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บทคัดย่อ
บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาท์ ติ้งแอนด์ แทกซ์ จํากัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชีและภาษีอากร โดยได้การรับรอง
ให้เป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลักษณะการประกอบกิจการหลัก ได้แก่ การจัดทําบัญชี
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายประมวลรัษฎากร
จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์ จํากัด ในครั้ง
นี้ ได้รับมอบหมายในตําแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี เช่น การคัดแยกเอกสาร
การบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี และงานทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ทําให้ผู้จัดทําเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ จึงได้ให้ความสนใจศึกษาภายใต้หัวข้อ เรื่อง “กระบวนการจัดทําบัญชี” ซึ่งโครงงานได้ศึกษารายละเอียดการจัดทําบัญชีทั้ง
ระบบ เช่น การตรวจสอบเอกสารใบกํากับภาษีที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด การจัดทําบัญชีโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
(Formula Winning) จนถึงการออกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายเพื่อเตรียมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นต้น
ซึ่งผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สําหรับ
การทํางานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นําไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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Abstract
Jaturat Accounting and Tax co., is the company that provide you the accounting and taxation
service with received certified quality accounting office from Department of Business Development and the Main
work are Accounting procedures , Give counsel accounting and Taxation according to the standard set and Law
revenue code.
From the project field working from Siam University at Jaturat Accounting and Tax Co., this time as
the position of Accounting assistance and the worked assigned are dealing with accounts such as paper work
differentiation and putting the information in the Accounting program and Work in the field added on Value add
tax (Vat) so that make the producer is aware of the importance and benefit and that causes the interest under the
topic of “Accounting Processing” in which the detailed study about the account Processing such as audit the
Value add tax (Vat) Document it correct according to the law and accounting procedures by use the accounting
program (formula winning) and reporting the Input Tax , Output Tax for the preparation filing From Value add tax
return (P.P.30)
The Producer hope that this trainee on Co-operative education project. and are able to apply
knowledge and experiences gained for practical operation in accounting profession. This study will also yield benefits
for others who might take this project for their own studies in the future.
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