บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั สถานประกอบการ

บริ ษทั สมาร์ ท ออดิท จากัด ตั้งอยูท่ ี่ 89/7 ตาบลสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73110
โทรศัพท์ 034-327168-9 โทรสาร 034-322099, 034-222675

แผนที่ บริ ษทั สมาร์ ท ออดิท จากัด

รู ปที่ 3.1 แผนที่แสดงทางมาบริ ษทั
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3.2 ลักษณะการประกอบการหลักขององค์ กร
บริ ษทั สมาร์ ท ออดิท จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดย คุณฉวีวรรณ เหล่าสมาธิ กุล
โดยจัด ตั้ง ขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์คื อ การเป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ บัญ ชี และภาษี ค รบวงจร
ตรวจสอบบัญชี จดทะเบีย นธุ รกิ จ และขอใบอนุ ญาตทางานเน้นคุ ณภาพความสาเร็ จ และความ
รวดเร็ วของการให้บริ การ โดยทีมผูบ้ ริ หาร และทีมงานของบริ ษทั ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และ
ความชานาญในงานที่ให้บริ การและปฏิบตั ิงายด้วยวิธีการและอุปกรณ์ ที่ทนั สมัย เพื่อสร้างความ
รวดเร็ ว ถู ก ต้องในการให้บริ การ และก่ อให้เกิ ดประโยชน์ สูง สุ ดต่อลู ก ค้า คุ ม้ กับ ค่า บริ การอย่า ง
แท้จริ งให้ฝ่ายบัญชี และฝ่ ายอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องมี แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและการควบคุ มภายในที่มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น บริ ษทั สมาร์ ท ออดิท จากัด มีลกั ษณะการประกอบธุ รกิจดังนี้
3.2.1 บริการจดทะเบียนธุรกิจ ( Business Registration)
ให้บริ การจดทะเบี ยนธุ รกิ จทุกชนิ ดบริ การท่านโดยทีมงานมื ออาชี พที่ มีประสบการณ์ และ
ความเชี่ ยวในงานที่ให้บริ การมากกว่า 10 ปี ดาเนิ นการจดทะเบียนทุกขั้นตอน ถูกต้องตามวิธีและ
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกาหนด
รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ
- จดทะเบียนเลิกบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนชาระบัญชี
- จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั , ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
- ขอเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของบริ ษทั , ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
3.2.2 บริการด้ านบัญชี
- ให้คาปรึ กษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุ มภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่
กิจการ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
- ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ขิงกิจการ ตามที่กฎหมายกาหนดให้นิติบุคคลที่ตอ้ งจัดให้มี ผูท้ า
บัญชี ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
- วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่าย ค่าใช้จ่าย และปรับปรุ งบัญชี
- จัดทาบัญชีและปิ ดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทาประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี
(ภ.ง.ด.51)
3.2.3 บริการด้ านการสอบบัญชี
แบ่งการตรวจสอบออกเป็ น 2 ขั้นตอน
1. การวางแผนธุ รกิจ หรื อการวางแผนภาษี
2. การตรวจสอบปลายปี

10

3.2.4 บริการด้ านการวางแผนภาษี
บริ ษ ทั สมาร์ ท ออดิ ท จากัด เป็ นผูจ้ ดั ท าแบบภาษี ทุ ก ประเภทที่ เกี่ ย วข้องกับ กิ จการ และ
คานวณภาษีเพื่อยืน่ แบบเสี ยภาษีพร้อมนาส่ งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
- จัดทาแบบภาษีนาส่ งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมบริ การยืน่ ชาระภาษี
- จัดทายืน่ แบบประจาปี

3.3 รู ปแบบการจัดตั้งองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

กรรมการผูจ้ ดั การ

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

(หัวหน้า)

(หัวหน้า)

(หัวหน้า)

พนักงานบัญชี

กิตติญา

พนักงานบัญชี

กรกมล

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั สมาร์ ท ออดิท จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- ตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
- ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ย วกับการตรวจสอบบัญชี ของธุ รกิ จซื้ อมาขายไป โดยศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การ
ตรวจสอบทางบัญชี ด้านสิ นทรัพย์ รายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการคิดค่าเสื่ อมราคา การบันทึก
การรับชาระหนี้ของกิจการต่างๆ
3.5 พนักงานทีป่ รึกษาและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางอิงอร ชัยโชตกิจ ตาแหน่งงาน พนักงานบัญชี
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เริ่ มวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2557
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้ อมูล
เมื่ อเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบบัญชี ด้านเอกสารมาแล้วนามาสรุ ปเป็ นขั้นตอนการ
ทางานตรวจสอบแล้วทาการศึกษาหลักการทางาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี วา่
การตรวจสอบนั้นมีข้ นั ตอนการทางานอย่างไร ตั้งแต่เริ่ มต้นการตรวจสอบจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ
ตรวจสอบ
3.7.2 รวบรวมข้ อมูลโครงงาน
ศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการทางานในปั จจุบนั สัมภาษณ์พนักงานบัญชี ละผูท้ ี่มี
ส่ วนร่ วมหรื อเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี และการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
3.7.3 เรียบเรียงเนือ้ หา
นาเอกสารที่ มีอยู่ที่ได้จากการทางานและการสัมภาษณ์ พนักงานบัญชี มาเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา
เพื่อให้ผทู ้ ี่จะศึกษาค้นคว้าง่ายต่อการทาความเข้าใจ
3.7.4 จัดทาโครงงาน
เมื่อนักศึกษารวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนทั้งหมดแล้วทาการเรี ยบเรี ยงข้อมูลทั้งหมดอี กครั้ ง
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และทาการพิมพ์รูปเล่มตามแบบฟอร์ ม ของสหกิจศึกษา
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แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูล
2. รวบรวมข้อมูล

มี.ค. 57

เม.ย. 57

3. เรี ยบเรี ยงเนื้ อหา
4. จัดทาโครงงาน
5. จัดทาเอกสาร
รู ปเล่มรายงานและ
เอกสารนาเสนอ
โครงงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องคานวณเลข
3. เครื่ องพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
4. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
ซอร์ ฟแวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Power Point
3. โปรแกรมสาเร็ จรู ป Express
4. โปรแกรม Microsoft Excel

พ.ค. 57

มิ.ย. 57

ก.ค. 57

