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บทคดัย่อ 

บริษทั วรรณภพ จ ากดั เป็นบริษทัส่งออกขา้วรายหน่ึงของประทศไทยท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ
เป็นส าคญั โดยมีนโยบายในการคดัสรรพนัธ์ุขา้วท่ีไม่มีการตดัต่อพนัธุกรรม และใชร้ะบบเคร่ืองจกัร
ท่ีทนัสมยัในกระบวนการผลิต เพื่อใหข้า้วไทยเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีคุณภาพท่ีรู้จกัไปทัว่โลก   ขณะท่ี
ปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทั ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้คดัแยกและตรวจสอบ
เอกสารทางบัญชี  จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน  แปลงค่าสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทดว้ยโปรแกรมเอก็ซ์เพรส บนัทึกรายการซ้ือ-ขายสินคา้ในประเทศและ
ต่างประเทศดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีเอก็ซ์เพรส   

 โครงงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะ โดยศึกษาขั้นตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี
เอก็ซ์เพรส และการแปลงค่าสกลุเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทไทย  โครงงานน้ีผูจ้ดัท าไดรั้บ
ความรู้ ความเขา้ใจการใชโ้ปรแกรมน้ี และเพิ่มทกัษะการท างาน ท าใหมี้ความมัน่ใจในการประกอบ
อาชีพในในอนาคต และหวงัวา่โครงงานน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีสนใจ 

ค าส าคญั:  เอกสารทางบญัชี  โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีเอก็ซ์เพรส  สกลุเงินตราต่างประเทศ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

จากการท่ีได้ปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษา ท่ีบริษทั วรรณภพ จ ากัด ใน
ต าแหน่งผูช่้วยพนักงานบญัชี   ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น
ของใบชั่งรับขา้ว  ใบขนส่งออกต่างประเทศ  ใบก ากับสินคา้  บนัทึกการซ้ือ-ขายขา้วดว้ย
โปรแกรมบญัชีเอ็กซ์เพรส  ในช่วงแรกของการปฏิบติัใชเ้วลาค่อนขา้งมาก  เน่ืองจากยงัไม่มี
ทกัษะการปฏิบติังาน  

ดังนั้นผูจ้ ัดท าจึงจัดท าโครงงาน “บันทึกการซ้ือ-ขายข้าวด้วยโปรแกรบัญชีเอ็ก
เพรส”  เพื่อศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  การแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาท  การ
บนัทึกการซ้ือ-ขายดว้ยโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส  เพื่อใหน้กัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป และบุคคล
ท่ีสนใจไดศึ้กษาและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

  
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เพื่อศึกษาเอกสารและขั้นตอนการจดัท าเอกสารของระบบซ้ือ-ขาย 
1.2.2  เพื่อศึกษาการบนัทึกการซ้ือ-ขาย ดว้ยโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส 
1.2.3 เพื่อศึกษาการแปลงค่าสกลุเงินต่างประเทศ เป็น เงินบาท 

  
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1  ศึกษาเอกสารและขั้นตอนการจดัท าเอกสารของระบบซ้ือ-ขาย 
1.3.2  ศึกษาการบนัทึกการซ้ือ-ขาย ดว้ยโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส 
1.3.3 ศึกษาการแปลงค่าสกลุเงินต่างประเทศ เป็น เงินบาท 
1.3.4 ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั วรรณภพ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 ถึง วนัท่ี 21 

มีนาคม พ.ศ.2563 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1  มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารและขั้นตอนการจดัท าเอกสารของระบบซ้ือ-ขาย 
1.4.2  มีทกัษะการบนัทึกการซ้ือ-ขาย ดว้ยโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส 
1.4.3 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการแปลงค่าสกลุเงินต่างประเทศ เป็น เงินบาท 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ความหมายของโปรแกรมส าเร็จรูป 

โปรแกรมหรือซอฟแวร์ หมายถึง ชุดค าสัง่ท่ีมีการจดัเรียงล าดบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถ
ท างานและไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งการ 
 
2.2 โปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีเอก็ซ์เพรส 

เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงรวบรวมระบบบญัชีถึง 12 ระบบ เขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นโปรแกรม
เดียวและขอ้มูลจะเช่ือมโยงถึงกนัโดยอตัโนมติั ท าให้ลดขั้นตอนในการท างาน เพียงแค่ท าการ
บนัทึกขอ้มูลการซ้ือและการขาย ต่อจากนั้นโปรแกรมจะท าหน้าท่ีน าขอ้มูลไปบนัทึกในแต่ละ
ระบบท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้องอตัโนมติั และสามารถพิมพร์ายงานทุกรายงานไดท้นัที 
 
2.3 ความหมายการจัดซ้ือ 

การจดัซ้ือ(Purchasing) หมายถึงการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้หรือบริการ 
วตัถุดิบ ตลอดจนเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เพื่อตอ้งการให้บรรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจ โดยแบ่งการ
จดัซ้ือออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. การซ้ือเพื่อจ าหน่าย 
2. การซ้ือเพื่อใชห้รือแปลงสภาพ 

 
2.4 ความหมายของการขาย 

การขาย(Selling) หมายถึงกระบวนการเสนอสินคา้หรือบริการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ โดยมีพนักงานขายคือผูใ้ห้ค  าแนะน าให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
เพื่อให้ผูซ้ื้อเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้ตดัสินใจ ดว้ย
ความพอใจ 

 
2.5 ความหมายของการบัญชี  

การบญัชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของบญัชีคือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึง
เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในแต่ละกิจกรรม ค าว่า “การบัญชี” สามารถ
อธิบายความหมายไดด้งัน้ี 
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1. ขั้นตอนของการเลือกเละการเก็บรวบรวม คือการพิจารณาว่ารายการท่ีเกิดข้ึนเป็น
รายการคา้หรือไม่ (เป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการตอ้งน ามาบนัทึกบนัชีหรือไม่) ตอ้งเก็บ
รวบรวมเอกสารหลกัฐานเพื่อไวใ้ชใ้นการบนัทึกบญัชี 

2. การจดบันทึกและการวัดมูลค่า เป็นการน าขอ้มูลเอกสารจากขั้นตอนแรกมาบันทึก
รายการบญัชีหรือรายการคา้ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนแลว้มาบนัทึกลงในสมุดบญัชีเรียกว่า สมุด
รายวนั (Journal) 

3. การใช้หน่วยเงินตรา การบนัทึกรายการทางการบนัชีตอ้งใช้หน่วยเงินตรา เช่น บาท 
ดอลลาร์ เป็นตน้ และถือวา่จ านวนท่ีบนัทึกลงไปในแต่ละหน่วยจะมีคงท่ี แมค่้าของเงินจะเปล่ียน 

4. การจัดหมวดหมู่ เพื่อหายอดคงเหลือของทุกรายโดยการแยกประเภทบัญชีเป็น
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใช้จ่าย ในการจดัหมวดหมู่จะใช้สมุดบญัชีท่ี
เรียกวา่ “สมุดบญัชีแยกประเภท” 

5. การสรุปผลและการรายงานข้อมูลทางการเงิน น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าแนกในบญัชีแยก
ประเภทมาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน(Accounting Report) ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินขอธุรกิจตลอดจนการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง 
 
2.6 ค าจ ากดัความการเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ 

1. อตัราการเลกเปลีย่นทางตรงและทางอ้อม 
- อตัราการแลกเปล่ียนทางตรง คือ 1$ = 31.80 บาท 
- อตัราการแลกเปล่ียนทางออ้ม คือ 1บาท = 0.031$ 

2. อตัราแลกเปลีย่นทันที อตัราแลกเปลีย่นปัจจุบันและอตัราแลกเปลีย่นในอดตี 
- อัตราแลกเปลี่ยนทันที  หมายถึง อัตราแลกเปล่ียนส าหรับส่งมอบทันที                   

ณ ขณะนั้น ซ่ึงมีทั้งอตัราซ้ือและอตัราขาย 
- อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 หน่วยของสกุลหน่ึง 

สามารถแลกเปล่ียนกบัสกุลเงินอ่ืน ณ วนัท่ีจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินหรือวนัท่ีเกิด
รายการ 

- อัตราแลกเปลี่ยนในอดีต หมายถึง อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ
รายการนั้นๆ 

- อตัราปิด หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนทนัที ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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3. การแปลงค่าด้วยอตัราแลกเปลีย่นทันที 
แปลงค่ารายการให้เป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียนทนัที ณ วนัท่ีเกิดรายการ

รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะเกิดข้ึนจากรายการคา้จะตอ้งถูกแปลงค่า
เป็นเงินบาทก่อนท่ีจะจดบนัทึกบญัชีหน่วยวดัค่า จะถูกเปล่ียนจากสกุลเงินต่างประเทศ
เป็นเงินบาท 

 
2.7 ความหมายการส่งออก 

               เป็นการน าส่งสินค้าหรือบริการจากประเทศหน่ึงไปนอกราชอาณาจักรหรือไปสู่อีก
ประเทศหน่ึงโดยการขนส่งทางบก ทางเรือ หรือทางเคร่ืองบิน เพื่อน าส่งสินคา้หรือบริการไปยงั
จุดหมายปลายทาง 
              โดยปกติการส่งออกสินคา้หรือบริการตอ้งมีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัการใหถู้ก
หลกัตามกฎหมายของประเทศ นั้นคือ กรมศุลกากร มีหน้าท่ีจดัเก็บภาษีอากรจากการน าเขา้และ
ส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพฒันาการค้าระหว่าง
ประเทศใหมี้ศกัยภาพสูงสุดกบัการแข่งขนัในตลาดโลก 
 
2.8 การส่งออกข้าวจ าหน่ายต่างประเทศ 

         1.การส่งออกข้าวทั่วไป  จะอนุญาตให้ส่งออกขา้วโดยไม่จ ากัดจ านวน โดยผูส่้งออก
จะตอ้งมีคุณสมบติัและปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี  
           1.1 เป็นบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชน จ ากดั 
                 - จดทะเบียนมีวตัถุประสงคค์า้ขา้วส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
                 - มีโรงเกบ็ขา้วท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมการคา้ภายใน 
                 - ตอ้งมีขา้วสารเป็นกรรมสิทธ์ิ (สต็อกขา้ว) ไม่น้อยกว่า 500 เมตริกตนั ส าหรับ
บริษทัซ่ึงมีทุนจดทะเบียนไม่เกินยี่สิบลา้นบาท และไม่นอ้ยกว่า 1,000 ตนั ส าหรับบริษทัซ่ึงมี
เงินทุนจดทะเบียนเกินยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดอ้อกหนงัสืออนุญาต 
และตลอดเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 
           1.2 เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ บริษทัจ ากดัท่ีทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจร่วมถือหุ้น หรือ
เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตอ้งจดทะเบียนโดยมีวตัถุประสงคค์า้ขา้วส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ 
           1.3 กรณีส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศเฉพาะขา้วสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ขนาดบรรจุ
ตอ้งมีน ้าหนกัขา้วสารสุทธิไม่เกิน 12 กิโลกรัม ต่อกล่องหรือหีบห่อ 
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           1.4 กรณีไปจ าหน่ายต่างปะเทศเฉพาะประเทศท่ีมีชายแดนติดต่อกบัประเทศไทย โดยมี
มูลค่าการส่งออกไม่เกินวนัละ 5,000,000 บาท (ไม่ตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นผูส่้งออกขา้ว) 
                     - เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัชายแดนท่ีติดต่อกบั
ต่างประเทศ 
                     - ตอ้งจดทะเบียนพาณิชยห์รือจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีวตัถุประสงค์ค้าขา้ว
ส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศเฉพาะประเทศท่ีมีชายแดนติดต่อกบัประเทศไทย 
         2.การส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป  ส าหรับการส่งออกขา้วไปสหภาพยโุรป ตอ้งอยูภ่ายใต้
โควตาภาษีตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป เพื่อชดเชยความเสียหายอนั
เน่ืองมาจากการขยายสมาชิกภาพและการท่ีสหภาพยุโรปใช้ราคาอา้งอิงในการค านวณภาษี
น าเขา้ขา้ว  โดยตกลงให้ชดเชยดว้ยการยกเวน้หรือลดหย่อนภาษีส าหรับการน าเขา้ขา้วจาก
ประเทศไทย ส่วนท่ีเพิ่มเติมมีหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขดงัน้ี 
            2.1  ขอรับจดัสรรปริมาณการส่งออก     ปริมาณส่งออกจะจดัสรรใหเ้ฉพาะผูท่ี้มีประวติั
การส่งออกไปสหภาพยุโรปตามสัดส่วนโดยใช้ประวติัส่งออกยอ้นหลงั 3 ปี โดยปริมาณ
ส่งออกขา้วแต่ละปีและอตัราภาษีน าเขา้สหภาพยโุรปมีดงัน้ี  
                    - ขา้วขาว (พิกดั 1006.30) จ านวน 21,455ตนั อตัราภาษี 0 
                    - ขา้วหกั (พิกดั 1006.40) จ านวน 52,000 ตนั อตัราภาษี 45 ยโูร/ตนั 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ค าส่ังกรมสรรพากร 
ที่ ป.132/2548 

เร่ือง การค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทว ิ
(8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร 

-------------------------- 
     
                             เพื่อใหเ้จา้พนกังานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบติัในการตรวจสอบและแนะน า
เก่ียวกบัการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 
ทวิ (8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีค าสัง่ดงัต่อไปน้ี 
  
                            ข้อ 1 ให้ยกเลิกค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ป.71/2541 เร่ือง อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในการปฏิบติัการเพื่อหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย การหกัภาษีตามมาตรา 70 
และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร การออกใบ  ก ากับภาษี และการลงรายการในรายงาน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
  
                            ข้อ 2 กรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนั
การเงินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดมีเงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเหลืออยู่ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดงักล่าวค านวณค่าหรือราคาของเงินตราหรือทรัพยสิ์นเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคาร
พาณิชยรั์บซ้ือซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้และใหค้ านวณค่าหรือราคาของหน้ีสินเป็น
เงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยข์าย ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้ทั้งน้ี 
ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร 
                                กรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชยห์รือ
สถาบนัการเงินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีก าหนด มีเงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเหลืออยู่ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดงักล่าวค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ีย
ระหว่างอตัราซ้ือและอตัราขายของธนาคารพาณิชยท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้ทั้งน้ี 
ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
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                               ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเหลืออยูใ่นวนั
สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตอ้งค านวณค่าหรือราคาเป็น
เงินตราไทยตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินท่ีบริษทัหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคลมีสิทธิเรียกร้องท่ีจะไดรั้บหรือมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ
เป็นจ านวนเงินท่ีก าหนดไวแ้น่นอน เช่น เงินฝากธนาคาร (Cash) ลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable) 
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับจากการขายสินคา้ (Accounts and Notes Receivable) 
                               หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (Marketable Securities) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดทนัทีท่ีตอ้งการ แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนซ่ึงเป็นเงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นสกลุ
เงินตราต่างประเทศเพื่อหวงัเงินปันผลในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัในเครือเดียวกนั (Loan to Subsidiaries) ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (Prepaid 
Expense) เจา้หน้ีจากการซ้ือสินคา้ (Accounts Payable) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued Expense) เป็นตน้ 
  
                      ข้อ  3 กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดรั้บมาหรือจ่ายไปซ่ึงเงินตรา ทรัพยสิ์น 
หรือหน้ีสิน ซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี ให้บริษทัหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดงักล่าวค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินเป็นเงินตรา
ไทยตามราคาตลาดในวนัท่ีรับมาหรือจ่ายไปนั้ น ทั้ งน้ี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แห่ง
ประมวล  รัษฎากร 
                               ราคาตลาดตามวรรคหน่ึง กรณีการบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีเกิดรายการทรัพยสิ์น 
หรือหน้ีสิน หมายถึง 
                              (1) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวนั 
(อตัราซ้ือหรืออตัราขาย) หรือ 
                              (2) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ีย
หรืออตัราขายถวัเฉล่ีย) 
                                   ราคาตลาดตามวรรคหน่ึง กรณีการได้รับเงินหรือจ่ายเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นจริงในทางปฏิบติัจากการน าเงินสกุลบาทไปแลกเป็น
เงินสกลุต่างประเทศ หรือเกิดจากการน าเงินสกลุต่างประเทศไปแลกเป็นเงินสกลุบาท 
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   ตวัอยา่ง 
                                (1) บริษทั ก จ ากดั  ประกอบกิจการขายเมด็พลาสติก ไดมี้การขายเม็ดพลาสติก
ให้แก่บริษทัในต่างประเทศ โดยตกลงราคาสินคา้เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ก จ ากดั 
ด าเนินการส่งออกสินคา้และบนัทึกบญัชีในวนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 2548 บริษทั ก จ ากดั    มีสิทธิ
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการบนัทึกบญัชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงัน้ี 
                                    (1/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 2548 หรือ 
                                    (1/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ีย
ซ่ึงจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได้)   ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัพฤหัสบดีท่ี 3 
มีนาคม 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพุธท่ี 2 
มีนาคม 2548 
                              (2) บริษทั ข จ ากดั  ประกอบกิจการขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไดข้ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ให้แก่บริษทัในต่างประเทศ โดยตกลงราคาสินคา้เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ข จ ากดั
ด าเนินการส่งออกสินคา้และบนัทึกบญัชีในวนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 2548 บริษทั ข จ ากดั มีสิทธิใช้
อตัราแลกเปล่ียนในการบนัทึกบญัชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงัน้ี                                    
                                  (2/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 2548 หรือ 
                                 (2/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ีย
ซ่ึงจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 
2548 ซ่ึงเป็นอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัศุกร์ท่ี 11 
มีนาคม 2548 เน่ืองจากวนัเสาร์ท่ี 12 และวนัอาทิตยท่ี์ 13 มีนาคม 2548 เป็นวนัหยดุราชการ 
                              (3) บริษทั ค จ ากดั ประกอบกิจการเป็นนายหนา้ตวัแทน ไดใ้ห้บริการแก่บริษทั
ในต่างประเทศ โดยตกลงราคาค่าบริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ค จ ากดัด าเนินการ
ออกใบแจง้หน้ีและบนัทึกบญัชีในวนัพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2548 บริษทั ค จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนในการบนัทึกบญัชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงัน้ี 
                                   (3/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2548 หรือ 
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                                   (3/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ีย
ซ่ึงจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได้) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัพฤหัสบดีท่ี 7 
เมษายน 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัองัคาร
ท่ี 5 เมษายน 2548 เน่ืองจากวนัพธุท่ี 6 เมษายน 2548 เป็นวนัหยดุท าการของธนาคาร 
                              (4) บริษทั ง จ ากดั ประกอบกิจการโรงแรมและภตัตาคาร ไดกู้ย้มืเงินจากธนาคาร
ในต่างประเทศ บริษทั ง จ ากดั บนัทึกบญัชีเจา้หน้ีเงินกูย้ืมในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2548 หรือวนั
เสาร์ท่ี 30 เมษายน 2548 บริษทั ง จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการบนัทึกบญัชีเพื่อเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล ดงัน้ี 
                                   (4/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2548 กรณีบนัทึกบญัชีในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2548 หรือในวนัศุกร์ท่ี 
29 เมษายน 2548 กรณีบนัทึกบญัชีในวนัเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2548 
                                   (4/2) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราขายถวั
เฉล่ีย) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียของเงินสกลุต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2548 กรณีบนัทึกบญัชี
ในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2548 และใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราขาย
ถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเป็นอัตรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน2548 กรณีบนัทึก
บญัชีในวนัเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2548 เน่ืองจากในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ  ส้ินวนัท าการนั้น
อีกหน่ึงฉบบั 
  
                         ข้อ 4 การหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และ
มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร การหักภาษี
จากการจ าหน่ายเงินก าไรตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน การจ าหน่ายเงินก าไรหรือการ
น าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ  ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคลท่ีจ าหน่ายเงินก าไร หรือผูมี้หน้าท่ีน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งค านวณจ านวนภาษีท่ีตอ้งหัก
และน าส่งโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการดงัต่อไปน้ี เป็นอตัราแลกเปล่ียนในการค านวณ
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ทั้ งน้ี ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศ
กระทรวงการคลงั เร่ือง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
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                              (1) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตามกฎหมาย   ว่าดว้ย
การธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยใน   แต่ละวนั 
(อตัราขาย) หรือ 
                              (2) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนัท่ีธนาคาร    แห่งประเทศ
ไทยประกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวนั (อตัราขายถวัเฉล่ีย) 
                              การใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหน่ึง เม่ือได้ใช้อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการหน่ึงวิธีการใดแลว้ ตอ้งใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรานั้นตลอดไป เวน้
แต่จะไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปล่ียนแปลงวิธีการได ้ทั้งน้ี ตามขอ้ 2 วรรคสอง 
ของประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตาม
มาตรา9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
                              ในกรณีท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินหรือจ าหน่ายเงินก าไรตามวรรคหน่ึงดว้ยเช็ค ให้
ค  านวณจ านวนภาษีท่ีตอ้งหักและน าส่งตามวนัท่ีท่ีลงในเช็ค และให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามวรรคหน่ึง 
  
 ตวัอยา่ง 
                             (1) บริษทั ก จ ากดั  จ่ายเงินค่าลิขสิทธ์ิใหแ้ก่บริษทัในต่างประเทศในวนัพฤหสับดี
ท่ี 3 มีนาคม 2548 บริษทั ก จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54 ดงัน้ี 
                                   (1/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 2548 หรือ 
                                    (1/2) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราขายถวั
เฉล่ีย) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเป็นอัตรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพธุท่ี 2 มีนาคม 2548  
                             (2) บริษทั ข จ ากดั  จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัในต่างประเทศในวนัจนัทร์ท่ี 18 
เมษายน 2548 บริษทั ข จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54 ดงัน้ี 
                                  (2/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2548 หรือ 
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                                 (2/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราขายถวัเฉล่ีย) 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2548 เน่ืองจากวนัพุธท่ี 13 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 วนัศุกร์ท่ี 15 เมษายน 2548 เป็นวนัหยดุท าการของธนาคาร และ วนัเสาร์ท่ี 16 วนั
อาทิตยท่ี์ 17 เมษายน 2548 เป็นวนัหยดุราชการ    
                            (3) บริษทั ค จ ากดั จ่ายเงินค่าดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัในต่างประเทศในวนัจนัทร์ท่ี 25 
เมษายน 2548 บริษทั ค จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54 ดงัน้ี           
                                (3/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2548 หรือ 
                                (3/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราขายถวัเฉล่ีย) 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2548 เน่ืองจากวนัเสาร์ท่ี 23 
และวนัอาทิตยท่ี์ 24 เมษายน 2548 เป็นวนัหยดุราชการ 
                          (4) บริษทั ง  จ ากดั จ่ายเงินค่าบริการเช่าพื้นท่ีบนเวบ็ไซต ์(Web Site) ให้แก่บริษทั
ในต่างประเทศในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษทั ง จ ากดั  มีสิทธิใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.พ.36 ดงัน้ี 
                               (4/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 หรือ 
                              (4/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราขาย 
ถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเป็นอัตรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2548 
                         (5) บริษทั จ จ ากดั จ่ายเงินเดือนให้แก่พนกังานซ่ึงเป็นชาวต่างประเทศทุกวนัท่ี 30 
ของเดือน โดยการโอนเงินเดือนของพนกังานเขา้บญัชีธนาคารของพนกังาน ซ่ึงในวนัท่ี 30 เมษายน 
2548 ตรงกบัวนัเสาร์ บริษทั จ จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.1 ดงัน้ี 
                             (5/1) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 หรือ 
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                             5/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราขายถวัเฉล่ีย) ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย
ของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 เน่ืองจากในวนัท าการสุดทา้ย
ของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงิน
สกลุต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการนั้นอีกหน่ึงฉบบั 
  
                  ข้อ 5 เวน้แต่กรณีตามขอ้ 6 กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้
หรือให้บริการและมีหน้าท่ีตอ้งออกใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 และ
มาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร และผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดต้กลงราคาสินคา้หรือค่าบริการ
เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีขอ้ตกลงใหอ้อกใบแจง้หน้ีเป็นเงินบาทหรือช าระราคา
สินคา้หรือค่าบริการเป็นเงินบาท ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจะตอ้งแสดงมูลค่าของสินคา้หรือของ
บริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยเงินตราไทยในใบก ากบัภาษี โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตามวิธีการดงัต่อไปน้ี เป็นอตัราแลกเปล่ียนในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทย ทั้งน้ี ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2548 
                          (1) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวนั 
(อตัราซ้ือ) หรือ 
                          (2) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ีย) 
                               การใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหน่ึง เม่ือได้ใช้อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการหน่ึงวิธีการใดแลว้ ตอ้งใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรานั้นตลอดไป เวน้
แต่จะไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปล่ียนแปลงวิธีการได ้ทั้งน้ี ตามขอ้ 2 วรรคสอง 
ของประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
                             กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดรั้บช าระราคาสินคา้และค่าบริการดว้ยเช็ค ให้
ค  านวณมูลค่าของสินคา้หรือของบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยเงินตราไทยตามวนัท่ีท่ี
ลงในเช็ค และใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามวรรคหน่ึง 
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                            กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ออก
ใบก ากับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งระบุอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 
9 แห่งประมวลรัษฎากรไวใ้นใบก ากบัภาษีดว้ย 
  
 ตวัอยา่ง 
                            (1) บริษทั ก จ ากดั  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมี้การขายเม็ดพลาสติก
ให้แก่บริษทั ข จ ากดั โดยตกลงราคาสินคา้เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ก จ ากดั ส่งมอบ
สินค้าในวนัพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548 บริษทั ก จ ากัด มีสิทธิใช้อตัราแลกเปล่ียนในการออก
ใบก ากบัภาษี ดงัน้ี 
                               (1/1)  ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 2548 หรือ 
                              (1/2)  ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึง
จะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได)้   ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 
2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพุธท่ี 2 มีนาคม 
2548 
                         (2) บริษทั ค จ ากดั  ประกอบกิจการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา ไดใ้หบ้ริการแก่บริษทั ง 
จ ากดั โดยตกลงราคาค่าบริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ค จ ากดั ด าเนินการออกใบแจง้
หน้ีในวนัศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2548 แต่บริษทั ง จ ากดั ช าระราคาค่าบริการในวนัพธุท่ี 16 มีนาคม 2548 
บริษทั ค จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการออกใบก ากบัภาษีดงัน้ี 
                             (2/1) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัพธุท่ี 16 มีนาคม 2548 หรือ 
                            (2/2)  ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึง
จะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัพุธท่ี 16 มีนาคม 2548 
ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัองัคารท่ี 15 มีนาคม 
2548 
                       (3) บริษทั ก จ ากดั  ประกอบกิจการขายเมด็พลาสติก  ไดมี้การขายเมด็พลาสติกใหแ้ก่
บริษทั ข จ ากดั โดยตกลงราคาสินคา้เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ก จ ากดั ส่งมอบสินคา้ใน
วนัเสาร์ท่ี 9 เมษายน 2548 บริษทั ก จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการออกใบก ากบัภาษี ดงัน้ี 
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                            (3/1)  ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2548 หรือ 
                           (3/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึงจะ
เป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2548 ซ่ึง
เป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 
2548 
                      (4) บริษทั ก จ ากดั ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมี้การขายเม็ดพลาสติกให้แก่
บริษทั ข จ ากดั โดยตกลงราคาสินคา้เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ก จ ากดั ส่งมอบสินคา้ใน
วนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2548 บริษทั ก จ ากดั มีสิทธิใช้อตัราแลกเปล่ียนในการออกใบก ากบัภาษี 
ดงัน้ี 
                           (4/1) ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2548 หรือ 
                           (4/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึงจะ
เป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2548 
ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 
2548 เน่ืองจากวนัพุธท่ี 13 วนัพฤหัสบดีท่ี 14 วนัศุกร์ท่ี 15 เมษายน 2548 เป็นวนัหยุดท าการของ
ธนาคาร และวนัเสาร์ท่ี 16 วนัอาทิตยท่ี์ 17 เมษายน 2548 เป็นวนัหยดุราชการ 
                     (5) บริษทั ง จ ากดั ประกอบกิจการโรงแรมและภตัตาคาร ไดรั้บช าระราคาค่าบริการใน
วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 11.00 น. บริษทั ง จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการ
ออกใบก ากบัภาษี ดงัน้ี 
                         (5/1) ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 หรือ  
                         (5/2) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึง
อาจจะเป็น SIGH หรือ T/T ก็ได)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 
2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 28 
เมษายน 2548 
                    (6) บริษทั ง จ ากดั ประกอบกิจการโรงแรมและภตัตาคาร ไดรั้บช าระราคาค่าบริการใน
วนัเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2548 บริษทั ง จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการออกใบก ากบัภาษี ดงัน้ี 
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                         (6/1) ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 หรือ 
                         (6/2) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึง
อาจจะเป็น SIGH หรือ T/T ก็ได)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 29เมษายน 
2548 ซ่ึงเป็นอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัศุกร์ท่ี 29 
เมษายน 2548 เน่ืองจากในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออก
ประกาศอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุต่าง ๆ ณ ส้ินวนัท าการนั้นอีกหน่ึงฉบบั 
                   (7) บริษทั จ จ ากัด ประกอบกิจการขายน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์น ้ ามนั ได้ขายน ้ ามนั
ให้แก่บริษทั ฉ จ ากดั โดยตกลงราคาน ้ ามนัเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั จ จ ากดั ส่งมอบ
น ้ ามนัในวนัพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2548 เป็นจ านวน 2 คร้ัง คร้ังแรกบริษทั จ จ ากดั ส่งมอบน ้ ามนัเวลา 
01.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาก่อนท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะประกาศอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในแต่ละวนั และ
เป็นเวลาก่อนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิง
ประจ าวนัในแต่ละวนั (ธนาคารพาณิชยจ์ะประกาศอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในแต่ละวนั เร่ิมตน้ใน
เวลาประมาณ 08.00 น. ของแต่ละวนั ซ่ึงอาจมีการประกาศอีกหลายคร้ังในแต่ละวนั และธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะประกาศอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนัในแต่ละวนัในเวลา
ประมาณ 08.00 น. ของแต่ละวนั) และคร้ังท่ีสองเวลา 08.30 น. ซ่ึงเป็นเวลาภายหลงัท่ีธนาคาร
พาณิชยป์ระกาศอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในแต่ละวนั และธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวนัในแต่ละวนัแล้ว บริษทั จ จ ากัด มีสิทธิใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในการออกใบก ากบัภาษี ดงัน้ี 
                        (7/1) ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในวนัอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ ามันเวลา 01.00 น. และใช้อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชย์ท่ีได้ประกาศไว้ในการค านวณเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในวนัพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ ามนัเวลา 08.30 น. 
หรือ 
                        (7/2) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึง
อาจจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได้) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ ว ันอังคารท่ี 3 
พฤษภาคม 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุต่างๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัจนัทร์
ท่ี 2 พฤษภาคม 2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ ามนัเวลา 01.00 น. และใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตาม
อัตราอ้างอิงประจ าวนั (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงอาจจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได้) ท่ีธนาคารแห่ง
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ประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุ
ต่างๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัองัคารท่ี 3 พฤษภาคม 2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ามนัเวลา 08.30 น. 
                   (8) บริษทั ช จ ากัด ประกอบกิจการขายน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์น ้ ามนั ได้ขายน ้ ามนั
ให้แก่บริษทั ซ จ ากดั โดยตกลงราคาน ้ ามนัเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ช จ ากดั ส่งมอบ
น ้ ามนัในวนัเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2548 เป็นจ านวน 2 คร้ัง คร้ังแรกบริษทั ช จ ากดั ส่งมอบน ้ ามนัเวลา 
01.00 น. คร้ังท่ีสองเวลา 09.00 น. และส่งมอบน ้ ามนัในวนัอาทิตยท่ี์ 1 พฤษภาคม 2548 เป็นจ านวน 
1 คร้ัง เวลา 11.00 น. บริษทั ช จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการออกใบก ากบัภาษี ดงัน้ี 
                      (8/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยใน
ศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ามนัทั้ง 3 คร้ังดงักล่าว หรือ 
                      (8/2) ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอ้างอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึง
อาจจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 
2548 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุต่างๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 
2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ามนัทั้ง 3 คร้ังดงักล่าว เน่ืองจากในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนหน่ึงเดือน
ใด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่างๆ ณ ส้ินวนั
ท าการนั้นอีกหน่ึงฉบบั 
                 (9) บริษทั ฌ จ ากดั ประกอบกิจการขายน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ ้ามนัไดข้ายน ้ามนัใหแ้ก่
บริษทั ญ จ ากดั โดยตกลงราคาน ้ ามนัเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฌ จ ากดั ส่งมอบน ้ ามนั
ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 กนัยายน 2548 เป็นจ านวน 2 คร้ัง คร้ังแรก บริษทั ฌ จ ากดั ส่งมอบน ้ ามนัเวลา 
01.00 น. คร้ังท่ีสองเวลา 09.00 น. บริษทั ฌ จ ากดั มีสิทธิใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ในการออกใบก ากบั
ภาษี ดงัน้ี 
                     (9/1) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในวนั
พุธท่ี 31 สิงหาคม 2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ ามนัเวลา 01.00 น. และใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
(อตัราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 กนัยายน 2548 ส าหรับการส่งมอบน ้ามนัเวลา 09.00 น. หรือ 
                    (9/2) ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนั (อตัราซ้ือถวัเฉล่ียซ่ึงอาจจะ
เป็น SIGHT หรือ T/T กไ็ด)้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัพธุท่ี 31 สิงหาคม 2548 ซ่ึง
เป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่างๆ ณ ส้ินวนัท าการประจ าวนัพุธท่ี 31 สิงหาคม 2548 
ส าหรับการส่งมอบน ้ ามนัทั้งสองคร้ังดงักล่าว เน่ืองจากในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนหน่ึงเดือนใด 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกุลต่างๆ ณ ส้ินวนัท า
การนั้นอีกหน่ึงฉบบั 
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                 ข้อ 6 กรณีการออกใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการขาย
สินคา้หรือการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 5 
                         (1)  การออกใบก ากบัภาษีกรณีการขายสินคา้โดยการส่งออก ซ่ึงผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนไดรั้บสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใ้บก ากบั
สินค้าหรืออินวอยซ์ซ่ึงผูส่้งออกได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศเป็น
ใบก ากบัภาษี ถา้ใบก ากบัสินคา้หรืออินวอยซ์ไดอ้อกเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ใบก ากบัภาษีใน
กรณีดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าของสินคา้เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศได ้
                        (2) การออกใบก ากบัภาษีกรณีการให้บริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัรและไดมี้การ
ใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดรั้บสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อย
ละ 0 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใ้บแจง้หน้ีหรืออินวอยซ์ซ่ึงไดอ้อกเป็นปกติตามประเพณี
ทางการคา้ระหว่างประเทศเป็นใบก ากบัภาษี ถา้ใบแจง้หน้ีหรืออินวอยซ์ไดอ้อกเป็นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ ใบก ากบัภาษีในกรณีดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าของสินคา้เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศได ้
                         (3) การออกใบก ากบัภาษีส าหรับการให้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศโดย
อากาศยาน ผูป้ระกอบการมีสิทธิใชแ้อร์เวยบิ์ลหรือเฮาส์แอร์เวยบิ์ลท่ีผูข้นส่งหรือตวัแทนรับขนส่ง
ไดอ้อกเป็นปกติตามประเพณีทางการคา้ระหว่างประเทศเป็นใบก ากบัภาษี ถา้แอร์เวยบิ์ลหรือเฮาส์
แอร์เวยบิ์ลไดอ้อกเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ใบก ากบัภาษีดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าของบริการเป็น
หน่วยเงินตราต่างประเทศได ้      
                                                    
               ข้อ 7 กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร ของ
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
                         (1) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา้หรือ
ให้บริการซ่ึงไดอ้อกใบก ากบัภาษีตามขอ้ 5 จะตอ้งลงรายการภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีระบุ
ไวใ้นใบก ากบัภาษี ส าหรับการค านวณมูลค่าของสินคา้หรือของบริการในรายงานภาษีขายให้ถือ
มูลค่าของสินคา้หรือของบริการซ่ึงไดค้  านวณเป็นหน่วยเงินตราไทยตามใบก ากบัภาษี 
                         (2) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา้ซ่ึง
ไดอ้อกใบก ากบัภาษีตามขอ้ 6(1) จะตอ้งลงรายการภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีช าระอากรขา
ออก หรือวางหลกัประกนัอากรขาออก หรือจดัให้มีผูค้  ้าประกนัอากรขาออก เวน้แต่กรณีท่ีไม่ตอ้ง
เสียอากรขาออกหรือไดรั้บยกเวน้อากรขาออก กใ็หล้งรายการภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการ
ออกใบขนสินคา้ขาออกตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร โดยใหค้ านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในรายงานภาษีขาย ดงัต่อไปน้ี 
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                            (ก) ถา้ไดรั้บเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินคา้ในขณะท่ีออกใบก ากบัภาษี
ตามขอ้ 6(1) และไดมี้การขายเงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บช าระนั้นเป็นเงินตราไทยในเดือนท่ีความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึน ให้ถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเป็นมูลค่าของฐานภาษีท่ี
ไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการขายสินคา้ เวน้แต่มิไดมี้การขายเงินตราต่างประเทศในเดือนท่ีความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึน ใหถื้อตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือซ่ึงธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดค้ านวณไวใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกิดข้ึน ทั้งน้ี ตามมาตรา 79/4(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                           (ข) ถา้ยงัไม่ไดรั้บเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินคา้ในขณะท่ีออกใบก ากบั
ภาษีตามขอ้  6(1) ใหค้  านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามมาตรา 
9 แห่งประมวลรัษฎากร 
                           กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตาม (ก) 
หรือ (ข) ในเดือนภาษีท่ีลงรายงานแลว้ ใหถื้อมูลค่าของสินคา้ซ่ึงไดค้  านวณเป็นเงินตราไทยเพื่อการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้น ถา้ไดรั้บช าระราคาค่าสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศใน
เดือนภาษีอ่ืน หรือไดมี้การขายเงินตราต่างประเทศในเดือนภาษีอ่ืน ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่
ตอ้งค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในเดือนภาษีท่ีไดรั้บเงินตราต่างประเทศ หรือใน
เดือนภาษีท่ีมีการขายเงินตราต่างประเทศ 
                     (3) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงการให้บริการ
ไดก้ระท าในราชอาณาจกัรและไดมี้การใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามขอ้ 6(2) ตอ้งลงรายการ
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีออกใบแจง้หน้ีหรืออินวอยซ์  โดยให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินตราไทยในรายงานภาษีขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร 
                     (4) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีให้บริการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศโดยอากาศยานซ่ึงไดอ้อกใบก ากบัภาษีตามขอ้ 6(3) ใหด้ าเนินการเช่นเดียวกบั
การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีส่งออกสินคา้ตาม (2) 
  
             ข้อ 8   กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ ให้ค านวณราคา   ซี.ไอ.
เอฟ. ของสินคา้น าเขา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอตัราท่ีกรมศุลกากรใชค้  านวณ
เพื่อเรียกเกบ็อากรขาเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร ทั้งน้ี ตามมาตรา 79/4(2) แห่งประมวลรัษฎากร 
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            ข้อ 9 กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามขอ้ 5 ออกใบก ากบัภาษีโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามมาตรา 9 แห่งประมวล
รัษฎากร ถือว่าผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกใบก ากบัภาษีท่ีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือ ไม่สมบูรณ์
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีไดรั้บ
ใบก ากบัภาษีไม่มีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอ้งห้ามตามมาตรา 82/5 
(2) แห่งประมวลรัษฎากร 
  
             ข้อ 10  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใบก ากบัภาษีและส่งมอบใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผู ้
ซ้ือสินคา้หรือผูรั้บบริการไปแลว้ ต่อมาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยได้
เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าเพิ่มข้ึนหรือลดลง ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่ตอ้งยกเลิกใบก ากบัภาษีฉบบั
เดิมและออกใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ เน่ืองจากไม่ใช่กรณีการออก
ใบก ากบัภาษีท่ีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดตามมาตรา 82/5 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีสิทธิออก
ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราดงักล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามมาตรา 82/9 และมาตรา 
82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนถือเป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนมิใช่มูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
  
          ข้อ 11 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือตอบขอ้หารือหรือทางปฏิบติัใดท่ีขดัหรือแยง้
กบัค าสัง่น้ี ใหเ้ป็นอนัยกเลิก 
  
             ข้อ 12  ค าสัง่น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 
  

สัง่ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2548 
 

ศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์
(นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย)์ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1  ช่ือและที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ  

 3.1.1 ช่ือสถานประกอาบการ บริษทั วรรณภพ จ ากดั  
3.1.2 ที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ 234 หมู่ 3 ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  
 11130  โทรศพัท ์02-805-3230  โทรสาร  02-805-3357 
3.1.3 เว็ปไซต์ https://www.wonnapob.com 
3.1.4 อเีมล์ wonnapob@wonnapob.com  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.1   แผนท่ีบริษทั วรรณภพ จ ากดั 
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3.2  ลกัษณะสถานประกอบการ 

            ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและลกัษณะอากาศท่ีเหมาะสมท าให ้"ขา้วไทย" เป็นขา้วท่ีมีลกัษณะโดดเด่น 
ในรูปลกัษณ์และรสชาติ จนไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
บริษทัวรรณภพเป็นบริษทัส่งออกขา้วรายหน่ึงของประทศไทยท่ีมุ่งเนน้คุณภาพเป็นส าคญั โดยมี
นโยบายในการคดัสรรพนัธ์ุขา้วท่ีไม่มีการตดัต่อพนัธุกรรม และใชร้ะบบเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัใน 
กระบวนการผลิต เพื่อใหข้า้วไทยเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีคุณภาพท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 

บริษทั วรรณภพ จ ากดั เป็นผูผ้ลิตขา้วสารบรรจุถุง เพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไป         
ยงัต่างประเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขา้วท่ี
รับเขา้ การชัง่น ้าหนกั การจดัเกบ็ การท าความสะอาด การแยกหิน การขดัเงา การคดัขนาดและสีของ
ขา้ว ตลอดจนการบรรจุผลิตภณัฑ์ท่ีสะอาดและปลอดภยั ท าให้ขา้วสารของเราทุกถุงเต็มเป่ียมไป
ดว้ยคุณภาพ 

 
พนัธกจิ "เรา" มุ่งมัน่พฒันาองคก์รในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองทุกความตอ้งการ 

ของลูกคา้ 

วสัิยทัศน์ "เรา" คือผูเ้ช่ียวชาญในการผลิตและส่งออกขา้วคุณภาพสูงของไทย ท่ีมีความน่าเช่ือถือ  

 และเป็นท่ียอมรับ 

 

รูปท่ี 3.2   ผลิตภณัฑข์องบริษทั วรรณภพ จ ากดั 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  ต าแหน่งงานและลกัษณะงาน 

       3.4.1 ต าแหน่งงาน : ผูช่้วยพนกังานบญัชี 
       3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย:  

1. รับเอกสารจากโกดงัรับซ้ือสินคา้และเอกสารส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร 
3. จ าแนกประเภทและจดัเรียงเอกสารท่ีไดรั้บตามประเภทของเอกสาร  

ไดแ้ก่ เอกสารซ้ือ,ขาย เอกสารประกอบอ่ืนๆ  
4. ใชโ้ปรแกรม Excel ในการแปลงค่าเงินประเทศไทย (เน่ืองจาก  

 โปรแกรม Express Accounting สามารถรองรับไดแ้ต่ค่าเงินบาทไทย) 
5. บนัทึกบญัชีในโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส 

 
 
 
 

ประธานกรรมการบรษิัท 

กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

แผนกผลิตที่โรงงาน 

บญัชีและการเงิน การตลาด รองกรรมการผูจ้ดัการ

บรหิารกลยทุธแ์ละธุรกิจ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายการปฏิบตัิการ 

การจดัการ 

ทั่วไป 

จดัการส่งออก 

ระหวา่งประเทศ 

ไอที 

ประธานบรษิัท 

นกัศกึษา   

สหกิจศกึษา 
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3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานพีเ่ลีย้ง 

              ช่ือ   : นางสาวปิยาพร  ยศประพนัธ์ 
              ต าแหน่งงาน  : พนกังานบญัชี 
 
3.6  ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

               ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 ถึง วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563  
 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

          3.7.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูลโครงการ 
          3.7.2 วางแผนการจดัท าโครงการ 
          3.7.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั 
          3.7.4 จดัท าโครงการวางแผน 
          3.7.5 สรุปการจดัท าโครงการ 

3.7.6 จดัท ารูปเล่มรายงานและเอกสารน าเสนอโครงการ 
 
3.8 ฮาร์ดแวร์ 

3.8.1 คอมพิวเตอร์ 
3.8.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
3.8.3 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

 
3.9 ซอฟต์แวร์ 

3.9.1 ไมโครซอฟทอ์อฟฟิส (เวิร์ด  เอก็เซ็ล  พาวเวอร์พอ้ยต)์ 
3.9.2 โปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
               โครงงานน้ีจะกล่าวถึง ขั้นตอนในการจดัท าบญัชีและบนัทึกบญัชีซ้ือขาย ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี Express Accounting 
 
ขั้นตอนท่ี 1  การเข้าสู่ระบบบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีเอก็ซ์เพรส 

1.1 ดบัเบ้ิลคลิกท่ี Shortcut  เพื่อเขา้สู่โปรแกรมบญัชี 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.1   Shortcut โปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส 

 
1.2 ป้อนรหสัผูใ้ช ้และ รหสัผา่น 

รูปท่ี 4.2   การป้อนรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
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1.3 เลือกบริษทัท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล ( บริษทั วรรณภพ จ ากดั 2019 ) 

รูปท่ี 4.3   การเลือกเขา้บนัทึกขอ้มูลบริษทั 

 
1.4 เขา้สู่หนา้หลกัในช่ือ บริษทั วรรณภพ จ ากดั  

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4   หนา้หลกั 
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ขั้นตอนที่ 2  บันทึกการซ้ือข้าวเงินเช่ือ  

เมนูซ้ือจะมีทั้งซ้ือเงินสดและซ้ือเงินเช่ือ ถา้ซ้ือโดยจ่ายเงินสดทนัทีซ่ึงอาจจะเป็นเช็คหรือ
เงินสดเขา้เมนูซ้ือเงินสด   แต่ถา้รับสินคา้นั้นมาแลว้ยงัไม่ไดจ่้ายเงินทนัทีใหท้างผูจ้  าหน่ายโดยตกลง
กนัวา่จะจ่ายช าระหน้ีภายใน 30 วนั หรือ 60 วนั ใหเ้ขา้ท่ี “ซ้ือขา้วเงินเช่ือ และซ้ือเงินเช่ือในประเทศ” 

2.1 คลิกท่ี  ซ้ือ และไปท่ี (4.ซ้ือเงินเช่ือ) และ (1.ซ้ือเงินเช่ือ-ขา้วในประเทศ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5   บนัทึกการซ้ือซ้ือขา้วในประเทศเป็นเงินเช่ือ 

 
2.2  กดท่ีแผน่กระดาษสีขาวดา้นบนแถบซา้ย (วงกลมสีแดง) เพื่อเพิ่มขอ้มูลใหม่  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6   บนัทึกรายละเอียดการซ้ือขา้วในประเทศเป็นเงินเช่ือ 
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2.3 บนัทึกรายละเอียด  ดงัน้ี 

ก าหนดเลขท่ีใบรับสินคา้จะก าหนดตามเลขท่ีก าหนดข้ึนใหม่ คือเรียงจากปีปัจจุบนั     
ตามดว้ยเดือนของใบก ากบัซ้ือ และล าดบัท่ีเอกสารซ้ือเช่ือ พ.ศ.2563 เดือน 3 เอกสารใบแรกจะ
ก าหนดวา่ RR6303001 

• กรอกวนัท่ีตามใบรับสินคา้ 
• กรอกช่ือบริษทัผูจ้  าหน่าย 
• ใส่เลขท่ีบิลตามใบรับสินคา้ 
• ประเภทราคาสินคา้จะเลือก 0-ไม่มีVAT เพราะการซ้ือขายขา้วเป็นการยกเวน้ VAT 
• จากนั้นกรอกขอ้มูลตรงช่องรายการสินคา้ตามใบรับสินคา้ โดยเลือกรหสัสินคา้ตามรหสั   

ผงับญัชี 
• ตรวจทานความถูกตอ้งของรายละเอียดต่างๆ ของใบส่งสินคา้จากลูกคา้และใบรับสินคา้จาก

ทางโรงงานวา่ขอ้มูลตรงกนัหรือไม่ เพราะระหวา่งการขนส่งขา้วโดยรถพว่งมีการหล่นสูญ
หายของขา้วระหวา่งทางก่อนถึงโรงงานท าใหน้ ้าหนกัขา้วสูญหายไปที10-50 กิโลกรัมได ้

• กดรูปแผน่ดิสกบ์นเมนูเพื่อบนัทึกขอ้มูล 
• กดท่ีรูปปร้ินทเ์ตอร์เพื่อพิมพเ์อกสาร 

รูปท่ี 4.7   บนัทึกรายละเอียดการซ้ือขา้วในประเทศเป็นเงินเช่ือ 
 



28 
 

ขั้นตอนที่ 3  บันทึกซ้ือของใช้เบ็ดเตลด็เป็นเงินสด 

3.1 คลิกท่ี  1. ซ้ือ  เลือก  5.บนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8   บนัทึกการซ้ือของใชเ้บด็เตลด็เป็นเงินสด 
 
 

3.2 กดท่ีแผน่กระดาษสีขาวดา้นบนแถบซา้ย (วงกลมสีแดง) เพื่อเพิ่มขอ้มูลใหม่  

รูปท่ี 4.9   บนัทึกรายละเอียดการซ้ือส่ิงของ (ค่าใชจ่้าย) เป็นเงินสด 
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3.3 บนัทึกรายละเอียด  ดงัน้ี 

ก าหนดเลขท่ีใบซ้ือเงินสดจะก าหนดตามเลขท่ีก าหนดข้ึนใหม่ คือ  เรียงจากปีปัจจุบนั       
ตามดว้ยเดือนของใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีไดรั้บ และล าดบัท่ีของเอกสาร เช่น พ.ศ.2563 เดือน 3 เอกสาร
ใบแรก จะก าหนดวา่ OE6303001 

• กรอกวนัท่ีตามใบก ากบัภาษีซ้ือ 
• เลือกช่ือบริษทัผูจ้  าหน่าย 
• ใส่เลขท่ีบิลตามใบก ากบัภาษีซ้ือ 
• จากนั้นกรอกขอ้มูลตรงช่องรายการสินคา้ตามใบก ากบัภาษีซ้ือ โดยเลือกรหสัสินคา้

ตามรหสัผงับญัชี 
• ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการ ราคา วา่ไดก้รอกถูกตอ้งครบถว้น  
• กดรูปแผน่ดิสกบ์นเมนูเพื่อบนัทึกขอ้มูล 
• กดท่ีเคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์เพื่อพมิพเ์อกสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.10   การบนัทึกบญัชีซ้ือของเบด็เตร็ดเงินสดท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ขั้นตอนที่ 4  บันทึกการขายข้าวในประเทศเป็นเงินสดและต่างประเทศเป็นเงินเช่ือ  

ในเมนูขายจะมีทั้งขายเงินสดและขายเงินเช่ือ กรณีขายสินคา้และไดรั้บเงินโดยทนัที 
เอกสารจะเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีให้บนัทึกขอ้มูลท่ีขายเงินสด แต่หากเป็นการขาย
สินคา้ให้ลูกคา้โดยไม่ไดรั้บเงินทนัที หรือมีการให้เครดิตลูกคา้ เอกสารจะเป็นใบส่งสินคา้/
ใบก ากบัภาษีใหบ้นัทึกขอ้มูลท่ีขายเงินเช่ือ 

4.1 บันทึกการขายข้าวในประเทศเป็นเงินสด 

4.1.1 ขายเงินสด โดยกดเลือกไปท่ีขาย จากนั้นเลือกขายเงินสด 

รูปท่ี 4.11   เขา้สู่ระบบการบนัทึกขายขา้วเป็นเงินสด 

 

4.1.2  กดท่ีแผน่กระดาษสีขาวดา้นบนแถบซา้ย (วงกลมสีแดง) เพื่อเพิ่มขอ้มูลใหม่ 

รูปท่ี 4.12   เตรียมบนัทึกรายละเอียดการขายขา้วเป็นเงินสด 
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4.1.3 บนัทึกรายละเอียดการขายขา้วเป็นเงินสด 
                                                                                                                                           

 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.13   การบนัทึกขายขา้วเป็นเงินสดเรียบร้อยแลว้ 

 
การบนัทึกบญัชีขายเงินสดนั้นจะมีตวัยอ่ภาษาองักฤษวา่ HS ซ่ึงแตกต่างจากการบนัทึก

บญัชีขายเงินเช่ือซ่ึงจะมีตวัยอ่ภาษาองักฤษวา่ IV  
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4.2 บันทึกการขายข้าวต่างประเทศเป็นเงินเงินเช่ือ 

                     บริษทั วรรณภพ จ ากดั ไดจ้ าหน่ายขา้วเงินเช่ือให้กบับริษทั โฮมสเตจ จ ากดั 
(ประเทศปาปัวกินี) ใบแจ้งหน้ี (Invoice) การซ้ือ-ขายใช้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมบนัทึกบญัชี พนกังานบญัชีตอ้งแปลงค่าเงิน
ดอลลาร์ เป็น เงินบาท โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft excel 

4.2.1 การแปลงค่าเงินดอลลาร์ เป็นเงิน บาท  
1) เขา้ท่ี Google แลว้พิมพว์า่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ-ธนาคารกสิกร

ไทย  เน่ืองจากบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลอตัราแลกเปล่ียนฯ ของธนาคารกสิกรไทย  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  4.14  การคน้หาเวป็ไซตอ์ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
2) ดูวนัท่ีในใบก ากับสินค้า (วนัท่ีขาย)  ใช้อัตราแลกเปล่ียนฯ ตามวนัท่ี           

ในใบก ากบัสินคา้-ใชอ้ตัรา- Bank Buying Rate- Telex Transfer  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

รูปท่ี 4.15   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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3)  แปลงค่าสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  เป็น  เงินบาท   โดยน าจ านวนเงินใน 

รูปที ่4.16   ใบก ากบัสนิคา้ 
 

1. ช่ือยอ่ของขา้วชนิดต่างๆ 
2. ช่ือเตม็ของขา้วชนิดต่างๆ 
3. ปริมาณของขา้ว 
4. จ านวนหน่วยของขา้ว 
5. ราคา (ต่อหน่วย) ขา้ว (USD) 
6. จ านวนเงิน (USD) 

 
 

1 2 
3 4 5 6 
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รูปท่ี 4.17   การแปลงค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ เป็น เงินบาท 

 
4) บนัทึกขายเงินเช่ือ โดยกดเลือกไปท่ีขาย  จากนั้นเลือกขายเงินเช่ือต่างประเทศ 

 

รูปท่ี 4.18   เขา้สู่ระบบบนัทึกขายขา้วเป็นเงินเช่ือ-ต่างประเทศ 

 
5) กดท่ีแผน่กระดาษสีขาวดา้นบนแถบซา้ย (วงกลมสีแดง) เพื่อเพิ่มขอ้มูลใหม่ 

รูปท่ี 4.19   เร่ิมตน้การขายเช่ือ-ต่างประเทศ (ขา้ว) 
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6) การบนัทึกการขายขา้วเป็นเงินเช่ือ  ตามรายละเอียดดงัน้ี  
• เลขท่ีใบเอกสารซ้ือเงินเช่ือจะใชเ้ลขเดียวกบัท่ีลูกคา้ก าหนดมาให ้
• กรอกวนัท่ีตามใบก ากบัสินคา้  
• เลือกช่ือบริษทัลูกหน้ี 
• ประเภทราคาสินคา้จะเลือกตามราคาใบก ากบัซ้ือโดย รวมVAT,ไม่มีVAT,แยก

VAT  โดยกรณีน้ีตอ้งเลือก ไม่มีVAT เน่ืองจากขา้วเป็นสินคา้ทางการเกษตรและ
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่า 7% และสินคา้ส่งออกอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าศูนย ์

• จากนั้นกรอกขอ้มูลตรงช่องรายการสินคา้ตามใบก ากบัซ้ือ โดยเลือกรหสัสินคา้ตาม
รหสัผงับญัชี 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการ ราคา วา่ไดก้รอกถูกตอ้งครบถว้น  
• กดรูปแผน่ดิสกบ์นเมนูเพื่อบนัทึกขอ้มูล 
• กดท่ีเคร่ืองปร้ินทเ์พื่อพิมพเ์อกสาร 

 

รูปท่ี 4.20   บนัทึกการขายขา้วต่างประเทศเป็นเงินเช่ือ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบตัิงาน 
5.1.1 ความไม่ครบถว้นของเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ไดแ้ก่ เอกสารขาย เอกสาร

ซ้ือ ท่ีแนบมาไม่ตรงกบัท่ีบนัทึกบญัชี 
5.1.2 เอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ วนัท่ีหรือเลขท่ีเอกสาร หรือไม่มีตน้ฉบบัของใบก ากบั

ภาษีซ้ือไม่ตรงกบัท่ีบนัทึกในสมุดบนัชี 
5.1.3 การค านวณตวัเลขท่ีผดิพลาด ไดแ้ก่ อาจดูวนัท่ีแปลงสกลุเงินตราผิดวนั หรือผิด

ต าแหน่ง ยอดเงินจึงไม่ตรงกบัท่ีบนัทึกในสมุดบญัชี 
5.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
                  เม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบติังานจะตอ้งรายงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษา

ทราบดว้ยวาจาแลว้จึงรายงานเป็นลายลกัษณ์ โดยระบุรายการท่ีตรวจสอบพบไดด้งัน้ี
จากเหตุการณ์ส าคญัอยู ่3 ประการ 

5.2.1     เม่ือตรวจพบความไม่ครบถว้นของเอกสารตอ้งรายงานพนกังานท่ีปรึกษาใหรั้บทราบ
เพื่อให ้พนกังานท่ีปรึกษาแจง้ไปยงัลูกคา้ใหน้ าเอกสารส่งแนบใหค้รบถว้น 

5.2.2      ถา้ตรวจสอบพบวา่เอกสารท่ีมีไม่ถูกตอ้งจะเขียนรายงานขอ้ผดิพลาดในใบรายงาน
ของบริษทั วรรณภพ จ ากดั เพื่อแจง้พนกังานท่ีปรึกษาใหน้ าไปแกไ้ขหรือแจง้ลูกคา้
ใหป้รับปรุงเอกสารใหถู้กตอ้ง 

5.2.3      กรณีค านวณตวัเลขผดิพลาดตอ้งเขียนรายงานขอ้ผดิพลาดพร้อมทั้งค านวนยอดเงินท่ี
อาจจะเป็นยอดมูลค่าของสินคา้หรือบริการ ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการแปลงสกลุ
เงินตรา ท่ีถูกตอ้งแจง้ในรายงานเพื่อรายงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษารับทราบถึง
ขอ้ผิดพลาด 

 
5.3  สรุปและข้อเสนอแนะของโครงการ 

             จากท่ีผูจ้ดัท าโครงการไดป้ฏิบติังานในบริษทั วรรณภพ จ ากดั  ในต าแหน่ง พนกังาน
บญัชีส่งผลใหเ้กิดประโยชนใ์นหลายๆดา้น ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1    ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและสถานประกอบการ 
            
            ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

1. ท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานมีความพร้อมและมีความเขา้ใจลกัษณะของระบบการ
ซ้ือ-ขายดว้ยโปรแกรม Express และสามารถน าความรู้และประสบการณ์จาก
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การเขา้ร่วมสหกิจศึกษาไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในการท างาน เช่น การบนัทึกการ
ซ้ือ-ขายในโปรแกรม Express 

2. ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
3. ไดเ้รียนรู้การท างานของกระบวนการซ้ือ-ขายในโปรแกรม Express 
4. ไดน้ าความรู้จากการปฏิบติังานจริงมาใชก้บัโครงงานสหกิจศึกษา 
5. ไดฝึ้กความรอบครอบ อดทน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความรับผดิชอบใน

การท างาน 
6. ไดรั้บความรู้จากประสบการณ์จริงท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากในมหาวิทยาลยั และ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดใ้นอนาคตอนัใกล ้
    
            ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1. ไดแ้บ่งเบาภาระหนา้ท่ีการท างานของพนกังานบญัชีประจ าคนอ่ืนๆ ช่วย
ประหยดัเวลาในการท างานและค่าใชจ่้ายค่าตอบแทน 

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบริษทั วรรณภพ จ ากดัไดม้ากยิ่
ข้ึน 

 
5.3.2   ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
             เน่ืองจากในระหวา่งการจดัท าโครงงานน้ีมีระยะเวลาจ ากดัท าใหเ้กิดอุปสรรคในการ

คน้ควา้หขอ้มูลรวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการท าโครงการสหกิจศึกษาจาก
การปฏิบติังานจริงท่ีบริษทั วรรณภพ จ ากดั ไดรั้บประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลาย
และแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลยั สามารถน าความรู้จากประสบการณ์ท่ีดบั
ไปใชใ้นการท างานในอนาคตได ้ซ่ึงพอสรุปประเดน็อุปสรรคไดด้งัน้ี 

 
1. ปัญหาดา้นความรู้รวมถึงความเขา้ใจของการท าโครงงาน เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่

มีประสบการณ์ในการท าโครงงาน จึงท าใหเ้กิดความสบัสนและความล่าชา้ 
2. ปัญหาของความสบัสนและความล่าชา้ในการท ารายงาน เน่ืองจากบางคร้ังมี

ความผดิพลาดของเอกสารและขอ้มูลหรือเอกสารไม่ครบถว้นหรือขอ้มูลท่ีหา
มาไดย้งัไม่เพยีงพอต่อการท าโครงงาน ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างานไม่
ต่อเน่ือง 
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5.3.3   ขอ้เสนอแนะของโครงการ 
             จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานท่ีบริษทั วรรณภพ จ ากดัและการจดัท าโครงงาน 
             สหกิจศึกษา ควรวางแผนการจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มูลใหดี้เสียก่อนจะไดต้าม

ก าหนดเวลาดงัเช่น 
 

1. ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอนและวิธีการของการใชโ้ปรแกรมบญัชี
ส าเร็จรูป Express Accounting เพื่อใหก้ารท างานสะดวกรวดเร็วและแม่นย  า
มากยิง่ข้ึน 

2. ควรปรับตวัอยา่งรวดเร็วเพื่อใหเ้ขา้กบังานท่ีท า รวมถึงบุคคลอ่ืนในบริษทั 
3. ควรปรับความเขา้ใจและทศันคติของตนเอง ถา้เกิดไม่เขา้ใจควรซกัถามกบั

พนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆเพื่อลดความผดิพลาดในการ
ท างาน 

5.4 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
5.4.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 
ประโยชน์ต่อตนเอง 

1. สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นอยา่งดี 
2. รู้จกัตนเองมากข้ึนวา่มีความชอบงานบญัชีมากนอ้ยเพียงใด 
3. น าความรู้จากในมหาวิทยาลยัมาประยกุตใ์ชก้บับริษทั วรรณภพ จ ากดั รวมถึง

ในอนาคต 
4. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากโครงการสหกิจศึกษามาใชก้บัชีวิตจริง 
 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
1. ช่วยประหยดัเวลาในการท างานของพนกังานประจ าในบริษทั 
2. ช่วยลดภาระหนา้ท่ีของพนกังานประจ าในบริษทั 
3. ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนในการท างานของบริษทั 

 
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

สร้างความสมัพนัธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยัสยามและ
สถานประกอบการ บริษทั วรรณภพ จ ากดั ในการพฒันาคุณภาพบณัฑิตในสาขา
วิชาชีพคณะบญัชี 
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5.4.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1. การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานของบริษทั วรรณภพ 

จ ากดั จึงเกิดความผดิพลาดข้ึนหลายคร้ัง แต่เม่ือไดรั้บค าปรึกษาจากพนกังานท่ี
ปรึกษา กส็ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน 

2. เน่ืองจากบริษทั วรรณภพ จ ากดั ไดมี้บริษทัในเครือถึง 6 บริษทั ท าใหเ้กิดความ
สบัสนการลงรายการของแต่ละบริษทั หรือสลบับริษทักนัในการลงรายการ
ต่างๆ 

3. ปัญหาดา้นการปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในบริษทั อาจมีการส่ือสารขอ้มูล
ไม่ตรงกนั เน่ืองจากอาจมีค าศพัทเ์ฉพาะในการท างาน ตอ้งศึกษาเรียนรู้เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน 

5.4.3 ขอ้เสนอแนะ  
1. ควรศึกษาขั้นตอนในการท างานอยา่งละเอียดและรอบคอบก่อนการเร่ิม

ปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน 
2. ควรปรับความเขา้ใจรวมถึงทศันคติของตนเองและสอบถามกบัพนกังานใน

บริษทัหรือพนกังานท่ีปรึกษา ก่อนการปฏิบติังานต่างๆเพือ่ลดความผดิพลาดใน
การท างาน 

3. ควรปรับตวัในการท างานอยา่งรวดเร็วเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถช่วย
แบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของพนกังานในการท างานได ้
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ภาคผนวก 
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