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บทคัดย่อ
คณะผู้จัดทําได้ไปปฎิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ บริษัท สํานักงานบัญชีและกฎหมาย
กมลณรงค์ จํากัด บริษัทได้ดําเนินธุรกิจให้บริการงานด้านรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิก
บริษัท ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง งานด้านจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีประจําปีและ
รายเดือนยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากร วางแผนภาษีอํากร งานบริการที่เกี่ยวเนื่อง การวาง
ระบบบัญชี และการให้คําปรึกษาทางธุรกิจ คณะผู้จัดทําได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบันทึกบัญชี
ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป EXPRESS
ระบบโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป EXPRESS มีประโยชน์มากเนื่องจากโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
บัญชีนี้ช่วยให้สามารถบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การทํางานของ
โปรแกรมได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลําดับการทํางานในแต่ละวัน ทําให้การควบคุมการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากโครงการสหกิจศึกษา เรื่องบัญชีลูกหนี้การค้ํา การจัดทําบัญชีระบบ EXPRESS ทําให้คณะ
ผู้จัดทําได้รับประโยชน์ในการมีความพร้อมและมีความเข้าใจลักษณะของระบบการทําบัญชี สามารถ
นําความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาไปใช้ปฏิบัติได้จริงในการประกอบ
วิชาชีพทางบัญชี รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีระบบ EXPRESS ซึ่งสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
คําสําคัญ : บัญชีลูกหนี้การค้ํา/บันทึกบัญชีลูกหนี/้ ระบบโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป EXPRESS
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Abstract
The researchers have studied and operated following co-operative education
at Kamolnarong Accounting and Law Office Co.,Ltd. This company provides the
services of company’s registration, the company’s liquidation registration, social
security registration for employer and employee, annual and monthly book keeping
for submitting to Department of Business Development and The Revenue
Department, tax avoidance, other services that related to accounting system and
business consulting. The researchers realized the importance of accounting records by
accounting software named EXPRESS.
EXPRESS program is very useful because it can help accounting record
accurately following accounting principles, convenient and rapidly. The work flow of
this program is arranged properly by the sequences of work on each day, so it can
control the operation effectively.
From the co-operative education for list of account receivable, the
bookkeeping of EXPRESS makes the researchers have understanding the features of
bookkeeping system and the researchers can bring this knowledge and experience
from the co-operative education to use in the real work place as an accountant
including the people who are interested in studying of bookkeeping of EXPRESS can
use it for further study.
Keywords : account receivable, record of account receivable and EXPRESS
program

