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ระบบบัญชีกจิ การซื้อ-ขายสินค้า
(Express Accounting Software for Merchandising Firm)
บริษทั ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฏหมาย จากัด

โดย
นางสาว จันจิรา

อินต๊ ะวิชัย

5304300074

นางสาว คณิตา

แซ่ เม่ ง

5304300306

รายงานชิ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
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ภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษา 2555

หัวข้ อโครงงาน

ระบบบัญชีกิจการซื้ อ-ขายสิ นค้า
(Express Accounting Software for Merchandising Firm)

รายชื่อผูจ้ ดั ทา

นางสาว จันจิรา อินต๊ะวิชยั
นางสาว คณิ ตา แซ่เม่ง

ภาควิชา

การบัญชี

อาจารย์ทปี่ รึกษา

อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย

อนุมตั ิให้โครงงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานระบบสหกิจศึกษา ภาควิชา การบัญชี ประจา
ภาคการศึกษาที่ 3/2555

คณะกรรมการสอบโครงงาน
...............................................................อาจารย์ที่ปรึ กษา
(........................................................)
.............................................................พนักงานที่ปรึ กษา
(.........................................................)
..................................................................กรรมการกลาง
(........................................................)
............................................................ผูอ้ านวยการสานักสหกิจศึกษา
(.......................................................

-ก-

จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 25/7/2556

เรื่อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจศึกษา ภาควิชาบัญชี
อาจารย์ เบญจมาศ ปานชัย
ตามที่ ข ้าพเจ้า นางสาวจันจิ รา อิ นต๊ะวิชัย และ นางสาว คณิ ตา แซ่ เม่ ง นักศึ ก ษาคณะการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยสยาม ได้ปฏิ บตั ิงานในโครงงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่
21 เดื อน มิ ถุนายน พ.ศ.2556 ในตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยพนักงานบัญชี ณ บริ ษทั ซี .เค.เอ.การบัญ ชี และกฎหมาย
จากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและจัดทารายงานเรื่ อง ระบบบัญชีกิจการซื้ อ-ขาย
สิ นค้า (Express Accounting Software for Merchandising Firm)
บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดลงแล้ว จึงใคร่ ของส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ดังกล่าวมาพร้อมนี้จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ผูจ้ ดั ทำรำยงำน

-ข-

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
ตามที่ขา้ พเจ้าได้มาปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั ซี .เค.เอ. การบัญชี และกฎหมายจากัด ตั้งแต่
วันที่ 4 มี นาคม 2556 ถึ งวันที่ 21 มิ ถุนายน 2556 ส่ งผลให้ขา้ พเจ้าได้รับ ความรู ้ และประสบการณ์ ต่าง ๆ
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2. คุณกาญจนา ฉัตรพัฒนศิริ ที่มอบความรู้และความสะดวกในการทางาน
3. คุ ณนฤมล ราชานนท์ พนักงานบัญชี และตรวจสอบบัญชี ที่ คอยช่ วยเหลื อและให้คาแนะนาดี ๆ
ตลอดเวลาในการฝึ กงานครั้งนี้
4. อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย อาจารย์ที่ป รึ กษาโครงงานสหกิ จศึ กษา ในการให้คาศึ กษาทางด้าน
รายงาน และข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาในรู ปเล่มรายงานด้วย
รวมทั้งเจ้าหน้าโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี กรรมการสอบ
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ต่างๆ จนทาให้โครงงานนี้เสร็ จสมบูรณ์ ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณ ณ โอกาศนี้

ผูจ้ ดั ทารายงาน
วันที่ 25/7/2556
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บทคัดย่ อ
(Abstract)
การเข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
วิชาชี พที่ตรงตามสาขาวิชาเอกของตนและสามารถนาความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อก่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้และพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้ อมสาหรับการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตามความต้องการของประเทศและพร้อมที่จะทางานในระดับสังคมโลกในอนาคตเพื่อผลิ ต
บัณฑิ ตที่มีศกั ยภาพในการทางาน มี จรรยาบรรณที่ดีในสาขาวิชาชี พ อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยพนักงานบัญชี บริ ษทั ซี .เค.เอ. การบัญชี
และกฎหมาย จากัด ซึ่ งมีคุณกาญจนา ฉัตรพัฒนศิริ เป็ นผูม้ อบหมายงานโดยงานที่ขา้ พเจ้าได้รับมอบหมาย
เกี่ ยวข้องกับการจัดทาบัญชี และภาษีอากร เช่น การจัดทาแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจัดทางบการเงิ น การ
บันทีกบัญชีซ้ื อ-ขายสิ นค้า เป็ นต้น
จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้นทาให้ขา้ พเจ้าได้รับประโยชน์มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการวางแผน
ก่อนการทางาน การบริ หารจัดการเวลาที่มีอยูจ่ ากัด การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น การค้นพบข้อบกพร่ องของ
ตนเองในด้านความรู ้ และทัก ษะการท างาน ซึ่ งสิ่ งต่างๆเหล่ านี้ เป็ นบทเรี ยนแรกที่ ใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาด้านการทางานในอนาคตของข้าพเจ้า

คาสาคัญ : การจัดทาแบบภาษีหกั ณ ที่จ่าย/การจัดทางบการเงิน/การบันทีกบัญชีซ้ื อ-ขายสิ นค้า

สารบัญเรื่อง
เรื่อง

หน้ า
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :
สถานที่ต้ งั

:

บริ ษทั ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จากัด
ที่ 77/144 อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น34 เอ

ถ.กรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
โทรสาร

:

0-2862-2727(3คู่สาย), 0-2862-2729-30
:

0-2862-2728, 0-2862-2737

แผนทีบ่ ริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฏหมาย จากัด

2
1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ซี .เค.เอ.การบัญชี และกฎหมาย จากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2543 ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการให้บริ การจัดทาบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบบัญชี ให้คาปรึ กษาทางด้านบัญชีและ
ภาษีอากร บริ การรับจดทะเบียนธุ รกิจต่างๆ การขอใบอนุญาตทางานและวีซ่าให้กบั ชาวต่างชาติ รวมถึง
ให้บริ การทางด้านกฎหมายซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะการให้บริ การดังนี้
1.2.1 บริการด้ านบัญชี


รั บ ท าบัญ ชี ร ายเดื อ น/ปิ ดบัญ ชี ม าตรฐานการบัญ ชี โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทาบัญชี (Program Express)



บริ การวางระบบบัญชี/ระบบข้อมูลภายในเพื่อการบริ หาร



บริ การให้คาปรึ กษาด้านบัญชีและวางแผนด้านภาษีอากร เพื่อให้ธุรกิจเสี ย
ภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

1.2.2 บริการด้ านภาษีอากร
1.2.2.1 ยืน่ แบบประจาเดือน ประกอบด้วย


จัดและยืน่ ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)



จัดทาและยืน่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)



จัดทาและยืน่ ภาษ๊เงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย (ภ.ง.ด.53, 54)



จัดทาและยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)



จัดทารายงานภาษีซ้ื อและภาษีขายประจาเดือน



จัดทาและยืน่ สมทบทุนประกันสังคม

1.2.2.2 ยืน่ แบบประจาปี ประกอบด้วย


จัดทาและยืน่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี (ภ.ง.ด.51)



จัดทาและยืน่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้ นปี (ภ.ง.ด.50)



จัดทาและยืน่ แบบหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจาปี (ภ.ง.ด.1ก)

1.2.2.3 บริ การตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal Audit) เพื่อการควมคุมภายในที่ดี
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1.2.3 บริการด้ านทะเบียน
บริ การให้คาปรึ กษาและจดทะเบียนธุ รกิจ ดังต่อไปนี้


จดทะเบียนธุ รกิจประเภท นิติบุคคล ได้แก่ จดทะเบียนบริ ษทั , จดทะเบียน
ห้ า งหุ ้ น ส่ ว น, จดทะเบี ย นตั้ง บริ ษ ัท , จดทะเบี ย นตั้ง ห้ า งหุ ้ น ส่ ว น, จด
ทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลจดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้าต่างๆ



แก้ไขการเปลี่ยนแปลงเอกสาร เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ



จดทเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม



จดทะเบียนแจ้งการเปลียนแปลงต่างๆ ต่อกรมสรรพากร



ขอ/ต่อ ใบอนุญาตทางานชาวต่างชาติ (Work Permit),ขอ/ต่อ วีซ่า (Visa)

1.2.4 บริการด้ านประกันสั งคม
 จัดทาและยืน
่ แบบการนาส่ งเงินสมทบประกันสังคม (รายเดือน)


จัดทาและยืน่ แบบการนาส่ งเงินกองทุนทดแทน



บริ การ – ส่ ง เอกสารประกันสังคม

1.2.5 วิเคราะห์ สถานประกอบการและธุรกิจของสถานประกอบการ (SWOT)
1.2.5.1 จุดแข็ง








มี ระบบการทางานแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่ มจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษ ทั รั บ
ทาบัญชี ยืน่ ภาษี ทาประกันสังคม
มีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาปรับใช้กบั บริ ษทั โดยใช้ระบบ Lan
มีการบริ การรับ – ส่ งเอกสารที่รวดเร็ ว
มีการแบ่งพนักงานออกเป็ นกลุ่ ม โดยให้พ นักงานผูท้ ี่ มีประสบการณ์ สู ง
กว่าคอยสอนงานและดูแลพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทางาน
มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
มี ร ะบบการตรวจสอบเอกสารแบบเป็ นขั้น ตอน โดยเอกสารหนึ่ งชุ ด
จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากพนักงานผูท้ ี่มีความชานาญงาน
หลายท่านเพื่อป้ องกันไม่เกิดการผิดพลาด
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1.2.5.2 จุดอ่ อน
สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ
 ขาดบุคลากรที่มีความชานาญทางด้านเทคโนโลยีเมื่อเกิ อปั ญหาขัดข้องไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ในทันที
 ในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว น เช่ น ช่ ว งที่ ปิ ดงบ พนั ก งานรั บ - ส่ ง เอกสารมี ไ ม่
เพียงพอทาให้เกิดความล่าช้าในการรับ - ส่ งเอกสาร
 มีพนักงานบัญชี ไม่เพียงพอ ทาให้ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน
เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลกระทบให้งานล่าช้า
 เครื่ องมือสื่ อสารมีไม่เพียงพอต่อพนักงานทาให้เกิ ดการติดขัดเมื่อต้องการ
ติดต่อกับลูกค้า
1.2.5.3 โอกาส








ด้วยระบบงานที่ครบวงจรทาให้มีลูกค้าเพิม่ มากขึ้น
ที่ ต้ งั ของบริ ษ ัท ที่ มี ก ารคมนาคมสะดวกสบายท าให้ ลู ก ค้าเลื อ กที่ จะใช้
บริ การกับบริ ษทั มากขึ้น
เมื่ อพนัก งานมี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทางด้านบัญ ชี และภาษี แ ก่ ลู ก ค้าท าให้
ลูกค้าเกิ ดความเชื่ อมัน่ และประทับใจในการบริ การของทางบริ ษทั ทาให้
เกิดการบอกต่อกันไปปากต่อปาก เพิ่มโอกาสที่จะทาให้บริ ษทั มีลูกค้าเพิ่ม
มากขึ้น
เมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นก็สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายตัวของบริ ษทั

1.2.5.4 อุปสรรค




มีคู่แข่งทางการตลาดสู ง
สภาพอากาศที่ เปลี่ ย นแปลงบ่ อ ยท าให้ เกิ ด อุ ป สรรคในการรั บ – ส่ ง
เอกสาร
วิกฤตทางเศรษฐกิ จส่ งผลกระทบท าให้ไม่ มีผูใ้ ดกล้าลงทุ นในการจัดตั้ง
บริ ษทั ใหม่ๆ ทาให้บริ ษทั หาลูกค้ารายใหม่ได้ยากขึ้น
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1.3รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

กรรมการผู้จดั การ
คุณชนิกา เชาวนปรีชา

แผนกจดทะเบียนธุรกิจ

แผนกบัญชี / ตรวจสอบบัญชี

แผนกบุคคล
แผนกธุรการ

ผู้จดั การแผนกบัญชีและตรวจสอบบัญชี
ผช.ผูจ้ ดั การแผนก

คุณกาญจนา ฉัตรพัฒนศิริ

จดทะเบียน

พนักงานธุรการ
พนักงานบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
9 คน
นักศึกษา
สหกิจศึกษา

พนักงานรับส่ง
เอกสาร
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1.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
2.1.1 ด้ านบัญชี
บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Express โดยประกอบไปด้วย
 การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด
 การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ
 การขายสิ นค้าเป็ นเงินสด
 การขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
 การรับชาระหนี้ สิน, จ่ายชาระหนี้สิน
 บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป, สมุดรายวันรับ, สมุดรายวันจ่าย
 เขียนใบสาคัญรับ, จ่าย, ทัว่ ไป
2.1.2 ด้ านภาษีอากร
 จัดทารายงานภาษีซ้ื อ ,ภาษีขาย
 คิดผลรวมของจานวนเงินโดยใช้เครื่ องคานวณ
 เก็บตารางเงินเดือน ภ.ง.ด.1ก
 จัดชุดเอกสารเพื่อนาส่ งกรมสรรพากร
 จัดทาใบต่อ ภ.ง.ด. 1ก โดยใช้โปรแกรมจัดการงานภาษี
2.1.3 ด้ านธุรการ
 Scan เอกสารส่ งให้ลูกค้าทาง E-mail และ Fax
 ทาใบนาส่ งเพื่อส่ งเอกสารให้ลูกค้าเซ็น
 โทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้าเรื่ องการส่ งเอกสาร
 ถ่ายเอกสารใบเสร็ จ/ใบกากับภาษี
1.5. ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุ ณนฤมล ราชานนท์ ตาแหน่ งพนักงานจัดทาบัญชี ของ บริ ษทั ซี .เค.เอ. การบัญชี และกฎหมาย
จากัด
1.6. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ได้ปฏิ บตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั ทาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน 19 วัน

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โปรแกรมทางการบัญชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อใช้กบั งานด้าน
บัญชีโดยเฉพาะ มีหน้าที่บนั ทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้น โดยเริ่ มตั้งแต่การ
ลงบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท และสรุ ปผลรายการค้าออกมาในรู ป
ของงบการเงิน ในปั จจุบนั โปรแกรมทางการบัญชีมกั เป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรมประเภท ERP package ซึ่ง
ได้รับความนิยมอย่างมาก
ซึ่งโปรแกรมทางการบัญชีจะรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นโปรแกรมเดียว และ
ข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทาให้ลดขั้นตอนในการทางาน เพียงแค่ทาการบันทึกข้อมูลรายวันการ
ซื้ อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทาหน้าที่นาข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้
เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทนั ที แต่การบารุ งรักษาหลังจากที่ซอฟแวร์ ถูก
นามาใช้แล้วจะมีค่าใช้จ่ายสู งทั้งด้านการ upgrade ซอฟแวร์ และการดูแลเครื่ อง server ที่ไม่ค่อยมีการ
บารุ งรักษา หากต้องการ upgrade มักติดตั้งโปรแกรมใหม่แทนเลยเนื่ องจากราคาต่าดังนั้นการเลือกใช้งาน
โปรแกรมรู ปแบบใดนั้นต้องพิจารณาจากความต้องการของธุ รกิจเป็ นหลัก เช่น ต้องการความสามารถหรื อ
ฟังก์ชนั่ การทางานแบบใดบ้าง ต้องการระบบที่เป็ นแบบ Online (ผ่าน internet/intranet) หรื อเป็ นแบบ stand
alone รันบน PC เครื่ องเดียว เป็ นต้น
2.2. วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
2.2.1 เพื่อศึกษาถึ งการปฏิ บตั ิงานจริ งในส่ วนระบบบัญชี และการจัดทาบัญชี ของกิ จการ ซื้ อ –
ขายสิ นค้า
2.2.2 เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการเรี ยนรู้จากทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ณ บริ ษทั ซี .เค.เอ.
การบัญชีและกฎหมาย จากัด
2.2.3 เป็ นการฝึ กการทางานจริ งกับภายในองค์กร รวมถึ งการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
และสถานประกอบการ
2.2.4 เพื่อนาประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการทางานจริ งในอนาตด
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2.3. ขอบเขตของโครงงาน
2.3.1 สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรู ปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุ รกิจแต่ละประเภท
2.3.2 เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซ้ื อหรื อภาษีขาย โปรแกรมจะนาไปบันทึกในแฟ้ มภาษีซ้ื อหรื อภาษีขาย
ให้ทนั ที
2.3.3 สามารถป้ อนข้อมูลของปี ถัดไปได้ไม่จากัดโดยไม่ตอ้ งรอการปิ ดบัญชีสิ้นปี ทาให้การทางาน
ต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทาการปิ ดสิ้ นปี โปรแกรมก็จะนาข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ
2.3.4 เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะตั้งลูกหนี้ , ตัดสต๊อค, บันทึกภาษีขาย, ลงบัญชี และเก็บสถิติ
การขายให้ทนั ที
2.3.5 รองรับธุ รกิจการขายบริ การ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้ เมื่อบันทึกรับชาระ
เงิน

2.4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.4.1ความรู้ เกีย่ วกับโปรแกรม
2.4.1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับการบันทึกรายการซื้ อ-ขายสิ นค้าและการใช้โปรแกรม Express มากขึ้น
2.4.1.2 สามารถนาความรู ้ที่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ การทางานในอนาคต
2.4.1.3 ได้ใช้โปรแกรมจัดการงานภาษี ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นโอกาสที่ดีสาหรับนักศึกษาวิชาการบัญชี
ที่จะได้เพิ่มความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมทางบัญชีหลากหลายโปรแกรม
2.4.2 การทางานกับผู้อนื่
การท างานจาเป็ นจะต้อ งติ ด ต่ อประสานงานกับ ผูอ้ ื่ น ดัง นั้น ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จากการเข้าร่ ว ม
โครงการสหกิ จศึ กษานั้นจะเป็ นเรื่ องของการมีมนุ ษย์สัมพันธ์ แม้ว่าบางเรื่ องจะไม่เกี่ ยวกับงาน แต่จะเป็ น
เรื่ องของการสร้างจิตสานึ กในด้านต่างๆ เช่ น การแบ่งปั น ความรับผิดชอบงาน ความซื่ อสัตย์ ความอดทน
เป็ นต้น นอกจากนี้ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทาให้มีประสบการณ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการ
แสดงความคิดสร้ างสรรค์ในการปฏิ บ ตั ิงาน การกล้าแสดงออกอย่างมี เหตุ ผลซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการ
ทางานต่อไปในอนาคต
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2.4.3 การปรับปรุ งตัวเอง
2.4.3.1 ความรู ้ความสามารถ และบุคลิกภาพทาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่เคยได้จากห้องเรี ยน
และทาให้นักศึ กษาได้รับความรู ้ ที่เกี่ ยวกับทางบัญชี เพิ่มมากขึ้ น ซึ่ งทาให้เรามีความสามารถในการจัดท า
บัญชีได้จริ ง
2.4.3.2 การตรงต่อเวลา ทาให้เราต้องมี ความกระตื อรื อร้ นมากขึ้น เพื่อให้เข้างานทันเวลา รวมทั้ง
ต้องรู้จกั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
2.4.3.3 ฝึ กความรอบคอบในการทางาน เพราะการทางานด้านบัญชี เป็ นต้องถูกต้อง แม่นยาผิดพลาด
ไม่ได้ จึงทาให้เกิดความรอบคอบในการทางานรวมถึงกิจการอย่างอื่นในชีวติ ประจาวันอีกด้วย
2.5. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 2.1แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56
1. ส่ งเอกสารแจ้งหัวข้อโครงงาน
2.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดทาโครงงาน
3.วิเคราะห์ขอ้ มูล
4. ดาเนินการจัดทาโครงงานและเอกสาร
ประกอบ
5. นาเสนอโครงการ

ก.ค.56
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2.6. อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทาโครงงาน โดยจะแบ่งเป็ นเครื่ องมือด้านฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ดังนี้
ฮาร์ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ อง SCAN ภาพ
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
4. เครื่ อง Printer
ซอฟต์แวร์
1. Microsoft Office Word 2010
2. Microsoft Office Excel 2010
3. Microsoft Office Power point 2010
2.7 รายละเอียดของโครงงาน
2.7.1 รายละเอียดของโปรแกรมบัญชี Express
โปรแกรมระบบบัญชี Express ประกอบไปด้ วยระบบงานหลัก ๆ 12 ระบบ ดังต่ อไปนี้
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ร อ งรั บ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก าร (Operating System Supported) : Windows 95,Windows 98, Windows XP,
Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 และ Windows 7
2.7.1.1 ระบบบัญชีแยกประเภทข้อมูลส่ วนใหญ่จะถูกส่ งมาจากระบบซื้ อ, ระบบขาย, การเงินและ
ระบบอื่นๆ
1.
บริ ษทั ได้

จัดเตรี ยมผังบัญชีตวั อย่างไว้ให้และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมลบทิง้ เพื่อให้ตรงกับระบบงานของ

2. สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรู ปแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุ รกิจแต่ละประเภทอาทิ
เช่น
- ในงบเปรี ยบเทียบสามารถนาข้อมูลมาแสดงเปรี ยบเทียบได้สูงสุ ด 18 คอลัมน์
- ข้อมูลที่นามาแสดงสามารถสร้างสู ตรเพื่อคานวณหรื อดึงมาจากฟิ ลด์ขอ้ มูลที่กาหนดให้
- ในแต่ละคอลัมน์สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ตอ้ งการ
- สามารถแสดงข้อมูลในรู ปอัตรา % โดยใช้ยอดรวมของข้อมูลเป็ นฐานการคานวณ
- ในงบเดียวกันในแต่ละบรรทัดหรื อแต่ละบัญชีสามารถดึงข้อมูลจากคนละฟิ ลด์มาแสดงได้
- สามารถกาหนดข้อความ(Wording)ที่จะแสดงในรายละเอียดหน้างบได้ตามต้องการ
3. มีระบบควบคุมเงินสดย่อยหรื อเงินทดลองจ่ายสามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้
ตลอดเวลา
4. รายงานสมุดเงินสดย่อยสามารถกาหนดชื่ อค่าใช้จ่ายที่แสดงในหัวรายงานของแต่ละคอลัมน์ได้
เอง 4 ชื่อ
5. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบใบเบิกเงินสดย่อยและใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยได้ตามความ
ต้องการ
6. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีใบกากับภาษีหลายใบในใบสาคัญจ่าย (Voucher) ใบเดียวกัน
7. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบใบสาคัญ (Voucher) ได้ตามความต้องการ
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8. สามารถพิมพ์หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบ ภงด.3 และ ภงด.53 ตรงตามแบบ
กรมสรรพากร
9. สามารถลาดับ (Running) เลขที่ใบสาคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบได้แก่ 0=ป้ อนเลขที่เอง,
1=YMMDDxx, 2=YMMxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (Y=ปี , M=เดือน, D=วันที่เอกสาร,
x=Running Number)
10. สามารถกาหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จากัด (Cost Center)
11. มีระบบล็อคงวดบัญชีทาให้ป้องกันการเพิ่มหรื อแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปิดบัญชีไปแล้ว
12. สามารถกาหนดวันเริ่ มต้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ตามวันเดือนที่แจ้งกับสรรพากร
13. สามารถป้ อนข้อมูลของปี ถัดไปได้ไม่จากัดโดยไม่ตอ้ งรอการปิ ดบัญชีสิ้นปี ทาให้การทางาน
ต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทาการปิ ดสิ้ นปี ระบบบัญชี Express ก็จะนาข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดย
อัตโนมัติ
14. สามารถเก็บข้อมูลรายวันได้สูงสุ ด 24 งวดและงวดที่ 24 ไม่จากัดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้กาหนด
15. สามารถดึงบัญชีตน้ แบบ (Template) มาลงรายการรายวันทาให้รวดเร็ วและช่วยบุคคลากรที่มี
ความรู้ทางด้านบัญชีนอ้ ยสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
16. สามารถกาหนดยอดประมาณการ (Budget) ของแต่ละบัญชีได้ 12 เดือนเพื่อแสดงใน
งบประมาณการ
17. สามารถบันทึกรายการด้านเดบิทและเครดิตได้ไม่จากัดจานวนรายการ (Compound Entry)
18. โปรแกรมจะทาการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตให้สมดุลย์ก่อนบันทึก
19. สามารถเลือกวิธีบนั ทึกบัญชีสินค้าได้ท้ งั แบบ Periodic และ Perpetual
20. สามารถกาหนดสมุดรายวันได้ไม่จากัดจานวน
21. สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บญั ชีได้ตลอดเวลา
22. สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่บญั ชีหรื อชื่อบัญชีและมี Look up ในกรณี ที่จาไม่ได้
23. ในใบสาคัญ (Voucher) แต่ละใบสามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได้ 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
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24. สามารถบันทึกเอกสารอ้างอิงที่ทาการปรับปรุ งตามหลักบัญชีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับ ที่
63
25. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซ้ื อหรื อภาษีขายโปรแกรมจะนาไปบันทึกในแฟ้ มภาษีซ้ื อหรื อภาษีขายให้
ทันที
26. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายโปรแกรมจะนาไปบันทึกในแฟ้ มภาษีเงินได้หกั ณ ที่
จ่ายให้ทนั ที
27. เมื่อมีการลงบัญชีเช็ครับหรื อเช็คจ่ายล่วงหน้าโปรแกรมจะนาไปบันทึกในทะเบียนเช็คให้ทนั ที
28. สามารถพิมพ์งบทดลองได้ท้ งั แบบเต็ม (แสดงยอดยกมา, ยอดเคลื่อนไหว, ยอดคงเหลือ), แบบ
ย่อ (แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบแยก 3 เดือน, แบบแยก 12 เดือนและแบบเต็ม/ย่อแยกตามแผนก
ระบบ
2.7.1.2 สิ นทรัพย์ถาวร
1. สามารถเลือกวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ได้ 3 วิธีได้แก่
- วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
- วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)
- กาหนดค่าเสื่ อมราคาเอง
2. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สินได้ตามต้องการ
3. การคิดค่าเสื่ อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบได้แก่คิดรายเดือนหรื อคิดรายปี
4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาที่หกั ได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯสามารถนาส่ งได้
ทันที
5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่ อมแยกตามแผนกได้
6. เมื่อเริ่ มนาข้อมูลเข้าระบบสามารถเลือกได้วา่ จะให้ระบบคิดค่าเสื่ อมทันทีหรื อยังไม่คิด (ถ้ายังไม่
คิดขณะบันทึกระบบจะทางานได้เร็ วกว่าเมื่อเรี ยบร้อยจึงไปสั่งคานวณค่าเสื่ อมราคาทั้งแฟ้ ม)
7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสิ นทรัพย์หรื อชื่อสิ นทรัพย์และมี Look up ในกรณี ที่จาไม่ได้
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2.7.1.3 ระบบควบคุมสิ นค้ าคงคลังข้อมูลส่ วนใหญ่จะถูกส่ งมาจากระบบซื้ อและระบบขายสิ นค้า
1. สามารถกาหนดคลังสิ นค้าได้หลายคลังโดยไม่จากัดจานวน
2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบได้แก่ - แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Weighted
Average) - แบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO = First-In-First-Out)
3. รองรับการขายสิ นค้าเป็ นชุด (Component set=สิ นค้าที่มีส่วนประกอบมากกว่า 1 ชิ้น) เพียงแต่
กาหนดว่าสิ นค้าชุดนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างเมื่อบันทึกการขายระบบบัญชี Express จะตัดส่ วนประกอบ
ในสต๊อคให้เองอัตโนมัติ
4. ในสิ นค้าชุดสามารถเลือกตัดส่ วนประกอบและพิมพ์ส่วนประกอบในบิลได้เพียงแต่กาหนดเป็ น
ชุดพิเศษ
5. สามารถเลือกได้วา่ ต้องการแสดงราคาขายที่ตวั สิ นค้าชุ ดหรื อที่ส่วนประกอบ
6. ในการซื้ อสิ นค้าชุดโปรแกรมจะทาการแตกย่อยเป็ นส่ วนประกอบและเพิ่มในสต็อคให้ทนั ที
7. การเพิ่มสิ นค้าชุดใหม่ที่มีส่วนประกอบคล้ายกับสิ นค้าชุดเดิมสามารถก๊อปปี้ สิ นค้าชุดเดิมมา
แก้ไข-เพิ่มเติมได้ทนั ที
8. สิ นค้าชุด 1 ชุดมีส่วนประกอบได้ 999 รายการ
9. สามารถกาหนดหน่วยนับซื้ อ, หน่วยนับขายต่างกับหน่วยนับหลักได้ (หน่วยนับที่เก็บไว้ในสต๊อค
และเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุด) แต่ตอ้ งมีอตั ราส่ วนที่สัมพันธ์กบั หน่วยนับหลักและมีทศนิยมได้ถึง 4 ตาแหน่ง
10. สิ นค้าที่เก็บเป็ นหน่วยย่อยแต่สามารถพิมพ์รายงานแสดงหน่วยได้ 2 ระดับเช่นยอดคงเหลือ 5 ลัง
4 ซอง
11. มีตารางกาหนดอัตราส่ วนต่อหน่วยนับหลักไว้ล่วงหน้าเพื่อสะดวกในการเรี ยกใช้และควบคุม
12. ระบบสามารถนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้ อหรื อนาเข้ามาเฉลี่ยเป็ นต้นทุนสิ นค้าได้เช่นค่า
ขนส่ งค่าภาษีสรรพสามิต, อากรขาเข้าฯ
13. สอบถามยอดคงเหลือในสต๊อคได้ตลอดเวลาที่หน้าจอไหนก็ได้ (กด Alt-F4) ทาให้ลูกค้าได้
คาตอบทันทีโดยไม่ตอ้ งรอนานและไม่จาเป็ นจะต้องออกจากงานที่เรากาลังทาอยู่

15
14. สามารถเลือกได้วา่ ต้องการให้ยอดสิ นค้าติดลบได้หรื อไม่ถา้ ติดลบได้ (เปิ ดบิลไปก่อน) เมื่อ
บันทึกรับสิ นค้าเข้าระบบบัญชี Express จะกระทบยอดสิ นค้าและต้นทุนย้อนหลังให้เองโดยอัตโนมัติไม่วา่
จะมีการเปิ ดบิลขายไปแล้วซักกี่ใบก็ตาม
15. สามารถกาหนดได้วา่ ต้องการให้บุคลากรท่านใดทาการตัดสิ นค้าและติดลบในสต็อคได้บา้ ง
16. สามารถเก็บข้อมูลได้ท้ งั สิ นค้าสาเร็ จรู ป, วัตถุดิบ, สิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ป, สิ นค้าประกอบและสิ นค้า
บริ การ
17. สามารถกาหนดราคาขายของสิ นค้าได้ 5 ระดับและพิมพ์รายงาน Price List ได้
18. สามารถกาหนดราคาเสริ มสาหรับจัดโปรโมชัน่ โดยกาหนดเงื่อนไข (เช่นซื้ อ 10 ชิ้นลด 2%)
และกาหนดช่วงวันตามที่เราต้องการ (เช่นช็อค! ลดกระหน่ าตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 กรกฎมคม 2544
นี้เท่านั้น)
19. สามารถบันทึกการเบิกหรื อรับเข้าสต๊อคที่ไม่เกี่ยวกับการซื้ อหรื อขายเช่นเบิกวัตถุดิบไปผลิต,
รับสิ นค้าเข้าจากการผลิตฯ
20. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบของเอกสารการเบิกหรื อรับสิ นค้าเข้าที่แตกต่างกันได้ถึง
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รู ปแบบ
21. มีระบบควบคุมการตรวจนับสิ นค้าเพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็ วและถูกต้อง
22. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสสิ นค้าได้ตลอดเวลา
23. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสิ นค้าหรื อชื่อสิ นค้าและมี Look up ในกรณี ที่จารหัสไม่ได้
24. มีแฟ้ มเก็บสิ นค้าที่มี Serial No. หรื อ Part No. (แยกต่างหากไม่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ)
25. สามารถจัดแยกกลุ่มการคานวณต้นทุนสิ นค้าว่ากลุ่มใดคานวณแบบ FIFO และกลุ่มใดคานวณ
แบบถัวเฉลี่ยภายในบัญชีสินค้าชุดเดียวกัน (สต๊อคเดียวกัน)
26. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีสินค้าและบัญชีวตั ถุดิบได้ตามต้องการ
27. สามารถกาหนดจุดสั่งซื้ อ (Re-order) แยกตามเดือนเพื่อขายงานโครงการหรื อจัดโปรโมชัน่ ตาม
เทศกาล
28. สามารถกาหนดจุดสู งสุ ดของสิ นค้า (Maximum) แยกตามเดือนหรื องวดได้ตามต้องการ
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29. เตรี ยมคอลัมน์วนั ที่สารองไว้ 2 คอลัมน์ต่อ 1 สิ นค้าเผือ่ รองรับในกรณี ที่ตอ้ งการเพิ่มเติม
30. เตรี ยมคอลัมน์ขอ้ ความสารองไว้ 4 คอลัมน์ต่อ 1 สิ นค้าเผือ่ รองรับในกรณี ที่ตอ้ งการเพิ่มเติม
31. เตรี ยมคอลัมน์จานวน (ตัวเลข) สารองไว้ 1 คอลัมน์ต่อ 1 สิ นค้าเผือ่ รองรับในกรณี ที่ตอ้ งการ
เพิม่ เติม
32. สามารถควบคุมระบบสิ นค้าด้วยรหัสแท่ง (Barcode) และเครื่ องอ่านบาร์ โค้ด
33. รองรับสิ นค้าที่อยูใ่ นกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราปกติและกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
34. สิ นค้าในแต่ละคลังสามารถแสดงปริ มาณ, ต้นทุน, มูลค่าสิ นค้า, ปริ มาณค้างรับ, ปริ มาณค้างส่ ง,
ชั้นที่เก็บสิ นค้าและแผนกซึ่ งทาให้ธุรกิจบางประเภทได้ขอ้ มูลสมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึ้นตัวอย่างเช่นธุ รกิจ
รับเหมาก่อสร้างสามารถทราบวัสดุคงเหลือและต้นทุนของวัสดุที่นาไปใช้ในแต่ละไซด์งานได้ทนั ที
35. สามารถเลือกได้วา่ เมื่อทาการขายหรื อเบิกสิ นค้าที่ยอดคงเหลือต่ากว่าจุดสั่งซื้ อต้องการให้เตือน
หรื อไม่
2.7.1.4 ระบบการจองสิ นค้ าและการจัดจาหน่ าย
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รู ปแบบตัวอย่างเช่นใบเสนอ
ราคา, บิลเงินสดและเฉพาะใบสัง่ ขาย, ใบกากับสิ นค้า/ใบกากับภาษีสามารถกาหนดได้ถึง 9 แบบ
2. สามารถบันทึกขายสิ นค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราปกติและที่ได้รับยกเว้นภาษีไว้ในบิลใบ
เดียวกันได้
3. สามารถกาหนดได้วา่ ต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กาลังบันทึกการ
ขายได้บา้ ง
4. รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจาล่วงหน้าและพิมพ์ใบเสร็ จ/ใบกากับภาษีตอนรับเงินมัดจา
5. ในอินวอยส์ 1 ใบสามารถบันทึกรายการสิ นค้าได้สุงสุ ด 999 รายการและพิมพ์ใบต่อเนื่องเรี ยง
ตามลาดับรายการให้เองและเลือกได้วา่ ต้องการป้ อนลาดับที่เองหรื อให้โปรแกรมจัดลาดับที่ให้
6. สามารถเปลี่ยนชื่อสิ นค้าในใบกากับสิ นค้าได้ตามต้องการ
7. สามารถขายสิ นค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อคได้เพียงแต่มีอตั ราส่ วนที่
สัมพันธ์กนั
8. รองรับการขายสิ นค้าที่มีของแถมและในรายงานวิเคราะห์การขายสามารถแยกยอดออกให้เห็นได้
ชัดเจนว่าปริ มาณสิ นค้าที่ขายเป็ นเงินจานวนเท่าไร? และส่ วนของแถมเท่าไร ?
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9. หลังจากบันทึกใบอินวอยส์สามารถทราบกาไรขั้นต้นต่ออินวอยส์ได้ทนั ที
10. สามารถบันทึกส่ วนลดแต่ละรายการสิ นค้าและส่ วนลดจากยอดรวมซึ่ งลดเป็ นจานวนเงิน(บาท),
เปอร์ เซ็นต์และเป็ นเปอร์ เซ็นต์หลายชั้นเช่น 5+3+2 (ลด 5% เหลือเท่าไหร่ ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ ลดอีก 2%)
11. สามารถกาหนดได้วา่ ถ้ามีการขายสิ นค้าต่ากว่าจุดสัง่ ซื้ อต้องการให้เตือนหรื อไม่
12. สามารถกาหนดได้วา่ ถ้ามีการขายสิ นค้าต่ากว่าราคาทุนต้องการให้เตือนหรื อไม่
13. สามารถกาหนดคลังสิ นค้าที่ตอ้ งการขายได้ท้ งั ในใบสั่งขายและใบอินวอยส์
14. มีระบบเตือนเมื่อทาการบันทึกขายเชื่อหรื อใบสั่งขายเกินวงเงินที่อนุมตั ิไว้
15. การอนุมตั ิลูกค้าเกินวงเงินสามารถเลือกได้วา่ จะให้อนุมตั ิตอนออกเอกสารหรื อจะให้เอกสารไป
ก่อนแล้วอนุมตั ิทีหลัง
16. สามารถกาหนดวงเงินขายเชื่อและระดับผูอ้ นุมตั ิวงเงินได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ
17. มีระบบควบคุมการจองสิ นค้าเพื่อทยอยส่ งสิ นค้าตามคิว, นาเข้าสิ นค้า/ผลิตสิ นค้าตามยอดสั่ง
จอง (Order)
18. ในใบสัง่ ขายใบเดียวกันสามารถกาหนดวันที่ส่งสิ นค้าแยกกันคนละวันได้ตามวันเวลาที่ลูกค้าสัง่
19. สามารถทาการยกเลิกยอดที่คา้ งส่ งในใบสัง่ ขายได้ท้ งั ใบได้
20. สามารถออกใบกากับสิ นค้าได้ไม่จากัดจานวนครั้งจนกว่าจะส่ งสิ นค้าครบตามยอดสัง่ จอง
21. รองรับธุ รกิจการขายบริ การ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้เมื่อบันทึกรับชาระเงิน
22. รองรับธุ รกิจฝากขายโดยใช้คลังสิ นค้าเป็ นสถานที่ฝากขายสิ นค้า
23. ในใบอินวอยส์สามารถเพิ่มคาอธิ บายแต่ละรายการสิ นค้าได้จานวน 10 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
และเพิม่ คาอธิ บายหมายเหตุได้จานวน 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
24. ในใบเสนอราคาสามารถกาหนดสถานะของลูกค้าช่วยให้การติดตามผลการขายมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
25. สามารถเซ็ตใบเสนอราคาให้เป็ นต้นแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลาทา
ให้อานวยความสะดวกสาหรับธุ รกิจเช่าอพาร์ ทเม้นท์, ค่าสมาชิกรายเดือนจะได้ไม่ตอ้ งคียร์ ายการเดิมซ้ าทุก
เดือน
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26. สามารถโอนใบเสนอราคาไปเป็ นใบสั่งขายหรื อใบอินวอยส์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งคียข์ อ้ มูลใหม่
อีกครั้ง
27. สามารถกาหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้ตามต้องการ
28. สามารถเพิม่ แฟ้ มหลักของสิ นค้า, ลูกค้า, พนักงานขายและเขตการขายได้ในขณะบันทึกรายวัน
ขาย

29. เมื่อบันทึกการขายระบบบัญชี Express จะตั้งลูกหนี้ , ตัดสต๊อค, บันทึกภาษีขาย, ลงบัญชีและเก็บ
สถิติการขายให้ทนั ที
2.7.1.5 ระบบควบคุมลูกหนีแ้ ละรายได้ อนื่ ๆ ข้อมูลลูกหนี้จะถูกส่ งมาจากระบบขายสิ นค้า
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รู ปแบบเช่นใบวางบิล,
ใบเสร็ จรับเงิน, ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี, ใบลดหนี้ /รับคืนสิ นค้าและใบเพิ่มหนี้
2. สามารถบันทึกรายได้ที่นอกเหนือจากลูกหนี้จากการขายสิ นค้า
3. สามารถรับชาระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการรับชาระแบบเต็มบิลหรื อรับชาระบางส่ วน
4. การรับชาระหนี้สามารถชาระโดยเงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงินเข้า
บัญชี , ดร๊ าฟ, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่ วนลดและกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้ สูญผูใ้ ช้สามารถวิเคราะห์สภาพหนี้จากงบอายุหนี้ท้ งั แบบสรุ ปและแบบ
ละเอียดและสามารถกาหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้เอง
6. มีรายงานใบวางบิลตามวันที่นดั รับเงินเพื่อโทรไปเตือนลูกค้าให้เตรี ยมเช็คและใช้วางแผน
เส้นทางของพนักงานเก็บเงิน
7. ในใบลดหนี้ /รับคืนสิ นค้าสามารถเลือกได้วา่ จะหักจากใบกากับสิ นค้าเดิม, เก็บไว้หกั เมื่อรับชาระ
หนี้หรื อจ่ายเป็ นเงินสด
8. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคาอธิ บายหมายเหตุได้จานวน 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
9. มีใบตรวจสอบวงเงินสิ นเชื่ อของลูกค้าเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่ องเพิ่มวงเงิน
10. สามารถพิมพ์รายชื่อของลูกค้าลงบนสติกเกอร์ และจ่าหน้าซองจดหมายได้
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11. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสลูกค้า, รหัสพนักงานขายและรหัสรายได้อื่นๆได้ตลอดเวลา
12. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสลูกค้าหรื อชื่อบริ ษทั และมี Look up ในกรณี ที่จารหัสไม่ได้
13. ในรายละเอียดพนักงานขายสามารถกาหนดอัตราคอมมิชชัน่ และเป้ าการขายได้ 24 งวดเพื่อ
คานวณหายอดคอมมิชชัน่
14.
คอมมิชชัน่

ยอดขายของพนักงานขายสามารถแยกได้ตามวันที่รับเงินและวันที่เช็คผ่านเพื่อนายอดไปคิด

15. สาหรับธุ รกิจบริ การสามารถพิมพ์ใบกากับภาษีให้กบั ลูกค้าได้ทนั ทีที่รับชาระเงิน
2.7.1.6 ระบบจัดซื้อสิ นค้ าและการรับสิ นค้ า
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รู ปแบบเช่นใบสัง่ ซื้ อและ
ใบรับสิ นค้า
2. รองรับภาษีซ้ื อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจานวนโดยระบบบัญชี Express จะเฉลี่ยภาษีซ้ื อที่ขอคืนได้
และภาษีซ้ื อที่ขอคืนไม่ได้ให้เองอัตโนมัติ
3. วันที่ที่ได้รับสิ นค้าเป็ นคนละวันกับวันที่ของใบกากับภาษีซ้ื อได้
4. สามารถบันทึกรับสิ นค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราปกติและกลุ่มที่ได้รับยกเว้นในใบรับ
สิ นค้าใบเดียวกันได้
5. สามารถบันทึกการซื้ อที่มีการจ่ายเงินมัดจาล่วงหน้าได้
6.สามารถบันทึกส่ วนลดแต่ละรายการสิ นค้าและส่ วนลดจากยอดรวมซึ่ งลดเป็ นจานวนเงิน (บาท),
เปอร์ เซ็นต์และเป็ นเปอร์ เซ็นต์หลายชั้นเช่น 5+3+2 (ลด 5% เหลือเท่าไหร่ ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ ลดอีก 2%)
7. เปิ ดโอกาสให้แก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) ให้ตรงกับใบกากับภาษีของผูจ้ าหน่ายได้
8. สามารถซื้ อสิ นค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อคได้เพียงแต่มีอตั ราส่ วนที่
สัมพันธ์กนั
9. ในใบสั่งซื้ อสามารถบันทึกขนส่ งโดย, สถานที่ที่จะให้ส่งสิ นค้าและคลังที่ทาการสั่งซื้ อได้
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10. ในใบสั่งซื้ อใบเดียวกันสามารถกาหนดวันที่รับสิ นค้าแต่ละตัวแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ
ประโยชน์ก็คือสามารถทยอยส่ งสิ นค้าตาม Order ของลูกค้าได้
11. สามารถบันทึกการรับสิ นค้าโดยอ้างอิงถึงใบสัง่ ซื้ อสิ นค้าหรื อไม่ตอ้ งเปิ ดใบสัง่ ซื้ อก่อนก็ได้
12. ในใบสัง่ ซื้ อโปรแกรมจะควบคุมยอดที่สงั่ ซื้ อและค้างรับและสามารถรับสิ นค้าตามที่สงั่ ได้ไม่
จากัดจานวนครั้งจนกว่าจะรับสิ นค้าครบตามยอดสั่งซื้ อ
13. มีรายงานสิ นค้าที่ถึงจุดสั่งซื้ อ (เพื่อเตือนฝ่ ายจัดซื้ อสั่งของเพื่อให้ทนั ขาย) แยกตามหมวดสิ นค้า
และผูจ้ าหน่าย
14. สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าตามยอดสั่งจอง (Order) ช่วยลดภาระการสต๊อคสิ นค้าโดยดูจากรายงาน
สิ นค้าค้างส่ ง
15. สามารถสั่งซื้ อวัตถุดิบตามยอดสั่งจองสิ นค้า(Order) โดยใช้สินค้าชุดช่วยคานวณหายอดวัตถุดิบ
ที่จะต้องใช้ในการผลิต
16. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคาอธิ บายรายการสิ นค้าได้จานวน 10 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
17. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิม่ คาอธิ บายหมายเหตุได้จานวน 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
18. สามารถเพิม่ สิ นค้าและผูจ้ าหน่ายได้ในขณะบันทึกรายการซื้ อ
19. สามารถบันทึกรายการซื้ อสิ นค้าได้สุงสุ ด 999 รายการ/เอกสาร
20. รองรับธุ รกิจการซื้ อบริ การ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีซ้ื อให้เมื่อบันทึกจ่ายชาระหนี้
21. เมื่อบันทึกรับสิ นค้าโปรแกรมจะตั้งเจ้าหนี้ , เพิ่มสต๊อค, บันทึกภาษีซ้ื อ, ลงบัญชีและเก็บสถิติการ
ซื้ อให้ทนั ที
2.7.1.7 ระบบควบคุมเจ้ าหนี้และค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ข้อมูลเจ้าหนึ้จะถูกส่ งมาจากระบบซื้ อสิ นค้า
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รู ปแบบเช่นใบรับวางบิล,
ใบจ่ายเงิน, ใบลดหนี้/ส่ งคืนสิ นค้า, ใบเพิ่มหนี้และหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากเจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นค้า
3. สามารถจ่ายชาระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการจ่ายชาระแบบเต็มบิลหรื อจ่ายชาระบางส่ วน
4. การจ่ายชาระหนี้สามารถชาระโดยเงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงิน,
ดร๊ าฟ, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่ วนลดและกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
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5. สามารถเรี ยกดูยอดบิลที่ยงั ค้างจ่ายของเจ้าหนี้แต่ละราย (ทั้งแบบสรุ ปและละเอียด) เพื่อใช้
ประมาณการรายจ่ายโดยกาหนดช่วงเวลาที่บิลจะครบกาหนดได้เองเช่นจะต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30
วันเป็ นเงินเท่าไร
6. มีรายงานใบรับวางบิลตามวันที่นดั จ่ายเช็คทาให้ทราบรายจ่ายล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมทาจ่ายได้
ถูกต้อง
7. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคาอธิ บายหมายเหตุได้จานวน 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
8. สามารถพิมพ์รายชื่อของผูจ้ าหน่ายลงบนสติกเกอร์ และจ่าหน้าซองจดหมาย
9. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสผูจ้ าหน่ายและรหัสค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา
10. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสผูจ้ าหน่ายหรื อชื่อบริ ษทั และมี Look up ในกรณี ที่จารหัสไม่ได้
11. สามารถพิมพ์หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามแบบ
กรมสรรพากรกาหนด
12. ในใบลดหนี้ /ส่ งคืนสิ นค้าสามารถเลือกได้วา่ จะหักจากใบรับสิ นค้าเดิมหรื อเก็บไว้หกั เมื่อจ่าย
ชาระหนี้หรื อรับเป็ นเงินสด
2.7.1.8 ระบบควบคุมเช็ คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่ งมาจากการรับชาระหนี้
และจ่ายชาระหนี้
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร
2. การรับชาระ/จ่ายชาระหนี้ ดว้ ยเช็คระบบบัญชี Express จะนาเช็คไปเก็บไว้ในทะเบียนเช็คเพื่อให้ผู้
มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
3. มีรายงานเช็ครับเรี ยงตามวันที่เช็คเพื่อช่วยเตือนว่ามีเช็คใบไหนที่ถึงกาหนดนาฝาก
4. สามารถพิมพ์ใบนาฝากเช็ค (Pay in Slip) แทนการเขียนด้วยมือทาให้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
5. สามารถบันทึกการผ่านเช็คทั้งชุดที่นาฝากหรื อผ่านเช็คทีละใบก็ได้
6. สามารถเก็บประวัติเช็คคืน (เช็คเด้ง) เพื่อเก็บไว้พิจารณาการให้เครดิต
7. มีรายงานเช็คจ่ายเรี ยงตามเลขที่เช็คสาหรับตรวจสอบกับสมุดเช็คแต่ละใบที่เซ็นต์จ่ายไป
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8. มีรายงานเช็คจ่ายเรี ยงตามวันที่เช็คเพื่อเตือนให้ฝ่ายการเงินทราบว่าจะมีเช็คใบไหนบ้างและ
จานวนเงินเท่าไหร่ ? ที่จะตัดจากบัญชีจะได้เตรี ยมโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันได้
ทันเวลา
9. สามารถกาหนดให้ระบบทาการผ่านเช็คจ่ายให้เองอัตโนมัติ (ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาผ่านเอง)
10. สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคารเช่นฝาก/ถอนเงินสด, โอนเงิน
ระหว่างธนาคาร, จ่ายค่าธรรมเนียมฯและพิมพ์รายงานเพื่อนามากระทบยอดกับ Bank Statement ได้ (ทา
Bank Reconcile)
11. สามารถถอนเงินสดด้วยเช็คของบริ ษทั และบันทึกการขายลดเช็คได้
2.7.1.9 ระบบภาษีมูลค่ าเพิม่ (vat) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ข้อมูลจะถูกส่ งมาจากระบบการซื้ อ
สิ นค้า, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ลดหนี้/ส่ งคืนสิ นค้า, ขายสิ นค้า, รายได้อื่นๆ, ลดหนี้/รับคืนสิ นค้าและระบบบัญชี
1. สามารถบันทึกการซื้ อ/ขายได้ท้ งั แบบราคารวมภาษี (Inclusive) และราคาแยกภาษี (Exclusive)
รวมทั้งรายการสิ นค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
2. สามารถพิมพ์รายงานภาษีซ้ื อ, ภาษีขายและมูลค่าฐานภาษีที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่กรมสรรพากร
กาหนดและนาตัวเลขมากรอกในแบบภ.พ.30 พร้อมนาส่ งทุกวันที่ 15 ได้ทนั ที
3. รองรับธุ รกิจที่ขอคืนภาษีซ้ื อได้ไม่เต็มจานวนโปรแกรมจะพิมพ์รายงานภาษีซ้ื อแยกเป็ น 2 ยอด
คือยอดที่ขอคืนได้และยอดที่ขอคืนไม่ได้
4. รองรับกรณี ที่มีใบกากับภาษีมาถึงล่าช้าแต่ไม่เกิน 6 เดือนและกรณี เกิน 6 เดือนระบบจะแยก
รายงานภาษีซ้ื อออกเป็ น 2 รายงานได้แก่รายงานภาษีซ้ื อ (ยืน่ ปกติ) และรายงานภาษีซ้ื อ (ยืน่ เพิ่มเติม)
5. รายงานภาษีซ้ื อสามารถเลือกพิมพ์ออกเครื่ องพิมพ์และจอภาพได้ท้ งั 2 แบบได้แก่ - เรี ยงตามวันที่
ที่ได้รับใบกากับภาษีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 มีผลตั้งแต่ 29 เม.ย. 2542 - เรี ยงตามวันที่ใบกากับ
6. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบรายงานภาษีซ้ื อที่แตกต่างกันได้ 6 แบบและมีตน้ ฉบับที่ช่วยให้
แก้ไขได้ 7 แบบ
7. สามารถพิมพ์และแก้ไขรู ปแบบรายงานภาษีขายที่แตกต่างกันได้ 6 แบบและมีตน้ ฉบับที่ช่วยให้
แก้ไขได้ 7 แบบ
8. สามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 2 แบบคือแบบเกณฑ์สิทธิและแบบเกณฑ์เงิน
สด
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9. สามารถพิมพ์รายงานภาษีซ้ื อ, ภาซื้ อขายและแบบยืน่ ภงด. แยกตามแผนกได้
10. สามารถพิมพ์แบบยืน่ ภงด.3, ภงด.53 ซึ่ งตรงตามแบบสรรพากรกาหนดและแนบนาส่ งทุกวันที่
7 ของเดือนได้ทนั ที
11. สามารถกาหนดประเภทเงินได้และอัตราที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ล่วงหน้าทาให้เวลาที่ทาใบหักจะ
ได้ไม่ผดิ พลาด
2.7.1.10 ระบบวิเคราะห์ การขาย ทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขายสิ นค้าและจัดทาเป็ นรายงาน
ทั้งแบบสรุ ปและแบบละเอียดข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้
1. ประวัติการขายแยกตามลูกค้า, ตามสิ นค้าและตามพนักงานขาย
2. ยอดขายแยกตามเขตการขายแจกแจงตามพนักงานขาย, ลูกค้าทั้งแบบละเอียดและสรุ ป
3. สรุ ปยอดขายประจางวด
4. สรุ ปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า (เปรี ยบเทียบ 12 งวด)
5. รายงานการจัดลาดับยอดขายแยกตามมูลค่าสิ นค้า, ตามปริ มาณ, ตามมูลค่าของแต่ละสิ นค้า+ลูกค้า
, ตามปริ มาณของแต่ละสิ นค้า+ลูกค้า, ตามมูลค่าของแต่ละสิ นค้า+พนักงานขาย, ตามปริ มาณของแต่ละ
สิ นค้า+พนักงานขาย, ตามลูกค้าและตามพนักงานขาย
6. สรุ ปยอดขาย (ทราบกาไรขั้นต้นทันที) แยกตามหมวดสิ นค้า, ตามคลัง, ตามลูกค้า, ตามพนักงาน
ขาย (เทียบกับเป้ าการขาย), ตามพนักงานขาย+ลูกค้า, ตามเขตการขาย+พนักงานขายและตามเขตการขาย+
ลูกค้า
2.7.1.11 ระบบวิเคราะห์ การซื้อ ทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าและจัดทาเป็ นรายงาน
ทั้งแบบสรุ ปและแบบละเอียดข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อใช้ในการวางแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในอนาคต
ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้
1. ประวัติการซื้ อแยกตามผูจ้ าหน่ายและสิ นค้า
2. สรุ ปยอดซื้ อประจางวด
3. สรุ ปยอดซื้ อเชื่อแยกตามผูจ้ าหน่าย (เปรี ยบเทียบ 12 งวด)
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4. สรุ ปยอดซื้ อแยกตามหมวดสิ นค้า, ตามคลังและตามผูจ้ าหน่าย
2.7.2 การจัดทารายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย
2.7.2.1 ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการได้จ่ายให้กบั ผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เมื่ อซื้ อสิ นค้าหรื อชาระค่าบริ การเพื่อใช้ในการประกอบกิ จการของตนเองหาก
ภาษีซ้ื อเกิดขึ้นในเดือนนั้น ไม่คานึงว่าสิ นค้าที่ซ้ื อมานั้นจะขายหรื อนาใช้ในการผลิตในเดือนใดก็ตาม
วิธีการจัดทารายงานภาษีซื้อ
1. ก่อนการจัดทารายงานภาษีซ้ื อทุกครั้งพนักงานบัญชี ตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องของใบกากับภาษี
ซื้ อ ตามขั้นตอนตังต่อไปนี้
1.1 ใบกากับภาษีซ้ื อที่นามาจัดทารายงานภาษีซ้ื อต้องเป็ น “ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป”
1.2 ใบกากับภาษีซ้ื อที่จะนามาจัดทารายงานต้องตรวจสอบดูวา่ เป็ นใบกากับภาษีซ้ื อที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อไม่ โดยสังเกตได้จากประเภทธุ รกิจของลูกค้า หากไม่แน่ใจให้
สอบถามลูกค้า
หมายเหตุใบกำกับภำษีซื้อต้ องไม่ ใช่ ใบกำกับภำษีซื้อที่เกิดจำกค่ ำรั บรอง และค่ ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะที่
ไม่ เกิน 10 ที่นั่ง
1.3 หากรายการในใบกากับภาษีซ้ื อเป็ นรหัสสิ นค้า ซึ่ งไม่สามารถทราบได้วา่ เป็ นการซื้ ออะไร ให้
สอบถามจากลูกค้าและเขียนไว้ในใบกากับภาษีฉบับดังกล่าวด้วยดินสอเพื่อประโยชน์ในการ
นาไปบันทึกบัญชี (ใบกากับภาษีซ้ื อดังกล่าวได้ควรนามาจัดทารายงานภาษีซ้ื อ)
1.4 ใบกากับภาษีที่ตอ้ งนามาจัดทารายงานภาษีซ้ื อต้องเป็ น “ต้ นฉบับใบกำกับภำษี” (ห้ามนา
ใบกากับภาษีซ้ื อที่เกิดจากการถ่ายเอกสาร หรื อ ตัวสาเนามาจัดทารายงานภาษีซ้ื อ
1.5 วันเดือนปี ในใบกากับภาษีซ้ื อที่นามาจัดทารายงานภาษีซ้ื อแต่ละเดือน ต้องไม่เกิน 6 เดือน
โดยนับจากเดือนที่ถดั จากเดือนในใบกากับภาษีซ้ื อฉบับดังกล่าว และให้ประทับตราคาว่า
“ถือเป็ นใบกากับภาษีซ้ื อเดือน………….”(เดือนที่นามาขอคืน) ในใบกากับภาษีดงั กล่าว
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1.6 ตรวจสอบรายการในใบกากับภาษีซ้ื อว่ามีครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรื อไม่ โดยใช้
ดินสอที่เครื่ องหมาย “” ตามข้อความในใบกากับภาษี ดังนี้
- มีคาว่า “ใบกากับภาษี” กรณี ที่เอกสารออกเป็ นชุดและใบกากับภาษีไม่ใช่เป็ น
เอกสารใบแรกของเอกสารที่ออกเป็ นชุด ต้องมีคาว่า “ต้นฉบับใบกากับภาษี” และ
“เอกสาร ออกเป็ นชุด”
- ชื่อ ที่อยู่ เลข เลขประจาตัวผูต้ วั ผูเ้ สี ยภาษีอากร ของผูอ้ อกใบกากับภาษีซ้ื อไม่มีการแก้
ไขใดๆ ทั้งสิ้ น
- ชื่อ ที่อยู่ ของผูร้ ับบริ การ หรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้า (ชื่อบริ ษทั ของลูกค้า) ถูกต้อง
- วันเดือนปี ในใบกากับภาษีซ้ื อต้องไม่เกิน 6 เดือน
- หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี
- ชื่อ ชนิด ปริ มาณ และราคา ของสิ นค้าหรื อบริ การ
- จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสิ นค้าและบริ การ
- อื่น ๆ
2. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบกากับภาษีซ้ื อตาม ข้อ 1.เรี ยบร้อยแล้ว ให้จดั เรี ยงใบกากับภาษี
ซื้ อตามวันที่ของใบกากับภาษีซ้ื อ เพื่อตรวจสอบดูวา่ ยอดตรวจตามรายงานภาษีซ้ื อที่จดั ทาหรื อไม่
3. ให้เรี ยงลาดับของใบกากับซื้ อใหม่ที่มุมขวาบน ด้วยดินสอ โดยเลขที่ให้ใช้ เดือน / ลาดับที่
(เช่น 02/001)
4. จัดทารายงานภาษีซ้ื อที่ลูกค้าทามาให้ตามเรี ยงลาดับให้ลาดับให้ถูกต้องตรงกับลาดับที่ที่เรี ยงใหม่
ในใบกากับภาษีซ้ื อ
5. เมื่อทาตามข้อ 3 , 4 เรี ยบร้อยแล้วให้ทดสอบการบวกเลขยอดซื้ อและยอดภาษีซ้ื อ โดยบวกเลข
จากยอดซื้ อและยอดซื้ อในใบกากับภาษีซ้ื อ (การบวกเลขให้บวกโดยเครื่ องคิดเลขที่มีกระดาษพริ นต์ ที่
กระดาษพริ นต์ให้เขียนชื่ อลูกค้า ระบุเดือนภาษี และระบุวา่ เป็ นยอดซื้ อ / ยอดภาษีซ้ื อแล้วนากระดาษที่บวก
ได้ แม็กซ์ติดกับรายงานภาษีซ้ื อ)
6. ทดสอบความถูกต้องของการคานวณภาษีซ้ื อ โดยนายอดซื้ อคูณด้วยอัตราภาษี (7% ,10%) แล้ว
ตรวจดูวา่ ยอดภาษีที่ได้จากการคานวณตรงกับยอดภาษีขายในรายงานภาษีซ้ื อหรื อไม่ (ผลต่างที่เกิดจากการ
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คานวณควรต่างด้วยยอดที่เป็ นจุดทศนิยมเท่านั้น
ผลต่าง)

หากเกิดผลต่างในจานวนมากควรติดตามหาสาเหตุของ
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ตางรางที่ 2.2 รายงานภาษีซ้ื อ
รายงานภาษีซื้อ
เดือนภาษีมกราคม ปี ภาษี 2555
ชื่อผูป้ ระกอบการ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคี คอมเมอร์เชี่ยล พลัส

ชื่อสถานประกอบการ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคีคอมเมอร์เชี่ยล พลัส

ใบกากับภาษี
วัน เดือน เล่มที่ /
ปี
เลขที่

ชื่อผูซ้ ้ือสิ นค้า / ผูร้ ับบริ การ

ยอดรวม

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
3032001809
สานักงาน
ใหญ่
สาขาที่
_____________
มูลค่าสิ นค้า

จานวนเงิน

หรื อบริ การ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

-

2.7.2.2 ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียน ได้เรี ยกเก็บหรื พึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อ
สิ นค้า หรื อผูร้ ับบริ การขายสิ นค้า หรื อชาระค่าบริ การ หากภาษีขายเกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็ นภาษีขายของเดือน
นั้น ไม่คานึงว่าสิ นค้าที่ขายหรื อบริ การที่ให้น้ นั จะซื้ อมา หรื อเป็ นผลมาจากการผลิตในเดือนใดก็ตาม
วิธีการจัดทารายงานภาษีขาย
1. ก่ อนการจัดท ารายงานภาษี ข าย จะต้องจัดเรี ย งใบก ากับ ภาษี ข ายตามล าดับ เลขที่ ข อง
ใบกากับภาษีขายเสี ยก่อน
2. ตรวจสอบดูเลขที่ของใบกากับภาษีใบแรกที่นาส่ งในแต่ละเดื อนนั้น ต่อเนื่ องจากเรื่ องที่
ใบกากับภาษีใบสุ ดท้ายของเดือนหรื อไม่
3. ตรวจสอบความต่ อเนื่ องของเลขที่ ใบก ากับ ภาษี ข ายว่ามี ก ารเรี ย งล าดับ อย่างต่ อเนื่ อง
หรื อไม่
4. หากเลขที่ของใบกากับภาษีขายกระโดดไม่ตอ้ งเนื่ องต้องสอบถามและติดตามหาสาเหตุ
การกระโดดข้ามเลขใบกากับภาษี ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจาก
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4.1 การยกเลิกใบกากับภาษีขาย ใบกากับภาษีขายที่ทาการยกเลิกต้องมีเอกสารอยูค่ รบชุด
4.2 ลูกค้าอาจลืมส่ งใบกากับภาษีขายบางรายการให้ ติดตามสอบถามลูกค้าเพื่อขอทราบ
ยอดขายและภาษีขายในใบกากับภาษีดงั กล่าวเพื่อนาส่ ง ภพ.30
5. ตรวจสอบยอดขายและยอดภาษี ขายในรายงานภาษี ขายที่ ลูกค้าจัดท าว่ามี ยอดถู กต้อง
ตรงกัน หรื อไม่ หากไม่ถูกต้องให้ติดตามหาสาเหตุและแจ้งให้ลูกค้าทราบและดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6. เมื่อปฏิบตั ิตามข้อ 5. เรี ยบร้อยแล้ว ให้ทดสอบการบวกเลข โดยบวกยอดขายและยอด
ภาษี ขายจากใบกากับภาษี ขายแต่ละใบ แล้วเปรี ยบเที ยบยอดที่ บวกได้ตามใบกากับภาษี ว่าถู กต้องตรงกับ
ยอดขายและยอดภาษี ข ายที่ จดั ท าในรายงานภาษี ข ายหรื อไม่ (การบวกเลขให้บ อกโดยเครื่ องคิ ด เลขที่ มี
กระดาษพริ นต์ ที่กระดาษพริ นต์ให้เขียนชื่ อลูกค้า ระบุเดือนภาษี และระบุวา่ เป็ นยอดขาย/ยอดภาษีขาย แล้ว
นากระดาษที่บวกได้ แม็กซ์ติดกับรายงานภาษีขาย)
7. ทดสอบความถู กต้องของการค านวณภาษี ขาย โดยนาภาษี ขายคูณด้วยอัตราภาษี (7%
,10%)
แล้วตรวจดูวา่ ยอดภาษีที่ได้จากการคานวณตรงกับยอดภาษีขายในรายงานภาษีขายหรื อไม่ (ผลต่างที่
เกิ ดจากการคานวณควรต่างด้วยยอดที่เป็ นจุดทศนิ ยมเท่านั้น หากเกิ ดผลต่างในจานวนมากควรติดตามหา
สาเหตุของผลต่าง)
8. วันเดือนปี ในใบกากับภาษีขายที่นาส่ งในแต่ละเดือนควรตรงตามเดือนภาษี หากใบกากับ
ภาษีขายไม่ตรงตามเดือนต้องทารายการยืน่ เพิ่มเติม (ยอดขายแจ้งขายในเดือนภาษีที่ยนื่ ยอดขายไว้ไม่ถูกต้อง)
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ตางรางที่ 2.3 รายงานภาษีขาย
รายงานภาษีขาย
เดือนภาษีมกราคม ปี ภาษี 2555
ชื่อผูป้ ระกอบการ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคี คอมเมอร์เชี่ยล พลัส

ชื่อสถานประกอบการ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคีคอมเมอร์เชี่ยล พลัส

ใบกากับภาษี
วัน เดือน เล่มที่ /
ปี
เลขที่

ชื่อผูซ้ ้ือสิ นค้า / ผูร้ ับบริ การ

ยอดรวม

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
3032001809
สานักงาน
ใหญ่
สาขาที่
_____________
มูลค่าสิ นค้า

จานวนเงิน

หรื อบริ การ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

2.7.3 บันทึกบัญชีด้านต่ างๆในโปรแกรม EXPRESS

ภาพที่ 2.1 การเข้าสู่ โปรแกรม โดยใช้รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน “BIT9”

-
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ภาพที่ 2.2 เลือกหาบริ ษทั ที่ตอ้ งการ โดยคลิกที่ช่องค้นหา พิมพ์ชื่อบริ ษทั ภาษาไทย เสร็ จแล้ว ตกลง

ภาพที่ 2.3 โปรแกรมจะขึ้นวันที่ปัจจุบนั ให้อตั โนมัติ Enter ผ่าน 2 ครั้ง จากนั้นจะเห็นชื่อบริ ษทั ที่
ต้องการบันทึกบัญชี
2.7.4

ขายสิ นค้ าเป็ นเงินสด
ภาพที่ 2.4 แสดงวิธีการเข้าบันทึกขายสิ นค้าเป็ นเงินสด
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2.7.4.1 จัดเรี ยงใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับสิ นค้า ซึ่ งได้เรี ยงตามวันที่และเดือนเป็ นที่เรี ยบร้อย
2.7.4.2 นาใบเสร็ จรับเงินมาใช้เป็ นเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยบันทึกลงในใบสาคัญ
รับ
2.7.4.3 เขียนอธิ บายรายการว่า “บันทึกขายสิ นค้า”
2.7.4.4 แนบใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับสิ นค้า ร่ วมกับใบสาคัญรับในแต่ละวันไว้ดวั ยกัน
2.7.4.5 เก็บรวมรวบใบสาคัญโดยเรี ยงลาดับตามวันที่และเดื อน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และ
รอป้ อนข้อมูลลงในโปรแกรม Express

ภาพที่ 2.5 แสดงการบันทึกขายสิ นค้าเป็ นเงินสด
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2.7.5 การซื้อสิ นค้ า

ภาพที่ 2.6 แสดงวิธีการเข้าบันทึกซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด
2.7.5.1 ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ที่ได้จากลูกค้าซึ่ งได้จดั เรี ยงลาดับตามวันที่และเดือน
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วมาเรี ยงลาดับโดยเขียนไว้ที่มุมด้านขวาของใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีแต่ละใบ
2.7.5.2 ทาการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินสด โดยบันทึกลงในใบสาคัญจ่าย ดังนี้
2.7.5.3 เขี ย นอธิ บ ายรายการในใบส าคัญ จ่ า ยว่ า “ซื้ อสิ นค้ า ” โดยอ้า งถึ ง ล าดับ ของ
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี
2.7.5.4 เก็บรวบรวมใบสาคัญโดยเรี ยงลาดับตามวันที่และเดือน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และ
รอป้ อนข้อมูลในโปรแกรม Express
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ภาพที่ 2.7 แสดงการบันทึกสิ นค้าเป็ นเงินสด
2.7.6 ซื้อสิ นค้ าเป็ นเงินเชื่อ

2.7.5.1 ตั้งบัญชีเจ้าหนี้รายตัว
ภาพที่ 2.8 แสดงการบันทึกซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ
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2.7.6.1ตั้งบัญชีเจ้าหนี้รายตัว
2.7.6.2 ใช้ใ บก ากับ ภาษี ที่ ไ ด้จ ัด เรี ย งล าดับ ตามวัน ที่ แ ละเดื อ น ซึ่ งได้เขี ย นล าดับ ของ
ใบกากับภาษีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วมาทาการบันทึกบัญชีในใบสาคัญซื้ อ
2.7.6.3 เขียนอธิ บายรายการโดยเขียนว่า”บันทึกซื้ อสิ นค้า” และอ้างถึ งเลขที่ของใบกากับ
ภาษี
2.7.6.4 ในกรณี ที่ มี ก ารลดหนี้ จากการซื้ อสิ น ค้า เราต้องท าการตรวจสอบในลดหนี้ ว่า
ถูกต้องหรื อไม่
จากการบันทึก “ซื้อเงินเชื่อ” รายการค้ าจะปรากฏใน สมุดรายวันซื้อ ดังนี้
Dr. ซื้ อสิ นค้า
XXX
ภาษีซ้ื อ
XXX
Cr. เจ้าหนี้การค้า
XXX

2.7.7

สาเหตุของการลดหนี้
2.7.7.1 การลดหนี้ของราคาสิ นค้าเนื่ องจาก
- สิ นค้าผิดข้อกาหนดที่ตกลงกัน
- สิ นค้าที่มีการชารุ ดเสี ยหายหรื อขาดจานวน
- คานวณราคาสิ นค้าผิดพลาดสู งกว่าที่เป็ นจริ ง
2.7.7.2 ได้รับสิ นค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจาก
- สิ นค้ามีการชารุ ดและบกพร่ อง
- ไม่ตรงตามตัวอย่าง
- ไม่ตรงตามคาพรรณนา
2.3.7.3 ในกรณี ที่มีใบเพิ่มหนี้ซ่ ึ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้า และจะต้องทาการ
ตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ วา่ ถูกต้องหรื อไม่
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2.7.8

สาเหตุของการเพิม่ หนี้
2.7.8.1 มีการเพิ่มราคาสิ นค้าที่ขายเนื่องจาก
- สิ นค้าเกินกว่าจานวนที่ตกลงซื้ อขายกัน
- คานวณราคาสิ นค้าผิดพลาดต่ากว่าที่เป็ นจริ ง
2.7.8.2 มีการเพิ่มราคาค่าบริ การเนื่ องจาก
- ให้บริ การเกินกว่าข้อกาหนดที่ตกลงกัน
- คานวณราคาค่าบริ การผิดพลาดต่ากว่าที่เป็ นจริ ง

2.7.8.3 เก็บรวมรวบใบสาคัญโดยเรี ยงตามลาดับวันที่และเดื อน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และ
รอป้ อนข้อมูลลงในโปรแกรม Express
2.7.9

ขายสิ นค้ าเป็ นเงินเชื่อ

ภาพที่ 2.9 แสดงการทึกขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
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2.7.9.1 จัดเรี ยงสาเนา ใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษี ซึ่ งเรี ยงตามวันที่และเดือนเป็ นที่เรี ยบร้อย
2.7.9.2 ตั้งบัญชีลูกหนี้รายตัว
2.7.9.3 บันทึกบัญชี ในใบสาคัญขาย โดยดูยอดเงินจากสาเนาใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษี ซึ่ ง
รายการที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันสามารถนามารวมกันได้
2.7.9.4. ในกรณี ที่มีการลดหนี้ จากการขายสิ นค้า โดยจะทาการบันทึกบัญชี ลงในใบสาคัญ
ทัว่ ไป
2.7.9.5 ในกรณี ที่มีใบเพิ่มหนี้ จากการขายสิ นค้า โดยจะทาการบันทึกบัญชี ลงในใบสาคัญ
ทัว่ ไป
2.7.9.6 เก็บรวบรวมใบสาคัญ โดยเรี ยงตามลาดับวันที่และเดือน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และ
รอป้ อนข้อมูลในโปรแกรม Express
จากการบันทึก “ขายเงินเชื่อ” รายการค้ าจะปรากฏใน สมุดรายวันขาย ดังนี้
- กิจการซื้ อมา-ขายไป
Dr. ลูกหนี้การค้า
XX
Cr. ขายสิ นค้า
XX
ภาษีขาย
XX
- กิจการให้บริ การ
Dr. ลูกหนี้การค้า
XX
Cr. รายได้จากการให้บริ การ
XX
ภาษีขาย-รอเรี ยกเก็บ
XX
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2.7.10 การจ่ ายชาระหนี้

ภาพที่ 2.10 แสดงการบันทึกจ่ายชาระหนี้เป็ นเงินสด
2.7.10.1 การจ่ ายชาระหนี้เป็ นเงินสด นาต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินที่ได้รับจากลูกค้า (ลูกค้า
ในที่น้ ี หมายถึ งบริ ษทั จากัดหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัดที่มาจ้างให้ทางสานักงานทาบัญชี ให้) มาจัดเรี ยง
ตามลาดับวันที่และเดือนก่อนหลัง
2.7.10.2 ทาการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีลงในใบสาคัญจ่าย ดังนี้
2.7.10.3 อธิ บายรายการในใบสาคัญจ่ายว่า “จ่ายชาระหนี้”
2.7.10.4 แนบใบเสร็ จรั บ เงิ น ร่ วมกับ ใบส าคัญ จ่า ยไว้ด้วยกัน เพื่ อ เป็ นหลัก ฐานในการ
จ่ายเงิน
2.7.10.5 เก็บรวมรวบใบสาคัญโดยเรี ยงตามลาดับวันที่และเดือน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และ
รอป้ อนข้อมูลลงในโปรแกรม Express
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2.7.10.6 จ่ ายชาระหนี้โดยผ่ านธนาคาร(เช็ ค) เป็ นการจ่ายชาระหนี้ ผ่านทางธนาคารโดย
การออกเช็คให้เจ้าหนี้ การบันทึกบัญชี ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อย ส่ วนเอกสารที่ใช้แนบเป็ นต้นฉบับ
ใบเสร็ จรับเงินเหมือนกับการจ่ายชาระหนี้เป็ นเงินสดและจะบันทึกบัญชี ดังนี้

ภาพที่ 2.11 แสดงการบันทึกจ่ายชาระหนี้เป็ นเช็ค
จากการบันทึก “จ่ ายชาระหนี้” รายการค้ าจะปรากฏใน สมุดรายวันจ่ าย ดังนี้
Dr. เจ้าหนี้การค้า
XX
Cr. เงินสด/เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
XX
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2.7.11 การรับชาระหนี้

ภาพที่ 2.12 แสดงการบันทึกรับชาระหนี้เป็ นเงินสด
2.7.11.1 รับชาระหนี้เป็ นเงินสด ลูกหนี้จะนาเงินสดมาชาระเมื่อถึงกาหนดเวลาชาระหนี้
การบันทึกบัญชีจะเริ่ มจาก
2.7.11.2 จัดเรี ยงสาเนา ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ตามวันที่และเดือนเป็ นที่เรี ยบร้อย
2.7.11.3 ทาการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีลงในใบสาคัญรับ
2.7.11.4 อธิ บายรายการในใบสาคัญจ่ายว่า “รับชาระหนี้ ”
2.7.11.5 แนบใบเสร็ จรับเงินร่ วมกับใบสาคัญไว้ดว้ ยกันเพื่อเป็ นหลักฐานในการจ่ายเงิน
2.7.11.6 เก็บรวบรวมใบสาคัญโดยเรี ยงตามลาดับวันที่และเดือน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และ
รอป้ อนข้อมูลลงใน โปรแกรม Express
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ภาพที่ 2.13 แสดงการบันทึกรับชาระหนี้เป็ นเช็ค
2.7.12 การบันทึกบัญชีเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่าย
2.7.12.1 นาใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีมาจัดเรี ยงตามวันที่และเดือน
2.7.12.2 ทาการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีลงในใบสาคัญ
2.7.12.3 แนบใบเสร็ จรับเงินกับใบสาคัญจ่ายในแต่ละวันไว้ดว้ ยกัน
2.7.12.4 เก็บรวบรวมใบสาคัญโดยเรี ยงตามลาดับวันที่ และเดือนเพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และ
รอป้ อนข้อมูลลงในโปรแกรม Express
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2.7.13การบันทึกโอนปิ ดภาษีซื้อ ภาษีขาย
เมื่อผูใ้ ช้งานบันทึกรายการรายวันต่างๆ เสร็ จแล้ว หากต้องการปิ ดงวดบัญชีควรตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ว่าตัวเลขถูกต้องหรื อไม่ จากการตรวจสอบบัญชีแบกประเภท หรื อกระดาษทาการ จากนั้นให้
ทาการประมวลผล Recalculate แยกประเภท ที่เมนูบารุ งรักษาข้อมูลก่อน
2.7.13.1 การตรวจสอบยอดภาษีซื้อและยอดภาษีขาย ให้ ไปดูทรี่ ายงาน ที่ระบบภาษี
1 เลือกภาษีขาย ให้ระบุเดือนที่ตอ้ งการทราบยอดรายงานภาษีขาย เช่น 01/01/50
ถึง 31/12/50 ได้ยอดเท่าไหร่ ให้บนั ทึกไว้
2 เลือกภาษีซ้ื อ ให้ระบุเดือนที่ตอ้ งการทรายยอดรายานภาษีซ้ื อ เช่น 01/01/50 ถึง
31/12/50 ได้ยอดเท่าไหร่ ให้บนั ทึกไว้หรื อไปตรวจสอบได้ที่รายงานกระดาษทาการก็ได้ ได้ยอดภาษีซ้ื อ-ขาย
เท่าไหร่ ให้บนั ทึกไว้
2.7.13.2 ขั้นตอนการปิ ดภาษีทุกสิ้นเดือน
- โอนบัญชี ภาษีซ้ื อ-ภาษีขาย เข้าบัญชีลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้สรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ดูรายงานภาษีซ้ื อ เพื่อหามูลค่าภาษีที่ตอ้ งขอคืน
-ดูรายงานภาษีขาย เพื่อหามูลค่าภาษีที่ตอ้ งนาส่ ง
เมื่อทราบข้อมูลมูลค่าภาษีแล้ว ก็พิจารณาว่าจะต้องขอคืนหรื อนาส่ งภาษี แล้วทาการบันทึก
บัญชีลงไปที่เมนู ระบบบัญชี บันทึกรายวัน  สมุดรายวันทัว่ ไป F3 เพิ่มเอกสาร ให้ทาการค้น
ผังบัญชีแต่ละหน้าที่ของภาษีขาย และภาษีซ้ื อ มาทาการบันทึกรายวัน(ขึ้นตอนนี้ให้บนั ทึกทุกสิ้ น
เดือน)
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ภาพที่2.14 แสดงการบันทึกค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันจ่าย

ภาพที่ 2.15 แสดงการบันทึกปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป

บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการเข้าปฏิบตั ิงานโครงการ “สหกิจศึกษา” ณ บริ ษทั ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จากัด วันที่
4 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
ซึ่ งการปฏิ บ ตั ิ งานดังกล่ าวเป็ นการปฏิ บ ตั ิ งานประจาวัน ในแต่ ละเดื อนการปฏิ บ ตั ิ งานจะมี ความ
คล้ายคลึ งกัน เริ่ มตั้งแต่การท าความรู ้ จกั กับ เอกสารที่ ใช้ประกอบการท าบัญชี ต่างๆ เช่ น ใบกากับ สิ นค้า/
ใบกากับภาษี,ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี,ใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้ และใบสาคัญต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
และเมื่อรู ้จกั เอกสารที่ใช้ประกอบการทาบัญชีแล้วก็บนั ทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการซื้ อขายสิ นค้า เช่น
 บันทึกซื้ อสิ นค้า สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิ นสดจะบันทึ กในใบสาคัญ
จ่าย และซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อจะบันทึกในใบสาคัญซื้ อ
 บัน ทึ ก การขายสิ น ค้า สามารถแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ ขายสิ น ค้า เป็ นเงิ น สดจะบัน ทึ ก ใน
ใบสาคัญรับ และขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อจะบันทึกในใบสาคัญขาย
 บันทึกรับชาระหนี้ จะบันทึกในใบสาคัญรับ
 บันทึกจ่ายชาระหนี้ จะบันทึกในใบสาคัญจ่าย
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการซื้ อขายสิ นค้า จะบันทึกในใบสาคัญจ่าย
 การป้ อนข้อมู ล ต่ างๆ จากใบส าคัญ เข้าโปรแกรม Express เพื่ อที่ จะจัด ทารายงาน และออก
รายงานงบการเงิน รวมทั้งเข้าแฟ้ มใบสาคัญต่างๆ นอกจากนี้ ในทุกๆเดือนจะมีการจัดเตรี ยม
แบบภาษี ภ.ง.ด.1,3,53 เพื่อนาส่ งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน,จัดทารายงานภาษีซ้ื อ
รายงานภาษี ขาย และกรอกแบบ ภ.พ.30 เพื่ อนาส่ งกรมสรรพากร และทุ ก 6 เดื อน จะต้อง
นาส่ ง ภ.ง.ด.51 ต่อไป
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3.1 ปัญหาและขอเสนอแนะ
ปัญหาในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา
ปัญหาด้ านโปรแกรม Expressเนื่องจากขาดชานาญในการใช้โปรแกรม Express ทาให้การทางานใน
ช่วงแรกเกิดความล่าช้าในการทางาน และยังส่ งผลทาให้เกิดความผิดพลาดกับงานที่ได้รับมอบหมาย
การแก้ ใขปั ญหา เมื่อมี ขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับการใช้โปรแกรมก็จะต้องไปขอคาแนะนาจากพนักงานที่
ปรึ กษา จดบันทึกวิธีการใช้โปรแกรมอย่างละเอียด และต้องมีความรอบคอบในการทางานมากขึ้น
ปัญหาด้ านการสื่ อสาร เนื่ องจากในระยะแรกไม่ค่อยสนิ ทสนมกับพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงาน
ท่านอื่นๆมากนัก จึงทาให้ไม่กล้าที่จะซักถามพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานท่านอื่นๆเมื่อมีขอ้ สงสัย ส่ งผล
ให้งานเสร็ จล่าช้าในช่วงสัปดาห์แรกของการทางาน
การแก้ ไขปั ญหา ต้องศึกษาการทางาน ระบบการมอบหมายงานและมีความตั้งใจฟั งคาสั่งที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานท่านอื่นๆ รวมทั้งพยายามจดบันทึกทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย
งานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ซึ่ งจะทาให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดความผิดพลาดและเสี ยหายน้อยที่สุด
ปัญหาเกี่ยวกับการวางตัว ในช่ วงแรกจะรู ้สึกประหม่าไม่กล้าตัดสิ นใจ หรื อทางานเนื่ องจากกลัวว่า
จะท างานผิดพลาด และจะทางานของบริ ษ ทั เสี ยหายหรื อท างานออกมาได้ไม่ดีพ อต่อความต้องการของ
บริ ษทั
การแก้ ไขปั ญหา พยามยามทางานให้เต็มความสามารถ เมื่อทางานเสร็ จแล้วนาไปให้พนักงานที่
ปรึ กษาหรื อพนักงานที่มอบหมายงานาตรวจทาน หากตรงไหนผิดพลาดจะจดบันทึกไว้เพื่อไม่ให้เกิ ดความ
ผิดพลาดในครั้งต่อไป
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3.2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งผลการปฏิบัติงาน
การรับเอกสารจากบุคคลภายนอก ในการรับเอกสารจากบุคคลภายนอก
เช่น ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน บางครั้งเอกสารที่ได้รับอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วนและล่าช้าตามที่
ทางบริ ษทั ต้องการ ทาให้การทางานล่าช้าและไม่ตรงตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้
ข้ อเสนอแนะ
ควรแจ้งกาหนดการจัดส่ งเอกสารที่แน่นอนมายังบริ ษทั อย่างเป็ นระบบและตรงตามเวลาที่ได้วางไว้
โดยก่อนถึงกาหนดส่ งเอกสารอย่างน้อย 2 วัน จะต้องติดต่อสถานประกอบการหรื อโทรไปแจ้ง เพื่อให้ลูกค้า
ทราบและส่ งเอกสารมาให้ทนั ตามกาหนดเวลา
วันที่หรือยอดเงินในใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงินไม่ ชัดเจน
เนื่องจากในบางครั้งเป็ นการเขียนด้วยลายมือในใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน ทาให้การทาบัญชี หรื อ
การทารายงานภาษีซ้ื อ ภาษีขายเกิดการผิดพลาดได้ง่าย
ข้ อเสนอแนะ
พนักงานควรจะโทรไปสอบถามกับลูกค้า หรื อบางครั้งต้องทาการคานวณยอดภาษีใหม่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลหรื อตัวเลขที่ถูกต้อง
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