บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด เอ ซี ซี เซอร์ วสิ มาย
ที่อยู่ 75 หมู่ 1 ถนนปากน้ าฝั่งเหนื อ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-4107251
โทรสาร 02-4107252
เวลาทาการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30น.-17.00น.
ถ น น เ พ ช ร เ ก ษ ม
BTS

จรัญฯ 13

มหาวิทยาลัยสยาม

ถ
น
น

ซอยวัดกระโจมทองฝั่งเหนือ ร

า
หจก.เอ ซี ซี เซอร์ วสิ มาย

ช
พ

หมู่บ้านเศรษฐสิ ริ

ฤ
จรัญฯ 35

ก
ษ

รู ปที่ 3.1 แผนที่หา้ งหุ น้ ส่ วนจากัด เอ ซี ซี เซอร์ วสิ มาย
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3.2 ลักษณะการประกอบกิจการหลักขององค์ กร
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน คือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การให้บริ การรับทาบัญชี รับ
ตรวจสอบบัญ ชี เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นบัญ ชี เปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล ต่ า งๆของบริ ษ ัท ห้ า งร้ า น และ
ประกันสังคม เป็ นต้น
3.2.1บริ ก ารรั บ ท าบัญ ชี เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารบันทึ ก สมุ ดรายวัน ทัว่ ไป จนกระทั่ง การออก
รายงานงบการเงิน
3.2.2บริ ก ารค านวณเงิ นเดื อนพนักงาน คิดค านวณเงิ นเดื อน จัดท าบัญชี แยกประเภท
คานวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย คานวณค่าประกันสังคม และนาส่ งประกันสังคม
3.2.3ตรวจสอบภาษีประจาเดือน บริ ษทั จะทาการตรวจสอบภาษีประจาเดือน และการทา
บัญชี ให้กบั บริ ษทั ลูกค้า ถ้ามีความผิดปกติก็จะรายงานให้กบั ทางบริ ษทั ทราบ พร้อมกับคาแนะนา
3.2.4การจัดทาภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทารายงานภาษีซ้ื อและภาษีขาย ประจาเดื อน พร้ อมยื่น
แบบ ภ.พ.30 ให้กบั บริ ษทั ลูกค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.2.5การจัดทาภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทาภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้ นปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กลางปี และภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
กรรมการ
(นายทินกร มีชื่น)
ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี (ทีป่ รึกษา)
(นางสาวต่อสุ ข เปาอินทร์ )
รองกรรมการ
(นางสาวธนัญญา อังคะนา)
วิศ)
พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

(นางสาวอาทิตยา ดวนใหญ่)

(นางสาวอภิญญา เบ้าลา)

นักศึกษาฝึ กงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

(นางสาวรัตติยา วิลยั ปาน)

(นางสาวพิจิตรา แช่มมณี )

รู ปที่ 3.2 แผนผังโครงสร้างองค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นางสาวพิจิตรา แช่มมณี ตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี
2. นางสาวรัตติยา วิลยั ปาน ตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี
ลักษณะการทางาน
-เริ่ มจากการคัดแยกเอกสาร ออกเป็ นหมวดต่างๆ เช่น บิลน้ ามัน บิลค่าทางด่วน บิลค่า
ห้องพัก เป็ นต้น
-เมื่อคัดแยกเอกสารออกเป็ นหมวดต่างๆแล้ว ให้ตรวจสอบดูวา่ เอกสารที่จะต้องใช้ครบทุก
เดือนหรื อไม่แล้วขาดอะไรบ้าง
-นาเอกสารมาใส่ รหัสเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้
ระบบ CD organizer
-เมื่อเตรี ยมเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว นาเอกสารภาษีซ้ื อ - ภาษีขาย ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย
มาบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล และมาทา ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
เขียนประกันสังคม ทา สบ.ช.3 , บอจ.5
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ มของบริ ษทั นั้นๆ เช่น แฟ้ มใบสาคัญรับ แฟ้ มใบสาคัญจ่าย แฟ้ มภาษี
ซื้ อและขาย
-เข้าเล่มรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณทินกร มีชื่น
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั บริ ษทั ทินกร การบัญชี
2. คุณอาทิตยา ดวนใหญ่
ตาแหน่งพนักงานบัญชี
3. คุณอภิญญา เบ้าลา
ตาแหน่งพนักงานบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 5 มกราคม 2558 ถึง 24 เมษายน2558 เป็ นระยะเวลา 16
สัปดาห์

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษารวบรวมและกาหนดขั้นตอนการบันทึกบัญชีของธุ รกิจประเภทโรงกลึง
2. กาหนดรู ปแบบหัวข้อรายงานและจานวนเวลาในการนาเสนอ ซึ่งในการนาเสนอ
รู ปแบบโดยการพรี เซ็น เป็ นเวลา 15 นาที
3. จัดเรี ยงเนื้ อหาข้อมูลเชิงกระชับจากการเก็บข้อมูลและปฏิบตั ิงานจริ ง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลจริ งในการปฏิบตั ิงาน
5. การนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
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ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

ม.ค.58

ก.พ.58

มี.ค.58

1.รวบรวมข้อมูล
2.วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และหั ว ข้ อ
รายงาน
3. เรี ยบเรี ยงเนื้ อหา/รายละเอียด

โครงงาน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. นาเสนอโครงการ
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1.8.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
1.8.2 เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
1.8.3 เครื่ องคานวณเลข
1.8.4 เครื่ องถ่ายเอกสาร
1.8.5 กล้องถ่ายรู ป

เม.ย.58

พ.ค.58
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ซอฟต์ แวร์
1.8.6 โปรแกรม Microsoft Word
1.8.7 โปรแกรม Microsoft Excel
1.8.8 โปรแกรมบัญชี CD Organize

