หน้ารายการบญัชีท่ีตอ้งการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีระบบจดัการสิทธ์ิผูใ้ช้งาน โดยตวั

ระบบนั้นจะเป็นแบบออนไลน์สามารถเขา้ในไดผ้า่นโปรแกรมประเภทเบราวเ์ซอร์ 

 อรัญญา จินาชา 2559 ไดศึ้กษาวิจยั: เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบญัชี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความ

คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ พิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณารายได ้พบวา่ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสูงสุด



13 
 

 

คือ ด้านความน่าเช่ือถือของบริษัทผูผ้ลิตและโปรแกรมส า เร็จรูปทางการบัญชี และด้านการ

สนบัสนุนและ การให้บริการหลงัการขายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นขีดความสามารถ

ของโปรแกรมส าเร็จรูป ทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ 

ดา้นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

 นิชานนัท ์ชาวนา 2559 ไดศึ้กษาวิจยั: เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและช าระภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเทอร์เน็ต ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.0 มีอายชุ่วง 31-40 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

34.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 มี

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 73.5และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.0 

 สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ 2549 ไดศึ้กษาวิจยั: เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบญัชีของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า 

บางส่วนของแบบสอบถามเกิดการสูญหายในขณะจดัส่ง การตอบกลบัมาบางส่วน มีขอ้ผิดพลาดท า

ให้ไม่สามารถน าขอ้มูลจากแบบสอบถามเหล่านั้น มาวิเคราะห์ได ้และควรมีการส่งเสริมให้บริษทั

ได้รู้จกัโปรแกรมส าเร็จรูป ERP ท่ีพฒันาโดยบริษทัของไทยมากข้ึน เน่ืองจากเม่ือท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดแ้ลว้พบว่า ไม่มีบริษทัใดเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ERP ท่ี

พฒันาโดยบริษทัของไทย  

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1   ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั ออโรส จ ำกดั 

ทีต่ั้งเลขที่  

23/85 ซ.ลำดพร้ำว 23 ถนนลำดพร้ำว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

ส านักงานใหญ่ 

โทรศพัท ์ 02-938-3874-5 

โทรสำร  02-967-7009 

อีเมล์  www.info@auros.co.th 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทัออโรส 
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3.2   ลกัษณะการให้บริการของบริษัท 

งานวางผงัเมืองและพฒันาเมือง 
    จดัท ำแผนแม่บทในกำรพฒันำเมืองและผงัเมือง ท่ีครอบคลุมถึงระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

นบัเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ส ำหรับชุมชนทั้งขนำดใหญ่และเล็ก ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรประกอบกิจกรรม

ต่ำงๆ กำรอยูอ่ำศยัและกำรอุปโภคบริโภค ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนส ำหรับชุมชน ไดแ้ก่ ระบบ

ประปำ ระบบส่ือสำร กำรคมนำคม ระบบไฟฟ้ำ เป็นตน้ ครอบคลุมถึงระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

นบัเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ ส ำหรับชุมชนทั้งขนำดใหญ่และเล็ก ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรประกอบกิจกรรม

ต่ำงๆ กำรอยูอ่ำศยัและกำรอุปโภคบริโภค ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนส ำหรับชุมชน ไดแ้ก่ ระบบ

ประปำ ระบบส่ือสำร กำรคมนำคม ระบบไฟฟ้ำ  เป็นตน้ 

งานคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

     ตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินงำนท่ีปรึกษำในโครงกำรดำ้นกำรคมนำคมขนส่ง 

และระบบโลจิสติกส์ โดยใหบ้ริกำรท่ีปรึกษำครอบคลุมตั้งแต่กำรศึกษำวำงแผนหลกั กำรศึกษำ

ควำมเหมำะสม กำรส ำรวจออกแบบ กำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง  

กำรบริหำรโครงกำร กำรจดักำรดำ้นกำรจรำจร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงกำรดำ้นต่ำงๆ โดยมี

บุคลำกรท่ีเช่ียวชำญงำนวศิวกรรมขนส่ง และจรำจร อำทิ โครงกำรศึกษำทำงดำ้น ระบบขนส่ง

มวลชน ทำงรถไฟ เป็นตน้ หน่วยงำนท่ีบริษทัฯ มีเป้ำหมำยใหบ้ริกำรในดำ้นกำรคมนำคมขนส่ง 

ไดแ้ก่ ส ำนกันโยบำยและแผนกำรจรำจรและขนส่ง (สนข.) กรมทำงหลวงชนบท กรมโยธำธิกำร

และผงัเมือง กรมทำงหลวง ส ำนกังำนเร่งรัดพฒันำชนบท กรุงเทพมหำนคร กำรทำงพิเศษแห่ง

ประเทศไทย กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯงำนวศิวกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม 

 ผลจำกกำรขยำยตวัของชุมชนเมือง สืบเน่ืองจำกกำรเพิ่มจ ำนวนประชำกรและกำรขยำยตวั

ทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ท ำใหส่้งผลกระทบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ท ำให้จ  ำเป็นตอ้งมีกำร

จดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบจดักำรขยะมูลฝอย ระบบระบำยน ้ำ ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำ

เสีย และระบบสุขำภิบำล เป็นตน้ บริษทั มีควำมเช่ียวชำญในดำ้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

รวบรวม ศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนงำน โครงกำรท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ ไดจ้ดัท ำไว ้ ศึกษำ

แหล่งก ำเนิดน ้ำเสียและขยะภำยในพื้นท่ีโครงกำรส ำรวจศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบัระบบระบำยน ้ำใน
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พื้นท่ีศึกษำทำงวศิวกรรม พร้อมทั้งเสนอทำงเลือกในกำรจดัระบบระบำยน ้ำ ระบบ จดักำรน ้ำเสีย

และระบบจดักำรขยะ 

งานวศิวกรรมแหล่งน า้ 
      บริษทัฯ เป็นผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นกำรพฒันำแหล่งน ้ำ รวมทั้งน ้ำผวิดินและน ้ำบำดำล มี
ผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นกำรพฒันำแหล่งน ้ำ ระบบชลประทำน ระบบระบำยน ้ำและป้องกนัน ้ำท่วม 
ตลอดจน กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำต่ำงๆ ขอบข่ำยงำนท่ีบริษทัฯ สำมำรถให้บริกำร สรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี 

 กำรศึกษำควำมเหมำะสม 
 งำนส ำรวจเบ้ืองตน้ 
 กำรเตรียมเอกสำรสัญญำและเอกสำรประกวดรำคำ 
 กำรส ำรวจ ศึกษำ ประเมินและติดตำมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 กำรใหบ้ริกำรในลกัษณะ Turn key (Design-Build) 
 Independent Engineer 

 กำรวำงแผนหลกั / แผนแม่บท 
 กำรส ำรวจออกแบบรำยละเอียด 
 กำรบริหำรโครงกำร 
 กำรประชำสัมพนัธ์ และ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 กำรใหบ้ริกำรในลกัษณะ BOT (Build-Operate-Transfer) 

 
วสัิยทัศน์ 
“มุ่งเนน้ในกำรเป็นธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นกำรพฒันำเมืองอยำ่งย ัง่ยนื” 
เพื่อรองรับหรือตอบสนองในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

  เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของมนุษย ์ยกระดบัคุณภำพชีวติให้ดีข้ึน 
 เพื่อคงไวซ่ึ้งควำมเจริญเติบโตทำงดำ้นเศรษฐกิจ และสังคม 
 เพื่อปกป้อง ธ ำรงรักษำแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหค้งไวอ้นัเป็นมรดก

ของรุ่นต่อไป 
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พนัธกจิ 

 กำรพฒันำเมือง ตอ้งตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรทำงเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มของรุ่น
ปัจจุบนัและอนำคต กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร 
 ธรรมชำติ ตอ้งมีควำมสอดคลอ้งเก้ือหนุน ซ่ึงกนัและกนัอยำ่งมีสมดุล 
 เพื่อคงไวซ่ึ้งควำมเจริญเติบโตทำงดำ้นเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อปกป้อง ธ ำรงรักษำแหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม 
 สร้ำงควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ี เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ของมนุษยแ์ละยกระดบั
คุณภำพชีวติใหดี้ข้ึน 
 สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรวำงแผนงำน เพื่อกำรพฒันำ เมืองและกำร
ป้องกนัแกไ้ขปัญหำดำ้นต่ำงๆ 
 ขบัเคล่ือนกำรพฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ เตม็เป่ียมไปดว้ย ควำมมุ่งมัน่และพลงั
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ โดยเนน้ในกำรระดมควำมคิด ประสบกำรณ์ ทรัพยำกรอนัหลำกหลำยและกร
ท ำงำนร่วมกนั 
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3.3  รูปแบบโครงสร้างบริษัท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร 
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รูปท่ี 3.3 แผนผงัแผนกบญัชี 

 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

1) นำงสำวกรณฏัฐ ์ ศิริค  ำ ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีบญัชี 

ลกัษณะการท างาน 

1) ตั้งเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

1.1 ตรวจสอบเอกสำรใบแจง้หน้ีท่ีไดรั้บ มีรำยละเอียดถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 
1.2 บนัทึกตั้งเจำ้หน้ีในโปรแกรมบญัชี Express 

       2)   บนัทึกบญัชีจ่ำยช ำระเจำ้หน้ีกำรคำ้ในโปรแกรมบญัชี Express 

2.1 บนัทึกกำรจ่ำยช ำระเจำ้หน้ีดว้ยเช็ค(OE)/ เงินโอน(PV)  
2.2 พิมพใ์บหกั ณ ท่ีจ่ำย ประทบัตรำ และลงนำมผูจ้ดัท ำ 

เจ้าหน้าทีบ่ัญชีอาวุโส  

คุณอนินรินทร์ จ๋ันโปแว่น 

หวัหนำ้ส่วนเจำ้หนำ้ท่ีบญัชีอำวโุส            

คุณสุปรำณี ธเนศำนุรักษ ์

ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี 

คุณวกิรม์ สิงห์ประสาท 

เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

  คุณธนพร โนนเวียงแก 
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      3)   ยืน่ ภงด.3,53 ในระบบอินเตอร์เน็ต 

3.1  เตรียมขอ้มูลรำยงำนภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย ภงด.3,53 ในระบบ Express 

3.2  เขำ้หนำ้เวบ็ใส่กรมสรรพำกร เพื่อท ำกำรยืน่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 

 

3.5   ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

1) คุณวกิรม ์ สิงห์ประสำท   ผูจ้ดักำรส่วนกำรเงินและบญัชี 
2) คุณสุปรำณี  ธเนศำนุรักษ์   หวัหนำ้ส่วนเจำ้หนำ้ท่ีบญัชีอำวโุส 
3) คุณอินนรินทร์ จัน๋โปแวน่  เจำ้หนำ้ท่ีบญัชีอำวโุส 

3.6   ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลำปฏิบติังำนตั้งแต่ 18 พฤษภำคม 2563 ถึง 14 กนัยำยน 2563 เป็นระยะเวลำ 16
สัปดำห์ 

3.7   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) ศึกษำหวัขอ้รำยงำนปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำย พร้อมกบัศึกษำหวัขอ้รำยงำนท่ีเหมำะสม
และปฏิบติัจริง 

2) เลือกหวัขอ้รำยงำนโดยปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำ เพื่อเลือกหวัขอ้รำยงำน 
3) รวบรวมขอ้มูลสอบถำมพนกังำนท่ีปรึกษำถึงขอ้มูลตำมหวัขอ้รำยงำนและคน้ควำ้ในต ำรำท่ี

เก่ียวขอ้งและบนัทึกกำรท ำงำนจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รำยงำน 
4) จดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรเก็บขอ้มูลจริงในกำรปฏิบติังำน 
5) กำรน ำเสนอผลกำรปฏิบติังำน 

ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน พ.ค.63 ม.ิย.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1.ปฏิบติังำนเพื่อหำหวัขอ้รำยงำน     
2. เลือกหวัขอ้รำยงำน     
3. วำงแผนรำยงำน     
4. จดัท ำรำยงำน     
5. น ำเสนอโครงงำน     

 

ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                
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3.8   อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
2) เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
3) เคร่ืองค ำนวณ (Calculator) 
4) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร (Photocopier) 
5) เคร่ืองเจำะกระดำษ 
6) เคร่ืองโทรสำร (Fax) 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 
3. โปรแกรม Express 



22 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

จากการเข้าร่วมฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 ณ แผนกบญัชีและการเงิน ของ บริษทั ออโรส 
จ ากดั นั้น ท าให้ไดค้วามรู้ โดยมีรายละเอียดลกัษณะงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบการปฏิบติังาน 
ทั้งในดา้นการบนัทึกบญัชีหมวดค่าใชจ่้าย ดว้ยโปรแกรม Express ซ่ึงในขณะนั้นเอง ทางกิจการอยู่
ในช่วงเวลาของการยื่นแบบ ภงด 3, และ ภงด.53 ซ่ึงผูจ้ดัท าไดมี้โอกาสในการยื่นแบบอีกดว้ย ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

4.1 ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ก่อนการบันทกึบัญชี 

การตรวจสอบใบขออนุมติัจดัซ้ือ/จดัจา้ง วา่จ านวนเงินถูกตอ้งไม่ และตรวจสอบลายเซ็นผู ้
ขอซ้ือ  ผูจ้ดัการโครงการ  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

ภาพท่ี 4.1 ใบขออนุมติัจดัซ้ือ 
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ตรวจสอบใบสั่งซ้ือ  ท่ีอยูข่องผูข้าย วา่ถูกตอ้งหรือไม่ และรายละเอียดในใบสั่งซ้ือ จ านวน
เงิน ลายเซ็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ใบสั่งซ้ือ 
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ตรวจสอบใบแจง้หน้ี รายละเอียดท่ีอยูกิ่จการของเรา ถูกตอ้งหรือไม่  รายละเอียดการสั่งซ้ือ
ถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่ และลายเซ็นตถู์กตอ้งหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ใบแจง้หน้ี 
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4.2 ขั้นตอนการบันทกึบัญชี เจ้าหนีก้ารค้า 

ขั้นตอนที ่1 การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายของกิจการ ลงในระบบบนัทึกบญัชี Express  
 
1.  เขา้ระบบบนัทึกบญัชี Express ใส่รหสัผา่น 

 
 

2.  เลือกบริษทั ออโรส จ ากดั (เน่ืองจากโปรแกรมน้ีสามารถเปิดใชไ้ดห้ลายบริษทัฯ ท าใหต้อ้งเลือก
บริษทัใหถู้กตอ้งอยา่เลือกบริษทัยอ่ย หรือสาขา) 
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3. เลือกเมนูท่ี 1.ซ้ือ และ ขอ้ 4 ซ้ือเงินเช่ือ เพื่อตั้งเจา้หน้ีการคา้ เพื่อเร่ิมท าการบนัทึกบญัชี เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายน้ีทางกิจการยงัไม่ไดช้ าระเงิน จึงท าใหเ้กิดเจา้หน้ีการคา้ 

 

 
4. กดเพิ่มขอ้มูล กรอกเลขท่ีเอกสารหรือช่องเลขท่ีใบรับสินคา้ โดยใชปี้น าหนา้ ตามดว้ยเดือน และ
ล าดบัเลขท่ีเอกสาร เช่น ปี 63 เดือน 05 เลขท่ีเอกสารก็ตอ้งเป็น 6305001   
กรอกวนัท่ีตามใบแจง้หน้ี และเลือกรายละเอียดผูจ้  าหน่าย เลขท่ีบิล รายละเอียดค่าใช้จ่าย และ
จ านวนเงิน  
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5.  คลิกไปท่ีหนา้แวน่ขยาย เพื่อดูสมุดรายวนัทัว่ไป  

 

 

6.  ตรวจสอบรายการท่ีบนัทึกบญัชีวา่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยจอภาพจะแสดงผลเป็นรูปแบบเดบิต และ
เครดิต หากถูกตอ้งแลว้ใหเ้พิ่มรายละเอียด ในช่องรายละเอียด และใส่ช่ือโครงการท่ีกิจการไดรั้บ
มอบหมาย (Trat) และพิมพเ์อกสารออกมาแนบปะหนา้ชุด 
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รูปท่ี 4.4 เอกสารท่ีปร้ินทม์าปะหนา้ชุดซ้ือเช่ือ (RR) 
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4.3 เม่ือกจิการจ่ายช าระหนี ้(PS) 

7. บนัทึกบญัชีการจ่ายช าระหน้ี  PS  แผนกบญัชีจะตอ้งท าใบหกั ณ ท่ีจ่าย และแจง้ยอดการจ่ายช าระ
ใหแ้ผนการเงิน เพื่อออกเช็คจ่ายใหก้บัเจา้หน้ี  และแผนกการเงินจะน าส าเนาใบหกั ณ ท่ีจ่าย ส าเนา
เช็คจ่าย,ใบขออนุมติัสั่งซ้ือ,ใบสั่งซ้ือ,ใบแจง้หน้ี,ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน เพื่อท าการบนัทึก
บญัชีต่อไป  

 

โดยเขา้ไปท่ี ขอ้ 3.การเงิน/ เลือก 2.จ่ายเงิน และเลือก 4 จ่ายช าระหน้ี 
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8.  กดเพิ่มขอ้มูล กรอกเลขท่ีใบจ่ายเงิน โดยใชปี้น าหนา้  ตามดว้ยเดือนและรันเลขท่ีเอกสาร วนัท่ี
จ่ายใส่วนัท่ีตามเช็ค เลือกรายละเอียดผูจ้  าหน่าย เลือกรายการ RR (เลือกวา่เราจะจ่ายรายการไหน
บา้ง) คียร์ายละเอียดการจ่ายเช็ค กรอกรายการหกั ณ ท่ีจ่าย กรอกรายละเอียดภาษีซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ส าเนาเช็คจ่าย  
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9.  กดดูรายละเอียดในสมุดรายวนัทัว่ไป (แวน่ขยาย) วา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ถูกตอ้งแลว้กดพิมพ ์น า
แผน่น้ีปะหนา้ชุดเอกสารเจา้หน้ี 

 

 

 

รูปท่ี 4.6  เอกสารบนัทึกภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  
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10.  กดพิมพใ์บหกั ณ ท่ีจ่าย จ านวน 4 แผน่  ลงรายมือเพื่อยนืยนั ตรวจสอบ และประทบัตราบริษทั 
จ านวน 2 แผน่  เอกสารตวัจริงใหแ้ก่ลูกคา้ ส่วนเอกสารอีก 1 แผน่ แนบชุด PS แนบรายงาน ภ.ง.ด.
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 หนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

กดสัญลกัษณ์เคร่ืองปร้ินท์ 
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4.4 ขั้นตอนที ่2   การเตรียมข้อมูลภาษี ใน Express เพ่ือย่ืน ภ.ง.ด.3, 53 เพ่ือย่ืนแบบทาง
อนิเตอร์เน็ต 

1. ไปท่ีขอ้ 3. การเงิน เลือกรายการ/ 5. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (กิจการเคยจ่ายช าระและหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแก่
ผูใ้หบ้ริการ) ยืน่ภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน 

 

2.เลือก แบบยืน่ ภงด.53 (นิติบุคคล) เลือกเดือนภาษี 7/63 (เดือนกรกฎาคม ปี 2563) 
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3.เลือกตน้ฉบบั ภ.ง.ด.53 ผา่นอินเตอร์เน็ต  หนา้น้ีคือรายงาน ภ.ง.ด.53 

 

เลือกฟอร์มท่ี 1 กดตกลง  
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4.เลือกพิมพแ์บบทดสอบ 

 

 

 เม่ือข้ึนหนา้จอน้ี กดตกลง 

 

 

1 
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เลือกวา่จะเก็บขอ้มูลไวท่ี้ไหน แลว้กด SAVE  
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4.5 ขั้นตอนที ่3  การเตรียมข้อมูล ภงด.3, 53 เพ่ือย่ืนภาษีผ่านทางอนิเตอร์เน็ต 
1. เม่ือเราเขา้เวบ็ไซตข์องสรรพากร จะพบวา่มี 2 โปรแกรม ท่ีเราตอ้งดาวน์โหลดมาใชเ้พื่อยืน่ภาษี
ในขั้นตอนแรกน้ีจะดาวน์โหลด   โปรแกรมการโอนยา้ยขอ้มูล เพื่อใชใ้นการยา้ยขอ้มูลจาก Express 
มาอยูใ่นโปรแกรมของกรมสรรพากร 

ท่ีตอ้งโอนยา้ยเพราะ จะไดไ้ม่ตอ้งกรอกขอ้มูลรายงานท่ีเรียกมาหกั ณ ท่ีจ่าย 10 บริษทั เราตอ้งคีย ์10 
บริษทั ถา้ไม่ใชโ้ปรแกรมโอนยา้ย จะท าใหใ้ชเ้วลามากในการยืน่แบบ 
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2. เปิดโปรแกรม และกรอกขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี สาขา เดือนภาษี และเลือกไฟลข์อ้มูล 
PND53 กดตกลง 

 

 

3. กดต าแหน่งขอ้มูล และกดโอนยา้ยขอ้มูล 
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4.โปรแกรมจะใหเ้ลือกไฟล ์เพื่อจดัเก็บขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง กดตกลง 

 

 

 

จบการโอนยา้ยขอ้มูล 
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5. ไปท่ีโปรแกรม ภงด.53  

 

6. กรอกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี สาขา เดือนภาษี ปี พ.ศ. เลือกไฟลข์อ้มูล เราตอ้งเลือกไฟลท่ี์เรา
โอนยา้ย และจดัเก็บไวแ้ลว้มาใส่ช่อง Browse 
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7.เม่ือเลือกรายการเสร็จ จะแสดงรายการขอ้มูลตามภาพ กดพิมพ ์กดใบหนา้ และใบแนบ จะแสดง
ขอ้มูลตามภาพ กดจดัเก็บขอ้มูล กดพิมพ ์

 

กดพิมพ ์

 

 

 



43 
 

 

4.6 ขั้นตอนที ่4  การย่ืนภาษีผ่านทางอนิเตอร์เน็ต 
1.เขา้เวบ็ไซตก์รมสรรพากร กรอกหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
 

2. จะแสดงขอ้มูลดงัภาพ 
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3.เลือกไฟลข์อ้มูล เม่ือเลือกเสร็จกดปุ่ม Upload ใบแนบ 

 

4. กดตกลง     
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5. กดตกลง    กดพิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงินผา่นกรมสรรพกร เลือกช่องทางอ่ืนๆ และ กดพิมพ์

แบบ ภ.ง.ด.53  จ  านวน 2 แผน่  แผน่แรกแนบในชุด ภ.ง.ด.53  แผน่ท่ี 2 แนบชุดท าจ่าย ภ.ง.ด.53 

 

ขั้นตอนการย่ืน ภงด.3, 53 เหมือนกนัต่างกนั ทีก่ารเลือกแบบและเลือกโปรแกรม ภงด.3, 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ใบหลงัจากยืน่แบบเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.7 แสดงการยืน่แบบ ภงด.53 

 

ใบเสร็จรับเงิน ภงด.53  ประมาณ 3 วนั เขา้อินเตอร์เน็ต กรมสรรพากร และปร้ินท ์ออกเก็บไวท่ี้
แฟ้ม ภงด 53 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 ใบเสร็จรับเงิน ภงด 53 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1   สรุปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานได้ปฏิบติังานใน บริษทั ออโรส จ ากดั ในต าแหน่งผูช่้วยเจา้หน้าท่ี
บญัชี ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา และสถานประกอบการ 
ประโยชน์ต่อนักเรียน 

1) สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเขา้ร่วมสหกิจศึกษาไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในการ
ท างานในอนาคต 

2) ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
3) ไดน้ าความรู้จากปฏิบติังานจริงมาใชก้บัโครงงาน 
4) ไดฝึ้กความรอบคอบ ความอดทน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความรับผิดชอบในการท างาน

เพิ่มมากข้ึน 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
1) ช่วยให้สถานประกอบการสามารถพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความสามารถเขา้ท างาน

ในสถานประกอบการได ้
2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
จากการปฏิบติังานจริงในคร้ังน้ีไดรั้บประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลายและแตกต่าง

จากการเรียนในห้องเรียน ในระหวา่งการปฏิบติังาน ไดมี้ปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนในการท างานน้ี
มีระยะเวลาจ ากดั ในการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดปัญหาการ จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลไม่เพียงพอ ดงัน้ี 

1) ปัญหาดา้นความรู้ ความเขา้ใจของการท างาน เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

2) ปัญหาความล่าชา้ของการท างาน เน่ืองจากบางคร้ังมีความผดิพลาดของเอกสารหรือเอกสาร
ไม่ครบถว้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานไม่ต่อเน่ือง 
 

5.1.2 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 
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จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงงาน ควรวางแผนการจดัเก็บและรวบรวม
ขอ้มูลใหดี้เสียก่อนจะทนัตามก าหนดเวลา  ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอน และวิธีการของการใช้
โปรแกรมทางบญัชีเพื่อให้การท างานรวดเร็วและแม่นย  าข้ึน ปรับความเข้าใจ และซักถามกับ
พนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน 

 

5.2   สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ประโยชน์ต่อตนเอง 
1) ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทั ออโรส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัธุรกิจบริการ 
2) ไดศึ้กษา เรียนรู้การบนัทึกบญัชี โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Express  
3) เรียนรู้การท างานเป็นระบบ  

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
       ช่วยใหล้ดเวลาในการท างานของสถานประกอบการณ์ ท าใหส้ะดวกและส าเร็จรวดเร็วมากข้ึน 

 
 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างาน จึงเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนแต่เม่ือไดรั้บ

ค าปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียง ก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วมากข้ึน 
2) ปัญหาดา้นการปรับตวั และส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจมีการส่ือสารขอ้มูล 

ไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิดผดิพลาดในการท างาน 
3) ปัญหาดา้นความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในส านกังาน ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาการ

ใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองแสกนเอกสาร เคร่ืองแฟ็กซ์ เป็นตน้ 
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรตรวจเช็คเอกสารในการปฏิบติังาน เพื่อความรวดเร็วในการท างาน 
2) ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด ก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลดความ

ผดิพลาด 
3) ควรปรับความเขา้ใจ และซักถามกบัพนกังานในองค์กรก่อนการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลด

ความผดิพลาดในการท างาน 
4) ควรศึกษาระบบงานทางดา้น IT มากข้ึน เพราะส าคญัต่อการเก็บขอ้มูล 
5) ควรศึกษาการเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทท่ีให้บริการรัฐบาลว่า เพื่อจะได้เข้าใจเก่ียวกับ

รายละเอียดค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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รูปท่ี 1 พนกังานท่ีปรึกษาสอนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 พนกังานท่ีปรึกษาสอนการลงบญัชีลูกหน้ีในระบบ EXPRESS 
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