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Abstract 

Kaset Rubberwood Limited Partnership manufactures and distributes rubber wood, 
processes, exports, and promotes the utilization of rubber wood for maximum efficiency. They 
purchase rubber wood from private forest plantations in the Eastern region for sawing and 
compacting in various techniques. While attending the internship under the cooperative education 
program at the accounting department, the author was assigned to prepare input-output tax reports, 
E-filing, check relevant documents to prepare vouchers and invoices/bills, record accounts payable 
with the EASY-ACC accounting program, prepare monthly accounts payable and accounts 
receivable reports, and paying via TTB Business One. 

This project allowed the author to gain knowledge and understanding on procedures for 
the preparation of Input-Output tax reports, the procedures of using EASY-ACC accounting 
program, payment methods via TTB Business one, and could increase performance skills.  This 
raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties. 

Keywords: Input-Output tax reports, EASY-ACC accounting program, performance skills  
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บทที่ 1 

บทน า

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากท่ีผูจ้ดัท าปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เกษตรรับเบอร์วูด้ 
(1998) ในต าแหน่ง พนักงานบญัชีและการเงิน ไดรั้บมอบหมายให้จดัท ารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 
การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการช าระเงินผ่านระบบธนาคาร TTB 
Business one และการบนัทึกรายการบญัชีต่างๆ เช่น บนัทึกบญัชีซ้ือ บนัทึกบญัชีขายสินคา้ บนัทึก
บญัชีค่าใชจ่้าย   

ดงันั้นผูจ้ดัท ามีความสนใจในการจดัท าโครงงาน " การจดัท ารายภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  การ
บนัทึกบญัชีเจา้หน้ีดว้ยโปรแกรมบญัชี EASY-ACC  และวิธีการจ่ายช าระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวนั" 
เพื่อตอ้งการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจเพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและนกัศึกษาสหกิจ
รุ่นต่อไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัท าบญัชี 
1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Easy-Acc และวิธีการจ่ายช าระผ่าน

ทีทีบี บิสสิเนสวนั 
1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติังานส าหรับนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปหรือบุคคลท่ีสนใจ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการจดัท าบญัชี  
1.3.2 ศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Easy-Acc และวิธีการจ่ายช าระผา่นทีที

บี บิสสิเนสวนั 
1.3.3 ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกษตรรับเบอร์วูด้ (1998) ระหวา่งวนัท่ี 23  

สิงหาคม 2564  ถึงวนัท่ี  10 ธนัวามคม 2564 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 มีความรู้ความเขา้ในขั้นตอนการจดัท าบญัชี 
1.4.2 มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Easy-Acc และวิธีการจ่ายช าระผ่านที

ทีบี บิสสิเนสวนั 
1.4.3 เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลท่ีสนใจ 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

2.1 โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 
โปรแกรมบญัชี หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลและประมวลผลทาง

บญัชี โปรแกรมบญัชีส าหรับกิจการทัว่ไป ประกอบไปดว้ยฟังกช์ัน่ระบบขาย ระบบซ้ือ ระบบสินคา้
คลงั ระบบลูกหน้ี ระบบเจา้หน้ี บญัชีแยกประเภทและรายงานต่างๆ  

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Easy-Acc คือ เป็นโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจ 
รายละเอียดในทุกๆ ส่วนไดรั้บการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามครบถว้น ช่วยให้สามารถจดัการงาน
บญัชีท่ียุ่งยากให้ถูกตอ้ง ตามหลกัการบญัชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย การท างานของ
โปรแกรม ไดจ้ดัเรียงไวอ้ย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามล าดบัการท างานในแต่ละวนั ท าให้การควบคุม
การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบนัทึกไดอ้ย่างละเอียดทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การออกใบก ากบัสินคา้ ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือ ใบวางบิล รับจ่ายเช็ค/เงินสด/
บตัรเครดิต ลูกหน้ี-เจ้าหน้ี สต็อคสินคา้ ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด อาทิ งบทดลอง งบ
ก าไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบตน้ทุนการผลิต (ส าหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม) 
โปรแกรมท างานแบบ Real Time หลงัจากบนัทึกรายการเสร็จ สามารถท่ีจะพิมพร์ายงานต่าง ๆ ได้
โดยไม่ตอ้งประมวลผลใดๆทั้งส้ิน ปรับเปล่ียนรูปแบบของรายงาน หรือ แกไ้ขฟอร์มใบก ากบัตามท่ี
กิจการตอ้งการได ้การรายงานแบบตาราง (Grid Report) ท่ีจะช่วยใหก้ารจดัเรียงล าดบัขอ้มูล ก าหนด
กลุ่ม คดักรองเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และ ยงัน าขอ้มูลออกไดห้ลายรูปแบบ 
อาทิ TEXT, Excel , HTML เป็นตน้  

2.2 ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(Accounts Payable System)
ระบบบัญชีเจ้าหน้ี เป็นระบบงานท่ีเก่ียวกับระบบการสั่งซ้ือและระบบการรับสินค้า

วตัถุประสงค์ของระบบบญัชีเจา้หน้ี คือ การช าระหน้ีภายในก าหนดท่ีจะไดรั้บส่วนลด ซ่ึงถือเป็น
หวัใจของการบริหารบญัชีเจา้หน้ีใหมี้ประสิทธิภาพ 
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เจา้หน้ีแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 
1. เจา้หน้ีการคา้  (Trade  Accounts  Payable)  หมายถึง  เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ สินคา้เป็น

เงินเช่ือ  หรือซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
2. เจา้หน้ีอ่ืน (Others  Accounts  Payable)  หมายถึง  เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินทรัพยอ่ื์น

ท่ีไม่ใช่สินคา้เป็นเงินเช่ือ  หรือการกูย้มืเงิน 

1. ขั้นตอนของระบบบญัชีเจา้หน้ี
1. การตั้งเจา้หน้ี เม่ือแผนกจดัซ้ือไดจ้ดัท าใบสั่งซ้ือส่งไปยงัผูข้ายและไดรั้บการตอบรับ

การสั่งซ้ือมาจากผูข้าย มีการรับสินค้าและจัดท าใบรับสินค้าแล้ว ถือว่าหน้ีสินได้เกิดขึ้ นแล้ว 
พนกังานบญัชี จะตั้งผูข้ายเป็นเจา้หน้ีในวนัท่ีรับสินคา้ 

2. การจ่ายเงินช าระหน้ี เม่ือถึงก าหนดช าระหน้ีฝ่ายเจ้าหน้ีจะน าส าเนาใบสั่งซ้ือ ใบรับ
สินคา้และใบแจง้หน้ีเรียกเก็บเงินมาตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกนัก่อนจึงจะช าระหน้ี 

2. เอกสารท่ีใชใ้นระบบบญัชีเจา้หน้ี
▪ ใบสั่งซ้ือ ใบตรวจรับสินคา้
▪ ใบเรียกเก็บเงินจากผูข้าย
▪ ใบค่าระวางขนส่ง
▪ ใบเดบิตโนต้ และใบเครดิตโนต้

2.3 เอกสารใบส าคัญจ่าย (Payment Voucher) 
1. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้ง ช่ือ ท่ีอยู ่เลขบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ของผูรั้บเงิน
2. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งระบุวนัท่ีจ่ายเงิน ระบุประเภทของรายการท่ีจ่าย และจ านวนเงิน

ท่ี จ่าย
3. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งบนัทึกเลขท่ีเช็ดท่ีจ่าย ช่ือธนาคาร และวนัท่ีในเช็ด
4. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งมีการลงลายมือช่ือผูรั้บเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน
5. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งมีการตรวจสอบอนุมติั โดยผูมี้อ  านาจเท่านั้น

เอกสารท่ีใชแ้นบหลกัฐานการจ่ายเงิน 
1. ส าเนาเช็คระบุช่ือผูรั้บเงิน หรือหลกัฐานการตดับญัชี (Bank Statement) หรือส าเนา

ใบโอนเงินธนาคาร หรือสลิปโอนเงินอิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆ
2. ในกรณีช าระเป็นเงินสด ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน
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3. เอกสารพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานการประชุมท่ีมีมติให้อนุมติัเป็นรายจ่ายได้ 
จดหมายผูบ้ริหาร ค ารับรองอนุมติัรายจ่าย รายการเบิกจ่ายท่ีผ่านการอนุมัติและมี
ลายมือช่ือผูอ้นุมติัจ่าย เป็นตน้

4. หลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
5. ไม่มีการจ่ายเงินตามใบส าคญัสั่งจ่าย โดยใชห้ลกัฐานประกอบซ่ึงเป็นแต่เพียงส าเนา

แต่รายจ่ายต่อไปน้ีไม่สามารถน ามาถือเป็นรายจ่ายของกิจการได ้แมจ้ะมีเอกสารการจ่ายเงินครบถว้น 
- รายจ่ายส่วนตวั และการใหโ้ดยเสน่หา
- รายจ่ายท่ีก าหนดขึ้นเอง โดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายของรอบบญัชีอ่ืน
- รายจ่ายท่ีไม่ใช่เพื่อกิจการหรือเพื่อหาก าไร
- รายจ่ายท่ีพิสูจน์ไม่ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ

2.4 เอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารท่ีใช้ในกรณีการจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินค้าหรือ

บริการเบ็ดเตล็ด แต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการได้ เราจึงต้องให้
พนกังานของกิจการเป็นผูรั้บรองการจ่ายเงินดงักล่าวเอง โดยการใชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงินน้ี
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีบุคคลธรรมดารับเงิน ไม่มีการออกเอกสารและจ านวนเงินเล็กน้อย  เช่น
ค่าพานะ

กจิการจัดท าเอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” 
2. กรณีบุคคลธรรมดารับเงิน แต่ไม่ออกเอกสารการรับเงิน

กิจการจัดท าเอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” พร้อมแนบหลักฐาน
การจ่ายเงิน เช่น สลปิโอนเงินหรือส าเนาเช็ค พร้อมหลกัฐานการซ้ือสินค้า เช่น รูปถ่าย
สินค้า, หลกัฐานการส่ังซ้ือ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน

3.1  ช่ือและที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ
3.1.1 สถานประกอบการ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกษตรรับแบอร์วูด้ (1998) 
3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 15-16 ต.วงัโตนด อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี
3.1.3 วนัและเวลาท าการ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. 
1.4.4 โทรศพัท ์ 039 – 4916-78 

อีเมล ์
เวบ็ไซต ์

Krw_1998@hotmail.com 
www.kasetrubberwood.co.th 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ

https://www.google.co.th/maps/search/1334%2F354-356+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+3+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2+56+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A7%E0%B8%B5.%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.google.co.th/maps/search/1334%2F354-356+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+3+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2+56+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A7%E0%B8%B5.%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
mailto:Krw_1998@hotmail.com
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3.2  ลกัษณะสถานประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เกษตรรับแบอร์วูด้ (1998)  ประกอบกิจการผลิตและจดัจ าหน่าย ไม้

ยางพาราแปรรูป อดัน ้ ายา อบแห้ง ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงจดัจ าหน่าย ขี้ เล่ือย , ขี้กบ , ปีก

ไม ้,หวัไมต้ดั ,ขี้ถ่าน อีกทั้งยงัรับซ้ือสวนยางพารา โดยทางโรงงานมีทีมงานเขา้ตดัโค่นเอง วตัถุดิบท่ี
เขา้สู่โรงงาน 90 % เป็นไมท่ี้ทางโรงงานตดัโค่นเอง อีก 10 % รับซ้ือหนา้โรงงาน มีวตัถุดิบต่อเน่ือง

ตลอดทั้งปี ควบคุมปริมาณวตัถุดิบไดท้ั้งปี  

3.3  รูปแบบการจัดองค์กรของสถานประกอบการ
โครงสร้างองคก์ร

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกษตรรับแบอร์วูด้ (1998) 

ผูบ้ริหาร

ฝ่ายบญัชี & การเงิน ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายขาย/
การตลาด

ฝ่ายโรงงาน

แผนกโรง
เล่ือน

แผนกอดั
น ้ ายา

แผนกควบคุมคุณภาพ
และคลงัสินคา้

แผนกซ่อม
บ ารุง

แผนกจดัซ้ือ

รูปท่ี 3.2  ลกัษณะสถานประกอบการ 

รูปท่ี 3.3 โครงสร้างองคก์ร 
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3.4  ต าแหน่งงานและลกัษณะงาน
3.4.1 ต าแหน่งงาน พนกังานบญัชีและการเงิน 
3..4.2 ลกัษณะงาน   1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จดัท าใบส าคญัจ่าย และบนัทึก

บัญชีเจ้าหน้ี พร้อมตัดบัญชีเจ้าหน้ีด้วยโปรแกรม Easy-Acc 
Applications center  

2. จดัท าเช็ค หรือโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษทัผ่านระบบ
ธนาคาร TTB Business one

3. บนัทึกรายการบญัชีกบัการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี และออกใบ
วางบิล/ใบแจง้หน้ี ดว้ยโปรแกรม Easy-Acc

4. ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รายสัปดาห์เสนอต่อผูบ้ริหาร
ทุกวนัจนัทร์

5. สรุปรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ โดยการกระทบยอดกับ
Statement Bank เสนอต่อผูบ้ริหารทุกวนัเสาร์

6. จดัท ารายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย ดว้ย Microsoft Excel
7. ยืน่แบบภาษี ภพ.30 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต

3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา
3.5.1 ต าแหน่งงาน นางสาวบุพผา พิลาศาสตร์ 
3.5.2 ลกัษณะงาน   ผูจ้ดัการแผนกบุคคล  

3.6  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
               ตั้งแต่วนัท่ี  23  สิงหาคม 2564  ถึงวนัท่ี  10 ธนัวาคม  2564

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
          3.7.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูลโครงสร้างการท างาน

• รวบรวมข้อมูลท่ีต้องการในการท าโครงงาน โดยการสังเกต สอบถามพนักงานท่ี
ปรึกษาและบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน จดั
ประเภทและหมวดหมู่ของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั
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          3.7.2 จดัท าการเลือกหัวขอ้
• ปฎิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในสถานประกอบการ พร้อมศึกษาหัวขอ้ท่ีเหมาะสมจาก

การปฎิบติังานเพื่อใชจ้ดัท าโครงงาน และเลือกหวัขอ้โครงงาน

          3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล
• วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิจารณาความเก่ียวข้อง แยกประเภทหมวดหมู่ของข้อมูล และ

วางแผนขั้นตอนในการท างานต่างๆ เพื่อด าเนินงานไดอ้ย่างมีระบบและแบบแผน ได้
ตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งยงัท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและตรงต่อ
ความคาดหมาย

          3.7.4 จดัท าโครงการวางแผน
          3.7.5 สรุปการจดัท าโครงการ
          3.7.6 จดัท ารูปเล่มรายงานและเอกสารน าเสนอโครงการ

3.8 ฮาร์ดแวร์
• คอมพิวเตอร์
• เคร่ืองคิดเลข
• เคร่ืองถ่ายเอกสาร
• เคร่ืองปร้ินเตอร์

3.9 ซอฟต์แวร์
• โปรแกรม Microsoft word
• โปรแกรม Microsoft Excel
• โปรแกรมบญัชี Easy-Acc
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจดัท ารายภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  การบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีดว้ยโปรแกรมบญัชี EASY-ACC 
และวิธีการจ่ายช าระผา่นทีทีบี บิสสิเนสวนั 

4.1 ขั้นตอนการจัดท ารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 
4.1.1 คดัแยกเอกสารรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  เม่ือไดรั้บเอกสารลูกคา้หรือ Supplier 

4.1.2 การตรวจสอบใบกบักบัภาษีให้ตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเอกสารใบกบัก าภาษี

จะตอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ค  าวา่ "ใบก ากบัภาษี" ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั

รูปท่ี 4.1 เอกสารใบส าคญัรับและเอกสารใบส าคญั

จ่าย
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2. ช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออก

ใบก ากบัภาษี และในกรณีท่ีตวัแทนเป็นผูอ้อกใบก ากบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจด

ทะเบียน ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของตวัแทนนั้นดว้ย 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ

4. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี)

5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ

6. จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยให้แยก

ออกจากมูลค่าของสินคา้และหรือของบริการใหช้ดัแจง้ 

7. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี

8. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด

รูปภาพท่ี 4.2 เอกสารใบก ากบัภาษีซ้ือ 
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4.1.3 จดัท ารายงานภาษีซ้ือ และภาษีขาย ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

 4.1.3.1 ขั้นตอนการบนัทึกรายงานภาษีซ้ือ และ ภาษีขาย 

รูปภาพท่ี 4.3 รายงานภาษีซ้ือ 

รูปภาพท่ี 4.4 รายงานภาษีขาย 
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4.1.4 สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ส่วนต่างท่ีเกิดขึ้น

• ภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือ (ภาษีขาย > ภาษีซ้ือ)

กิจการต้องน า ส่ งภาษีมู ลค่ า เพิ่มด้วยแบบภ.พ.30  ให้แ ก่

กรมสรรพากร  

• ภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย (ภาษีซ้ือ > ภาษีขาย)

กิจการสามารถขอคืนภาษีเป็นเงินสดหรือน าส่วนเกินไปใช้เป็น

เครดิตภาษีในเดือนถดัไป         

- แยกยอดขายออกเป็น 2 ส่วน

คือ ยอดขายท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละศูนย ์และ ยอดขายท่ีตอ้งเสียภาษี  

ยอดขายท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละศูนย ์หมายถึง รายไดต้ามมาตรา 80/1 ใหใ้ชอ้ตัรา

ภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การส่งออกสินคา้ท่ีมิใช่การส่งออกสินคา้ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา

81(3)

2. การให้บริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัร และไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ

ตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด การให้บริการท่ี

กระท าในราชอาณาจกัร และไดมี้การใช้บริการนั้นในต่างประเทศให้รวมถึง การ

ให้บริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัร เพื่อใช้ผลิตสินคา้ในเขตปลอดอุตสาหกรรม

ส่งออกเพื่อส่งออก และการให้บริการท่ีกระท าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้

ผลิตสินคา้เพื่อส่งออกดว้ย

3. การใหบ้ริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลท่ีกระท าโดย

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล

ภาษีขาย - ภาษีซ้ือ = ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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4. การขายสินคา้หรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งน้ี เฉพาะ

กรณีท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติ

รัฐมนตรี

5. การขายสินคา้หรือ การใหบ้ริการกบัองคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษ

ของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล

ทั้งน้ี เฉพาะการขายสินคา้หรือการให้บริการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด

6. การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการระหวา่งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นกบัคลงัสินคา้ทณัฑบ์น

หรือระหว่างผูป้ระกอบการกับผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการ ท่ีอยู่ในเขตปลอด

อากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับ

ผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร ทั้งน้ี เฉพาะการขายสินคา้

หรือการใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด

รูปภาพท่ี 4.5 รายการภาษีขายมูลค่าเพิ่ม 
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4.2 ข้ันตอนการย่ืนแบบภาษีมูลค่าเพิม่ ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

ก าหนดการยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตอ้งยื่นแบบภายใน 25 วนั ของเดือน

ถดัไป 

เขา้สู่เวบ็ไซตส์รรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-cms 

กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น 

รูปภาพท่ี 4.6 ยืน่แบบ ภ.พ. 30 ผา่นระบบ E-FILING 

1.กรอกชื่อผูใ้ชง้าน

2.กรอรหสัผ่าน

3.คลิก๊เขา้สู่ระบบ

รูปภาพท่ี 4.7 ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบ E-FILING 
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2.กดยื่นแบบ

รูปภาพท่ี 4.8  เลือกประเภท “ภพ.30” แลว้กดเลือก “ยืน่

แบบ”

รูปภาพท่ี 4.9 ขั้นตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1.เลือก มลูค่าเพิ่ม
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ระบบจะแสดงการบันทึกข้อมูล 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลผู้ประกอบการ 

1. ระบบจะแสดงขอ้มูล "เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร" , "ช่ือผูป้ระกอบการ",

และ "ประเภทสาขา" ใหโ้ดยอตัโนมติั 

2. กดเลือก "สาขาท่ี" หากไม่พบสาขาภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีตอ้งการยื่น ให้กดปุ่ ม

“เพิ่มสาขา” 

 รายละเอยีดการย่ืนแบบ 

3. ระบุ "เดือน/ปีภาษี"

4. กดเลือก "การยืน่แบบแสดงรายการ" จากรายการระบบ ดงัน้ี

4.1 แยกยืน่เป็นรายสถานประกอบการ

4.2 ยีน่รวมกนั (ตามท่ีไดย้ืน่ค าขอและไดรั้บอนุมติัแลว้)

5. กดเลือก "ล าดบัการยืน่แบบ" จากรายการระบบ ดงัน้ี

• ยืน่ปกติ

• ยืน่เพิ่มเติม

6. กดปุ่ ม ถดัไป ระบบจะแสดงหนา้จอ “ ขอ้มูลการค านวณภาษี”



18 

ขั้นตอนท่ี 2 ขอ้มูลการค านวณภาษี  

บนัทึกขอ้มูล ไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ยอดขาย และยอดซ้ือ 

1. ระบุ "ยอดขายในเดือนน้ี"

2. ระบุ "ยอดขายท่ีเสียภาษีในอตัรา ร้อยละ 0" (ถา้มี)

3. ระบุ "ยอดขายท่ีไดรั้บยกเวน้" (ถา้มี)

4. ระบุ "ยอดซ้ือท่ีมีสิทธิน าภาษีซ้ือมาในการค านวณภาษีเดือนน้ี"

รูปภาพท่ี 4.10 ขั้นตอนการค านวณ

ภาษี
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          ส่วนท่ี 2 ภาษีขาย และภาษีซ้ือ 

5. ระบุ  "ภาษีขายในเดือนน้ี” หากระบุ “ยอดขายในเดือนน้ี”  ระบบจะแสดงขอ้มูล 

“ภาษีขายในเดือนน้ี” ใหอ้ตัโนมติั 

6. ระบุ  "ภาษีซ้ือเดือนน้ี” (ตามหลกัฐานใบก ากบัภาษีของยอดซ้ือท่ีมีสิทธิน าภาษีซ้ือมา

ในการค านวณภาษีเดือนน้ี) "  

ส่วนท่ี 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีช าระเกินยกมา 

7. ระบุ "ภาษีช าระเกินยกมาจากเดือน มกราคม 2564" 

ส่วนท่ี 4 การขอคืนภาษี 

8. กดเลือก "การขอคืนภาษี" จากรายการระบบ ดงัน้ี 

• คืนเงินสด 

• คืนผา่นธนาคาร 

• ขอน าภาษีไปช าระในเดือนถดัไป 

9. กดปุ่ ม ถดัไป  ระบบแสดงหนา้จอ "สรุปรายการภาษี - รายละเอียดการยืน่แบบ/ 

รายการท่ีตอ้งช าระ" 
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ขั้นตอนท่ี 3 สรุปรายการภาษี 

 

1. ระบบแสดงขอ้มูลให้โดยอตัโนมติั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

        รายละเอียดการยืน่แบบ 

▪ การยืน่แบบแสดงรายการ 

▪ ล าดบัการยืน่แบบ 

▪ ส าหรับเดือน/ปีภาษี 

▪ ภาษีท่ีช าระไวเ้กิน 

▪ การขอคืนภาษี 

2. รายการท่ีตอ้งช าระ 

▪ รวมจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระทั้งส้ิน 

▪ ช าระเงินภายในวนัท่ี 

3.กดปุ่ มตกลงยืน่แบบ ระบบแสดงหนา้จอ "ยนืยนัการยืน่แบบ" 

  

1 

2 

3 

รูปภาพท่ี 4.11 สรุปรายการภาษี 
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ขั้นตอนท่ี 4 ยนืยนัการยืน่แบบ 

1.ตรวจสอบความถูกตอ้ง เม่ือขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นแลว้ กด “ยืน่ยนัการยืน่แบบ”

1 

รูปภาพท่ี 4.12 แบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปภาพท่ี 4.13 เลือกช่องทางการช าระเงิน เลือก “ช่องทางอ่ืนๆ” 
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รูปภาพท่ี 4.14 ตวัอยา่งชุดช าระเงิน ภพ.30 
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4.3 ข้ันตอนบันทึกเจ้าหนี้ลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี Easy-Acc Applications center 

4.3.1.การเปิดใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี 

 รูปภาพท่ี 4.15 เลือกเมนู เจา้หน้ีและค่าใชจ่้าย 

4.3.2. เลือกช่ือบริษทั 

รูปภาพท่ี 4.16 ขั้นตอนการเลือกช่ือบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
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4.3.3. การบนัทึกเจา้หน้ี 

รูปภาพท่ี 4.17 เลือกประเภทรายการเป็น "บนัทึกรายการประจ าวนั" 

3.เลือกบญัชีแยก

ประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง

2.เลือกรหสัเจา้หนี้

1.เลือกรายการเจา้หนี้

4.กรอกขอ้มลูตาม

ใบก ากบัภาษีซือ้

4.ตกลง/บนัทึก

รูปภาพท่ี 4.18 ขั้นตอนบนัทึกรายการเจา้หน้ี 
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รูปภาพท่ี 4.19 เลือกประเภทรายการเป็น "บนัทึกรายการช าระเงิน" และ ช าระเงินตามใบก ากบัภาษี 

รูปภาพท่ี 4.20 ขั้นตอนการตดัช าระรายการเจา้หน้ี 

ภาษี

เลือกวิธีการจ่ายช าระ 

เป็นเงินสด 

กรอกวนัท่ีจา่ยช าระ และเลือก

รหสัเจา้หนีท้ี่ตอ้งการจ่ายช าระ 

ตกลง 
เลือกรายการท่ี

ตอ้งการจ่ายช าระ 
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รูปภาพท่ี 4.21 ขั้นตอนการพิมพใ์บส าคญัจ่าย เลือก “พิมพ”์  

ภาษี 

 

รูปภาพท่ี 4.22 ตวัอยา่งใบส าคญัจ่าย  

ภาษี 
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4.4 ขั้นตอนการจ่ายช าระผ่านระบบ ธนาคาร TTB Business one 

ระบบ TTB Business one เป็นระบบของธนาคารทหารไทยธนชาต ท่ีช่วยในเร่ืองของการท า
ธุรกรรมทางการเงิน อาทิ เช่น การจ่ายเงิน การรับเงินพร้อมรายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การจ่ายเงินแบ่งออกเป็น  5 ประเภท ดงัน้ี 
1. โอนเงินระหวา่งบญัชีของกิจการธนาคารทหารไทยธนชาต
2. โอนเงินภายใน TMB (Direct Credit) กรณีบญัชีผูรั้บโอนเป็นบญัชีธนาคารทหารไทยธนชา

ตเช่นเดียวกนักบับญัชีผูโ้อนช าระ
3. โอนเงินระหวา่งธนาคารผา่นระบบ SMART กรณีบญัชีผูรั้บโอนเป็นบญัชีธนาคารต่าง

ธนาคาร หรือ บญัชีผูรั้บโอนไม่ใช่บญัชีธนาคารทหารไทยธนชาต
4. โอนเงินระหวา่งธนาคารผา่นระบบ BAHTNET บริการโอนเงินในประเทศท่ีมีมูลค่าสูงดว้ย

การส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบญัชี
ปลายทางของธนาคารพาณิชยน์ั้น ๆ เป็นสมาชิกระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเช่นกนั

5. จ่ายบิล ( Bill Payment ) บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ

รูปภาพท่ี 4.23 เวบ็ไซตร์ะบบ TTB Business one 

ภาษี
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4.4.1 จดัท ารายการโอนช าระ ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

 รูปภาพท่ี 4.24 กรอกขอ้มูลในการโอนช าระชุดขอ้มูล 

ภาษี

4.กรอกช่ือบญัชีผูรั้บโอน

5.กรอก

ยอดเงิน

6.กรอกเลขท่ีบญัชี 7.เลือกธนาคาร 

8.เลือกการช าระ

ค่าธรรมเนียม

1.กรอกช่ือบญัชีผูโ้อน
2.กรอกเลขท่ีบญัชีผูโ้อน

2.กรอกวนัท่ีโอนช าระ
9.คล๊ิก

3.เลือกประเภทการโอนช าระ 

(SMART Direct Credit ) 

รูปภาพท่ี 4.25 บนัทึกไฟลข์อ้มูล  คล๊ิก 

“ OK “

ภาษี
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4.4.2 การเขา้ใชง้านระบบ TTB Business one 

ขั้นตอนการโอนเงินผา่นระบบ ในรูปแบบ SMART และ  Direct Credit 

รูปภาพท่ี 4.26 กรอก “รหสัผูใ้ชง้าน” “รหสัผา่น” เพื่อเขา้สู่ ระบบ 

ภาษี

1.กรอกรหสัผูใ้ชง้าน 2.กรอกรหสัผา่น

1.ไปท่ี ธุรกรรมของฉนั

2.อพัโหลดรายการโอนเงิน

รูปภาพท่ี 4.27  เลือก “ธุรกรรมของฉนั” และ “อพัโหลดรายการโอนเงิน” 

ภาษี
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รูปภาพท่ี 4.28  อพัโหลดไฟลชุ์ดขอ้มูล 

ภาษี

1.เลือกไฟลข์อ้มลูที่บนัทึก

ไว้

2. อพัโหลด

รูปภาพท่ี 4.29 ตวัอยา่งรายการโอนช าระ 

ภาษี
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ขั้นตอนการจ่ายบิล ( Bill Payment ) บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ 

➢ ไปท่ี Quick Menu “เลือก โอนเงิน” และ เลือกประเภทการช าระเงิน “จ่ายบิล/เติม
เงิน”

เลือก “โอนเงิน”

เลือก “จ่ายบิล/เติมเงิน”

รูปภาพท่ี 4.30 เลือกประเภทการช าระเงิน เป็น “จ่ายบิล/เติมเงิน” 

ภาษี
1.เลือกประเภทผูร้บัช าระ

2.เลือกผูร้บัช าระ

3.กรอกจ านวนเงิน

รูปภาพท่ี 4.31 ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดรายการท่ีตอ้งการช าระ Bill Payment 

ภาษี
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รูปภาพท่ี 4.31 (ต่อ) ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดรายการท่ีตอ้งการช าระ Bill Payment 

ภาษี

4.เลือกวนัท่ีช าระ

5.เลือกเวลาช าระ

6.กรอกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั

7.กรอกรหสัควบคมุตามเอกสารใบแจง้หนี้

รูปภาพท่ี 4.32 ตวัอยา่งการจ่ายช าระ Bill Payment 

ภาษี
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บทที่ 5

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ

5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกษตรรับเบอร์วูด้ (1998) ใน
ต าแหน่งบญัชีและการเงิน และไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “การจดัท ารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  การ
บนัทึกเจา้หน้ีดว้ยโปรแกรมบญัชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายช าระผา่นทีทีบี บิสสิเนสวนั” หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เกษตรรับเบอร์วูด้ (1998)” นั้นไดข้อ้สรุปตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 

- มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัท าบญัชี และการบนัทึกบญัชี
- มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Easy-Acc
- มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการจ่ายช าระผา่นทีทีบี บิสสิเนสวนั”
- เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
- ขอ้มูล หรือเอกสารจากการปฏิบติังานจริงบางอยา่ง ไม่สามารถน ามาใชป้ระกอบการ

จดัท าโครงงานได ้เน่ืองจากเอกสารดงักล่าวเป็นความลบัของลูกคา้ท่ีไม่สามารถน ามา
เปิดเผยได้

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
- นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป ตอ้งจดัท าเอกสารต่างๆขึ้นเอง โดยรวบรวมขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ บทความ หรือ ขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
          5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- เพิ่มทกัษะในการท างาน และไดรั้บประสบการณ์จริงจากการท างาน
- น าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน
- มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมากขึ้น
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          5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน 
- โปรแกรมส าเร็จรูป Easy-acc  ไม่สามารถบนัทึกรายละเอียดของสินคา้แต่ละชนิดได้

ท าใหกิ้จการไม่มีขอ้มูลสต๊อกสินคา้ท่ีเป็นปัจจุบนัส าหรับใชใ้นการด าเนินงาน

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
- ผูจ้ดัท าไดเ้สนอให้น าโปรแกรมเอก็ซ์เซลมาใชใ้นการจดัท ารายละเอียดของสินคา้แต่

ละชนิด   ท าใหกิ้จการมีขอ้มูลของสินคา้แต่ละชนิดท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงสะดวกต่อการ
ตดัสินใจ และวางแผนดา้นต่างๆ
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