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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อของสถานประกอบการ
บริ ษทั วี แอนด์ เจ บิซิเนส จำกัด
3.1.2 ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
2/501-502 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุ พรรณบุรี ตำบล เสำธงหิ น อำเภอ บำงใหญ่
จังหวัด นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 02 926 7908
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 บริการด้ านบัญชี
3.2.1.1 ให้คำปรึ กษำกำรวำงระบบเอกสำรและบัญชี กำรควบคุมภำยใน และกำร
จัดเก็บเอกสำรแก่กิจกำร โดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และสอบบัญชี
3.2.1.2 บริ กำรจดทะเบียนธุ รกิจและเครื่ องหมำยกำรค้ำบริ กำรจดทะเบียนธุ รกิจ
เพื่อลดภำระของกิจกำรในกำรติดต่อ หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีกำรจัดระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ดี และปฏิบตั ิงำนให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยกำหนด
3.2.1.3 บริ กำรตรวจสอบบัญชีตรวจสอบบัญชีและรับรองงบกำรเงินตำมพรบ.กำร
บัญชี โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
3.2.1.4 รับจัดทำบัญชีและภำษีอำกรตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเพื่อให้กิจกำรมีระบบ
บัญชี ระบบเอกสำร และระบบควบคุมด้ำนบัญชีที่ดี โดยผูท้ ำบัญชีที่มีคุณสมบัติตำมที่
กฎหมำยกำหนด
3.2.2 บริการด้ านภาษี
3.2.2.1 จัดทำแบบภำษีและนำส่ งสรรพำกรรำยเดือน พร้อมบริ กำรยืน่ ชำระภำษี
ประกอบด้วย
(1) จัดทำและนำส่ งแบบภำษีเงินได้พนักงำน หัก ณ ที่จ่ำยจำกเงินเดือน (ภงด.1)
(2) จัดทำและนำส่ งแบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หัก ณ ที่จ่ำย (ภงด.3)
(3) จัดทำและนำส่ งแบบภำษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ำย (ภงด.53)
(4) จัดทำและนำส่ งแบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภงด.30)
(5) จัดทำรำยงำนภำษีซ้ื อ และภำษีขำย
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3.2.2.2 จัดทำและยืน่ แบบประจำปี ประกอบด้วย
(1) จัดทำประมำณกำรภำษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่ งแบบ
แสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพำกร
(2) คำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่ งแบบแสดงรำยกำร
ภำษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)
(3) จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) และยืน่ ต่อกระทรวง
พำณิ ชย์
(4) จัดทำรำยงำนสรุ ปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยืน่ ต่อกรมสรรพำกร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั วี แอนด์ เจ บิซิเนส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 มีสำนักงำนตั้งแห่งแรก
เลขที่ 2/419 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน – สุ พรรณบุรี อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ในรู ปแบบของสำนักงำน
(บุคคลธรรมดำ) เป็ นสำนักงำนให้บริ กำรจัดทำบัญชีและให้บริ กำรตรวจสอบบัญชี
ต่อมำได้จด
ทะเบียนนิติบุคคลเป็ นบริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิ งหำคม พ.ศ.2535 และได้ยำ้ ยสำนักงำนมำอยู่
เลขที่ 2/501 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน – สุ พรรณบุรี อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โดยขยำยกำรบริ กำรให้มี
ควำมหลำกหลำย อำทิเช่น งำนบริ กำรจดทะเบียนธุ รกิจ งำนด้ำน SOFT WARE ระบบบัญชี งำน
ด้ำนที่ปรึ กษำทำงบัญชีและภำษีอำกร สำหรับงำนด้ำนรับทำบัญชีและงำนด้ำนตรวจสอบบัญชี ได้มี
กำรพัฒนำโดยให้มีกำรปฏิบตั ิงำนมำกขึ้นเพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปด้วยควำมถูกต้อง ปั จจุบนั
สำนักงำนมีลูกค้ำ ที่ให้ควำมไว้วำงใจมำกกว่ำ 200 รำยในหลำกหลำยธุ รกิจ และมีทีมงำนให้บริ กำร
มำกกว่ำ 30 ท่ำน
3.3.1 นโยบายหลักในการดาเนินงานและบริการของบริษัทมีดังนี้
(1) บริ กำรด้ำนรับทำบัญชีให้ถูกต้องตำมกฎหมำยภำษีและมำตรฐำนกำรบัญชี
(2) บริ กำรด้ำนทำบัญชีให้แก่ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ที่
เหมำะสม
(3) บริ กำรตรวจสอบบัญชีได้ตำมมำตรฐำนตำมที่ผสู้ อบบัญชีและมำตรฐำนที่
กบช. กำหนด
(4) บริ กำรปรึ กษำปั ญหำด้ำนบัญชีและภำษีอำกร รวมทั้งกำรจัดวำงระบบบัญชี
ของธุ รกิจให้ถูกต้องตำม

6

3.3.2 วิสัยทัศน์ ของบริษัทมีดังนี้
สำนักงำนเป็ นองค์กรที่มุ่งมัน่ สร้ำงคุณภำพงำนบริ กำรวิชำชีพบัญชีให้มีมำตรฐำน
ตำมกฎหมำยเพื่อควำมไว้วำงใจและควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำ
จำกประสบกำรณ์
กว่ำ 21 ปี สำนักงำนไม่เคยหยุดนิ่งในกำรพัฒนำ
ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงในโลกของ
ธุ รกิจด้วยกำรบริ กำรที่หลำกหลำยและบุคลำกรที่มีคุณภำพ
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งงาน
ผูช้ ่วยพนักงำนบัญชีและตรวจสอบ
3.4.2 ลักษณะงาน
ลักษณะงำนจะมีกำรจัดทำรำยงำนภำษีซ้ื อ-ภำษีขำย โดยใช้โปรแกรม ECACC1
กำรเขียนหน้ำแบบยืน่ ภำษี ภ.พ.30 กำรคียข์ อ้ มูลซื้ อ-ขำย และกำรรับชำระหนี้ โดยใช้
โปรแกรม ECACC1 กำรจัดทำใบสำคัญรับ-จ่ำย และถ่ำยเอกสำร รวมถึงกำรรวบรวม
เอกสำรเข้ำแฟ้ ม
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา
นำงสำวธรรมิกำ ห่ อละเอียด
นำงสำวนริ นทร์ทิพย์ หม้อมณี
3.5.2 ตาแหน่ งงาน
พนักงำนบัญชีและตรวจสอบ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงำนระหว่ำงวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2557
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แผนทีต่ ้ัง
บริ ษทั วี แอนด์ เจ บิซิเนส จำกัด
2/501-502 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุ พรรณบุรี ตำบล เสำธงหิ น อำเภอ บำงใหญ่
จังหวัด นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 02 926 7908

บริ ษัท วี แอนด์ เจ
บิซิเนส

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั วี แอนด์ เจ บิซิเนส จำกัด
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. เลือกหัวข้อรำยงำนที่จะศึกษำ
2. วิเครำะห์และวำงแผน
3. ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูล
4. รวบรวมเรี ยบเรี ยงเนื้อหำข้อมูล
5. จัดทำเอกสำรรำยงำน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hard Ware)
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ อง Printer
3. เครื่ อง Scan
4. เครื่ อง Fax
3.8.2 ซอฟต์ แวร์ (Soft Ware)
1. โปรแกรม MS-DOS PROGRAM
2. โปรแกรม Microsoft Word 2010
3. โปรแกรม Microsoft Excel 2010
4. โปรแกรม Microsoft Power Point 2010
5. โปรแกรมยืน่ ชำระภำษีทำงอินเทอร์ เน็ต
https://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01&login=30

มิ.ย.
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