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Abstract
NonNaWaKit Accounting and Tax Company Limited is a company that provides
accounting and tax services, auditing and business registration. I was assigned to record input
tax-output tax and prepare the input tax-output tax reports with Express accounting software.
The first phase of the operation took a lot of time due to the lack of accounting software skills and
no experience in preparing input tax h output tax reports.
So I designed this project to increase the skill of using Express accounting software in
accounting and increase the efficiency of the preparation of the input tax - output tax reports by
studying tax invoices, input tax, out put tax, preparation of input tax - output tax reports with
Express accounting software. The results showed that I had the skill to use the Express
accounting software in accounting, preparing input tax h output tax reports effectively and expect
this project to be useful to interested parties.
Keywords : Input-output tax report, Tax invoices, Express accounting software.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Expressในปั จจุบนั ที่นิยมมำกในประเทศไทย ซึ่ งมี ผทู้ ี่ใช้งำน
โปรแกรมส ำเร็ จรู ป ทำงกำรบัญชี Expressนี้ อยู่มำกกว่ำ 50,000 รำย และได้มี กำรพัฒนำระบบ
โปรแกรม โดย บริ ษทั เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์ กรุ๊ ป จำกัด เป็ นผูพ้ ฒั นำและจำหน่ ำยโปรแกรมระบบ
บัญชีสำเร็ จรู ป Expressโดยมีกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผูใ้ ช้ และตำมยุค สมัยที่ เปลี่ ย นแปลงไปให้มี ควำมสมบูรณ์ พ ร้ อมที่ จะรองรั บงำนบัญชี และ
ครอบคลุมถึงกำรใช้ประกอบธุ รกิจทัว่ ๆไปเช่นระบบควบคุมสิ นค้ำคงคลังระบบบัญชี เจ้ำหนี้ลูกหนี้
บริ ษ ัท นนท์ น วกิ จ กำรบัญ ชี แ ละภำษี จ ำกัด เป็ นกิ จ กำรประเภท บริ ก ำรรั บ ท ำบัญ ชี ได้น ำ
โปรแกรม Express มำใช้ในกิจกำรเพื่อให้ดำเนินงำนของบริ ษทั ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและกำร
ทำงำนที่เป็ นระบบ ซึ่ งทำให้กำรบันทึกข้อมูลให้มีควำมสะดวก รวดเร็ ว และลดควำมผิดพลำดใน
กำรทำงำน
ดังนั้นผูจ้ ดั ทำได้มีควำมสนใจศึกษำกำรปฏิ บตั ิงำนกำรใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำร
บัญชี Expressเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชี ซึ่ งเป็ นพื้นฐำนในกำรทำงำนทำให้กำรบันทึกข้อมูล
ให้มี ค วำมสะดวก รวดเร็ ว มำกขึ้ น ซึ่ งสำมำรถนำควำมรู้ ที่ จ ำกกำรศึ ก ษำกำรใช้ง ำนโปรแกรม
สำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Expressไปประยุกต์ในกำรประกอบวิชำชีพในอนำคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1. เพื่อเรี ยนรู้กำรใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Expressเบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
บันทึกบัญชี ซึ่ งเป็ นพื้นฐำนในกำรทำงำน
1.2.2. เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรทำงำนของโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำร
บัญชี Express
1.2.3เพื่อสำมำรถอธิ บำยหลักกำรและวิธีกำรทำงำนของโปรแกรมในเบื้องต้นได้ในกำรบึก
ทึกบัญชี
1.2.4เพื่อสำมำรถทำกำรตรวจข้อมูลที่ได้ทำกำรบันทึกบัญชี ว่ำถูกต้องตำมเอกสำรที่ได้ทำ
กำรบันทึกบัญชี
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1. สำมำรถใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Expressเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบันทึก
บัญชีได้ 1.3.2. สำมำรถใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Expressได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 สำมำรถใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Expressเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบันทึก
บัญชี ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
1.4.2เข้ำ ใจในระบบกำรท ำงำนของโปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ทำงกำรบัญ ชี Expressเพื่ อ ลด
ขั้นตอนในกำรทำงำนกำรบันทึกข้อมูลมีควำมสะดวกและรวดเร็ ว
1.4.3 สำมำรถนำควำมรู้ ที่ จำกกำรศึก ษำกำรใช้งำน โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี
Express
ไปประยุกต์ในกำรประกอบวิชำชีพในอนำคต
1.4.4สำมำรถทำกำรตรวจข้อมูลที่ได้ทำกำรบันทึกบัญชีได้ เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้อง ทำให้กำรทำงำนมีประสิ ทธิภำพ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการบัญชี
มี การพบหลัก ฐานว่า การบัญชี เกิ ดขึ้ นมากว่า 4,000 ปี แล้ว สมัย นั้นได้มีก ารจัดทาบัญชี
สิ นค้า บัญชี ค่าแรง และค่าภาษีอากร ในเมโสโปเตเมีย ต่อมาก่อนคริ สตศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาว
อิ ตาเลี่ ย นได้พ ฒ
ั นาระบบบัญชี คู่ ข้ ึ นใช้เป็ นครั้ งแรก แต่ หลัก เกณฑ์ต่ า ง ๆ ที่ เขาคิ ดขึ้ นนั้นไม่ ไ ด้
รวบรวมไว้จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1494 นาย FRA LUCA PACIOLI ชาวอิตาเลี่ยน ได้แต่งหนังสื อชื่ อ
เรี ยกสั้น ๆ ว่า "Summa" เป็ นตาราว่าด้วยการคานวณเกี่ ยวกับเลขคณิ ต พีชคณิ ต การแลกเปลี่ ยน
เงินตรารวมทั้งการบัญชี ซึ่ งเขาได้รวบรวมกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหลักการบัญชี คู่ไว้อย่างสมบูรณ์ จน
ได้รับการยกย่องว่าเป็ น "บิดาแห่ งวิชาการบัญชี " ต่อมาราวคริ สตศตวรรษที่ 18 เกิ ดการปฏิ วตั ิทาง
อุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ มีการลงทุนกันมากขึ้น
โดยเฉพาะมีการลงทุนร่ วมกัน ทาให้เกิ ดความคิดที่จะบันทึกบัญชี กิจการแยกต่างหากจากเจ้าของ
เพื่อจะได้ทราบว่าใครลงทุนเท่าใด และมีสิทธิ ส่วนได้ ส่ วนเสี ยในกิจการเท่าใด นอกจากนั้นยังมีการ
จัดทางบการเงินเพื่อรายงานถึงผลการดาเนิ นงานและฐานะของ ธุ รกิ จให้ผรู ้ ่ วมลงทุนได้ทราบ ซึ่ ง
แนวความคิดนี้เป็ นที่ยอมรับและใช้กนั อยูจ่ นถึงปั จจุบนั

การบัญชี (Accounting)
คือ ขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทางการเงิน (Pride,
Hughes and Kapoor. 1996 : 534)สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
เรี ยกย่อว่า ส.บช. (The Institute of Ceritfied Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ได้ให้
ความหมายของการบัญชีไว้ดงั นี้
การบัญชี (Accounting) หมายถึ ง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จาแนก และทาสรุ ป
ข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิ จในรู ปตัวเงิน ผลงานขั้นสุ ดท้ายของการบัญชี ก็คือการให้
ข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ าย และผูท้ ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการสมาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของประเทศสหรัฐอเมริ กา ( The American Institute of Certified Public
Accountants : AICPA) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดงั นี้
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" Accounting is the art of recording, classifying and หsummarizing in a significant manner and in
terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial character and
interpreting the results thereof."

จากค านิ ย ามดัง กล่ า ว การบัญ ชี หมายถึ ง ศิ ล ปะของการจดบันทึ ก การจ าแนกให้ เ ป็ น
หมวดหมู่ และการสรุ ปผลสิ่ ง สาคัญในรู ป ตัวเงิ น รายการ และเหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
ทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบตั ิดงั กล่าวด้วย
การบัญชีมีความหมายที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. การทาบัญชี (Bookkeeping) เป็ นหน้าที่ของผูท้ าบัญชี (Bookkeeper) ซึ่ งมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 การรวบรวม (Collecting) หมายถึ ง การรวบรวมข้อ มูล หรื อ รายการค้าที่ เ กิ ด ขึ้ น
ประจาวันและหลักฐานข้อมูลที่ เกี่ ยว กับการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น หลักฐานการซื้ อเชื่ อและขายเชื่ อ
หลักฐานการับและจ่ายเงิน เป็ นต้น
1.2 การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งให้ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่ รับรองทัว่ ไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของหน่วยเงินตรา
1.3 การจาแนก (Classifying) หมายถึง การนาข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้ว มาจาแนกให้เป็ น
หมวดหมู่ของบัญชีประเภทต่างๆ เช่น หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย
1.4 การสรุ ปข้อมูล (Summarizing) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ดงั กล่าว
มาแล้วมาสรุ ปเป็ นรายงาน ทางการเงิน (Accounting report) ซึ่งแสดงถึงผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินของธุ รกิจตลอดจนการได้มาและใช้ไป ของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง
2. การให้ขอ้ มูลทางการเงิ น เพื่อประโยชน์แก่ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องหลายฝ่ าย เช่ น ฝ่ ายบริ หาร ผูใ้ ห้กู้
เจ้าหนี้ ตัวแทนรัฐบาลนัก ลงทุน เป็ นต้น นอกจากนี้ขอ้ มูลทางการเงินยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ทางด้าน การเงิน การจัดทางบประมาณ การปรับปรุ งระบบบัญชี เป็ นต้น
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หลักการบันทึกบัญชี
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction) แบ่งเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
ระบบบัญชีเดี่ยว (Single - entry bookkeeping or single - entry system) เป็ นวิธีการบันทึก
บัญชี เพียงด้านเดียวเท่านั้นคือ ด้านเดบิตหรื อด้านเครดิต ระบบบัญชี เดี่ยวนี้ จะบันทึกเฉพาะรายการ
ในบัญชี เงินสด หรื อ บัญชีที่สาคัญบางบัญชี เช่น บัญชี ลูกหนี้ หรื อบัญชี เจ้าหนี้ เท่านั้น โดยไม่ได้ใช้
การบันทึกรายการตามระบบบัญชี คู่ที่ตอ้ งบันทึกรายการบัญชี ท้ งั ด้านเดบิตและเครดิต การบันทึก
บัญชี ตามระบบบัญชี เดี่ ยวนี้ นิยมใช้ในกิ จการขนาดเล็กที่เจ้าของเป็ น ผูค้ วบคุ มและจดบันทึกเอง
สาหรั บ ธุ รกิ จขนาดย่อมขึ้ นไปไม่ ควรนาระบบบัญชี เดี่ ยวมาใช้ เนื่ องจากจะมี ปั ญหาในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทางบการเงิน

ระบบบัญชี คู่ (Double - entry bookkeeping or double - entry system) เป็ นวิธีการที่ใช้
ปฏิบตั ิในการบันทึกรายการบัญชี ต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป รายการในสมุด
บัญชีแยกประเภท ตลอดจนเอกสารหลักฐาน การบันทึกเหล่านี้ มีระบบการและประเพณี ปฏิบตั ิต่าง
ๆ ซึ่ งอาจใช้ได้กบั ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทาให้สามารถเสนอ
รายงานทางการเงินได้ถูก ต้อง ตามที่ควรและทันต่อเหตุการณ์การบันทึกบัญชี ตามระบบบัญชี คู่แต่
ละรายการจะ เกี่ยวข้องกับบัญชีสองด้าน คือบันทึกด้านเดบิตบัญชี หนึ่ งและบันทึกด้านเครดิตในอีก
บัญชี หนึ่ งด้วยจานวน เงินที่เท่ากัน และจะมีผลทาให้เกิดดุลขึ้นในตัวเอง และในขณะเดี ยวกันก็จะ
ทาให้ผลรวมของยอดบัญชีที่เกิดจากทุกรายการรวมกันแล้ว ได้ค่าเป็ นศูนย์ นัน่ ก็คือ ผลรวมของยอด
ดุ ลเดบิตเท่ากับผลรวมยอดดุ ลเครดิ ต การจัดทารายละเอียดของยอดบัญชี ต่าง ๆ ประกอบกันเป็ น
ยอดรวมทั้งสิ้ น เรี ยกว่า "งบทดลอง (สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย.
2538)
การ บันทึกบัญชี จะใช้หลักระบบบัญชี คู่ ดังนั้นรายการค้าทุกรายการต้องบันทึกโดยเดบิต
บัญชี หนึ่ ง และเครดิ ตอีกบัญชี หนึ่ งด้วยจานวนเงินที่เท่ากันเสมอ เรี ยกว่า บัญชี น้ นั ได้ดุลกัน แต่ใน
บางครั้งรายการค้าที่เกิ ดขึ้นในเวลาเดี ยวกันมีหลายบัญชี อาจบัญชี อาจบันทึกบัญชี โดยเดบิตหรื อ
เครดิตบัญชี หลายบัญชี รวมกันได้ เรี ยกว่า การรวมรายการ (Compound entry) แต่จานวนเงินรวม
ของเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันเสมอ นอกจากนั้นเมื่อบันทึกรายการค้าเรี ยบร้อยแล้วยอดคงเหลือ
ของแต่ละบัญชี ที่มี ยอดดุลเดบิต เมื่อนามารวมกันจะเท่ากับยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ที่มียอดดุล
เครดิต ซึ่ งเป็ นไปตามหลักสมการบัญชีที่วา่ สิ นทรัพย์ เท่ากับ หนี้สินและทุนรวมกัน
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หลักการบันทึกบัญชี ตามระบบบัญชี ค่ ู
การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ของแต่ละหมวดบัญชี มีหลักดังนี้
1. หมวดบัญชีสินทรัพย์
รายการ ค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต ส่ วน
รายการค้าใดที่วเิ คราะห์แล้วมีผลทาให้สินทรัพย์ลดลงจะบันทึกไว้ทางด้าน เครดิต
2. หมวดบัญชีหนี้สิน
รายการค้าใดที่ วิเคราะห์ แล้วมี ผลท าให้หนี้ สินเพิ่มขึ้ นจะบันทึ กไว้ทางด้า นเครดิ ตส่ วน
รายการ ค้าใดที่วเิ คราะห์แล้วมีผลทาให้หนี้สินลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต
3. หมวดบัญชีทุน
รายการ ค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้ทุนเพิ่มขึ้นจะบันทึกบัญชี ไว้ทางด้านเครดิ ต ส่ วน
รายการค้าใดที่วเิ คราะห์แล้วมีผลทาให้ทุนลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต
4. หมวดบัญชีรายได้
จาก การวิเคราะห์สมการบัญชี ถ้าบัญชี รายได้เพิ่มขึ้นมีผลทาให้บญั ชี ทุนเพิ่ม ดังนั้น การ
วิเคราะห์ยึดตามหลักหมวดบัญชี ทุน กล่าวคือ ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นจะบันทึกบัญชี ดา้ นเครดิต ถ้ารายได้
ลดลงจะบันทึกบัญชีทางด้านเดบิต
5. หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย
จาก การวิเคราะห์สมการบัญชี ถ้า บัญชี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นมี ผลทาให้บญ
ั ชี ทุนลดลงดังนั้น
หลักการวิเคราะห์ ยึดตามหลักหมวดบัญชีทุนเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นจะบันทึกทางด้าน
เดบิตถ้าค่าใช้จ่ายลดลงจะบันทึกทาง ด้านเครดิต
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หมวดบัญชีและสมการบัญชี
หมวดบัญชี หมายถึง การจัดหมวดหมู่บญั ชีโดยแยกประเภทออกเป็ น 5 หมวดบัญชี ดังนี้
1. สิ นทรัพย์ ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 1
2. หนี้สิน ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 2
3. ส่ วนของเจ้าของ หรื อทุน ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 3
4. รายได้ ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 4
5. ค่าใช้จ่าย ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 5

สมการบัญชี
จาก งบดุล ยอดรวมของสิ นทรัพย์ จะเท่ากับยอดรวมของหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของเสมอ
ไม่ว่ากิ จการจะมีรายการค้าเกิ ดขึ้นหรื อเปลี่ ยนแปลงไปในรู ปแบบใดก็ตาม เมื่ อพิจารณาทางด้าน
สิ นทรัพย์จะเป็ นการแสดงถึงสิ่ งที่กิจการเป็ นเจ้าของ ส่ วนทางด้านหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของจะ
เป็ นการแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินลง ทุนของกิจการว่ามาจากเจ้าหนี้ และเจ้าของกิจการเป็ นจานวน
เท่าใดในแต่ละกลุ่ ม ดังนั้นสิ นทธิ เรี ยกร้ องของเจ้าหนี้ รวมกับ สิ ทธิ เรี ย กร้ องของส่ วนเจ้าของ จึ ง
เท่ากับสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ ซึ่ งแสดงออกมาเป็ น สมการบัญชี (Accounting equation) หรื อ
สมการงบดุล ได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
รายการค้า คือ เหตุการณ์ทางการเงิ นที่มีผลทาให้การดาเนิ นงานของกิ จการและก่อให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

วงจรบัญชี คือ ลาดับขั้นตอนในการลงบัญชี โดยเริ่ มต้นจากรายการค้า นาไปวิเคราะห์ จด
บันทึกในสมุดขั้นต้น จัดให้เป็ นหมวดหมู่ โดยผ่านไปยังบัญชี แยกประเภท แล้วนามาสรุ ปผลในรู ป
ของรายงานทางการเงิน
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บัญชี แยกประเภท ได้แก่ บัญชี แยกประเภทสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย มี 2 แบบ คือ แบบตัว T และแบบแสดงยอดคงเหลือ
หลัก บัญชี คู่ การบันทึ ก บัญชี ใ ช้หลัก "ทุ กๆ เดบิ ต จะต้องบันทึ ก เท่ ากับในทุ กๆ เครดิ ต
บัญชีแยกประเภท จะต้องนามาจัดให้เป็ นหมวดหมู่ โดยเรี ยงจาก สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ
รายได้และค่าใช้จ่าย โดยให้นาหมายเลขมากากับ เรี ยกว่า ผังบัญชี

คาศัพท์ทางบัญชีเบีอ้ งต้ น
สิ นทรัพย์
หมาย ถึ ง สิ่ งที่ มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนอันมี มูลค่า ซึ่ งบุ คคลหรื อกิ จการดเป็ นเจ้าของหรื อ
สามารถถื อเอกประโยชน์ได้จากกรรมสิ ทธิ์ ในสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ ททรัพย์สินธิ์ เรี ยกร้ อง มูล
ค่าที่ได้มา รายจ่ายที่ก่อให้เกิดสิ ทธิ์ และรายจ่ายของงวดบัญชีถดั ไป
จากความหมายดังกล่าว สิ นทรัพย์ในทางบัญชีมีหลายลักษณะดังนี้
-สิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงินหรื อเทียงเท่าเงิน เช่น เงินสด และตัว๋ เงินรับต่าง ๆ
-สิ นทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้อง เช่น ลูกหนี้
-สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์
-สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เช่น สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ สัมปทาน
-รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วจะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชี ถดั ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประเภท
ต่าง ๆ

สิ นทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
สิ นทรั พย์หมุนเวียน (Current asets) หมายถึ ง เงิ นสดหรื อสิ นทรัพย์อื่นที่มี เหตุ ผลจะ
คาดหมายได้วา่ จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรื อขาย หรื อใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ
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สิ นทรัพย์ถาวร (Fixed assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะคงทนถาวรเพื่อไว้ใช้ในการ
ดาเนินงานตามปกติของกิจการ และมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี
สิ นทรัพย์อื่น ๆ (Other assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ที่ไม่อาจจัดเข้าเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
หรื อสิ นทรัพย์ถาวรได้ เช่น เงินลงทุนระยะยาว รายจ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เป็ นต้น

หนี้สิน
หนี้ สิ น หมาย ถึ ง พันธะผูก พันกิ จ การอันเกิ ดจากรายการค้า การกู้ยืม หรื อจากคนอื่ นซึ่ ง
จะต้อง ชาระคืนในภายหน้าให้แก่บุคคลภายนอกตามสิ ทธิ เรี ยกร้ องที่บุคคลภายนอกมี ต่อ กิ จการ
ด้วยสิ นทรัพย์หรื อบริ การหนี้สินสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities) หมายถึง หนี้ สินซึ่ งมีระยะเวลาการชาระคืนภายใน 1
ปี หรื อภายในรอบระยะเวลาการดาเนิ นงานตามปกติของกิ จการด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อด้วย
การก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน
หนี้ สินระยะยาว (Long - term liabilities) หมายถึง หนี้ สินซึ่ งมีระยะเวลาการชาระคืนเกิน
กว่า 1 ปี หรื อเกิ น กว่า รอบระยะเวลาการดาเนิ นงานตามปกติ ข องกิ จการ หนี้ สิ นระยะยาวแบ่ ง
ออกเป็ นหลายประเภท เช่น เงินกูย้ มื ระยะยาว หุ น้ กู้ พันธบัตรเงินกู้ เป็ นต้น
หนี้ สินอื่น ๆ (Other liabilities) หมายถึ ง หนี้ สินซึ่ งไม่อาจจัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนและ
หนี้สินระยะยาว เช่น เงินสะสมหรื อเงินบานาญของลูกจ้าง พนักงาน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อรายได้รอการตัด บัญชี เป็ นต้น

รายได้
รายได้ หมาย ถึ ง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติ ของ
กิ จการรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่ น ๆ ที่ ไม่ได้เกิ ดจากการดาเนิ นงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
รายได้จากการขาย (Sales) หมายถึ ง รายได้ที่เกิ ดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การอันเป็ น
รายได้จากการดาเนิ นงานตาม ปกติ เช่น กิจการซื้ อขายสิ นค้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้จากการ
ขายสิ นค้า ส่ วนกิจการให้บริ การ เช่น ซ่อมเครื่ องไฟฟ้ า รายได้ของกิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม
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รายได้อื่น (Other incomes) หมายถึ ง รายได้ที่มิได้เกิ ดจากการดาเนิ นงานตามปกติของ
กิจการซึ่ งเป็ นรายได้ที่ไม่ใช้ รายได้จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การนัน่ เอง
ส่ วนของเจ้าของ หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการนามาลงทุนเป็ นเงินสดหรื อสิ นทรัพย์อื่นรวมทั้งกาไร
สุ ทธิ ที่ยงั มิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการด้วย ส่ วนจองเจ้าของจะมีคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของธุ รกิจ ส่ วนของเจ้าของกิจการแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
กิ จการเจ้าของคนเดี ยว ส่ วนของเจ้าของกิ จการประกอบด้วยบัญชี ทุน กาไรหรื อขาดทุ น
สุ ทธิ และถอนใช้ส่วนตัว
ห้าง หุ น้ ส่ วน ส่ วนของเจ้าของกิจการเรี ยกว่า ส่ วนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน (Partners' equity) เป็ น
ผลรวมของทุนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนทุกคน ซึ่ งทุนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนแต่ละคนนั้นประกอบด้วยผลรวม
ของเงินลงทุน เงินถอนทุนและส่ วนแบ่งผลกาไรและขาดทุนสุ ทธิ
บริ ษทั จากัด ส่ วนของเจ้าของกิจการเรี ยนกว่า ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Shareholders' equity) เป็ น
ผลรวมของทุนจดทะเบี ยนตามกฎหมายของบริ ษทั ที่แสดงอยูใ่ นรู ปชนิ ดของหุ ้น จานวนและมูลค่า
หุ น้ ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ หรื อส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ น้ และกาไรสะสม

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนส่ วนที่หกั ออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดาเนิ นการงานหนึ่ ง
ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ต้นทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายหรื อบริ การที่ให้ กล่าวคือใน
กิจการซื้ อเพื่อขาย ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายจะรวมราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้สินค้า
อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะขาย ส่ วนในกิ จการผลิ ตเพื่อขายต้นทุนของสิ นค้าที่ขายคือ ต้นทุนการผลิ ต
ของสิ นค้านั้น ซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ ย้ การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเองมาจาก
การขายสิ นค้าหรื อบริ การ และค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการบริ หารกิ จการอันเป็ นส่ วนรวมของ
การ ดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่ น (Other expenses) หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายนอกเหนื อจากที่ จดั เข้า เป็ นต้นทุ นขายและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่นดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
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ค่า ใช้จ่ายสาหรับธุ รกิจขายสิ นค้า จะประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น สาหรับธุ รกิจขายบริ การค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และ ค่าใช้จ่ายอื่นเท่านั้น
งบการเงิน
เป็ นรายงาน ทางการเงินที่นาเสนอข้อมูลเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรื อระหว่างงวด
บัญชีก็ได้งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อ เมื่อกิจการได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจาเป็ น งบการเงินดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินในการตัดสิ นใจเชิง เศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบตั ิงาน
ของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินต้องจัดทาอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง และจะต้องนาเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้
ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
ส่ วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย

งบดุล (Balance sheet) เป็ นรายงานที่จดั ทาขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใด
วันหนึ่งว่ามีสินทรัพย์และหนี้ สินประเภทอะไรเป็ นมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุนเป็ นเท่าใด
งบกาไรขาดทุน (Income Statement) เป็ นรายงานที่จดั ทาขึ้นเพื่อแสดงผลการดาเนิ นงาน
ของกิจการในระหว่างงวดบัญชี หรื อสิ้ นงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ (Statement of changes in owners' equity)
หมายถึง รายงานที่จดั ทาขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็ นรายงานที่แสดงถึงการได้มาและใช้ไปของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note of Financial Statement) ประกอบด้วยการอธิบาย และ
การวิเคราะห์รายละเอียดของจานวนเงินที่แสดงในงบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ โดยแสดงในรู ปของงบย่อย หรื องบประกอบต่างๆ
รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลที่มาตรฐานการบัญชีกาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผย และการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นที่
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ทาให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินในการตัดสิ นใจ
ได้ถูกต้อง

โปรแกรมบัญชี สาเร็จรู ป Express
เอ็กซ์เพรส Expressเป็ นโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปซึ่ งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้
ด้วยกันเป็ นโปรแกรมเดี ย ว และข้อมูล จะเชื่ อมโยงถึ งกันโดยอัตโนมัติ ท าให้ลดขั้นตอนในการ
ทางาน เพียงแค่ทาการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้ อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทา
หน้าที่นาข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงาน
ทุกรายงานได้ทนั ที ทาให้ท่านสามารถทราบผลการดาเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
โปรแกรมทางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows สาหรับระบบเครื อข่าย (LAN) สามารถ
ใช้ได้ไม่จากัดตัวลูก รองรับธุ รกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุ รกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคียไ์ ด้ไม่จากัด
ประเภทธุ รกิจที่รองรับได้แก่ ซื้ อมา-ขายไป, บริ การ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นาเข้า, การผลิต และอื่นๆ
ในปั จจุ บนั มี ลูก ค้าที่ ใช้โปรแกรมอยู่ประมาณ 30,000 กว่า ราย ซึ่ งลู กค้า ส่ วนใหญ่ จะเป็ นลู กค้า ที่
ได้รับการแนะนาต่อๆ กันมา Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริ การ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหา
โทรมาสอบถาม สามารถทางานต่อได้ทนั ที
โปรแกรมมีท้ งั เวอร์ ชนั่ ภาษาไทย และเวอร์ ชนั่ ภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ ชนั่ ภาษาไทยจอภาพ
จะแสดงเป็ นภาษาไทย และข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ ส่ วนเวอร์ ชนั่
ภาษาไทย-อัง กฤษ จอภาพและหัว รายงานสามารถเลื อ กได้ว่า จะให้ แ สดงเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอัง กฤษ โดยท าการก าหนดไว้ที่ ร หั ส ผ่ า นของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งเหมาะกับ บริ ษ ัท ที่ มี ช าว
ต่างประเทศเป็ นผูบ้ ริ หารและต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง
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แผนผังการทางานของระบบ โปรแกรมบัญชี สาเร็จรู ป เอ็กซ์ เพรส Express
1. ระบบการจัดซื้ อสิ นค้าและการรับสิ นค้า
2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. ระบบการจัดจาหน่ายและการจองสิ นค้า
4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5. ระบบควบคุมสิ นค้าคงคลัง
6. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
8. ระบบบัญชีแยกประเภท
9. ระบบสิ นทรัพย์ถาวร
10. ระบบวิเคราะห์การขายสิ นค้า
11. ระบบวิเคราะห์การซื้ อสิ นค้า
12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
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โปรแกรมบั ญ ชี ส าเร็ จ รู ป เอ็ ก ซ์ เพรส Express นอกจากออกแบบมาให้ ร วดเร็ ว ใช้ ง านง่ า ย
ครอบคลุ มการทางานหลักๆ ได้สมบูรณ์ แล้ว จุดเด่นอีกอย่างของ Express คือ การใช้ทรัพยากร
ระบบน้อยมากทั้ง ระบบ Single และ ระบบ LAN จนคุ ณต้องแปลกใจ เรามาดู ขีดความสามารถ
ของ โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป เอ็กซ์เพรส Express กัน รายละเอียด และ ดู ความต้องการของระบบ
โปแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปเอ็กซ์เพรส Express

ระบบรายงาน (Report System)

Express for Windows มีระบบรายงานที่ยึดหยุ่น และสามารถสร้างรายงานด้วยตนเอง (Custom
Report) ได้อีกด้วย
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ระบบการพิมพ์เอกสาร และรายงาน ของ Express



เครื่ องพิมพ์สามารถใช้ได้ท้ งั แบบ Text Mode เช่น Dot Matrix แคร่ ยาว และ แบบ Graphic
Mode เช่น Laser, Inkjet



สามารถกาหนดรหัสภาษาไทยเพื่อให้ตรงกับเครื่ องพิมพ์ที่ใช้อยูไ่ ด้



สามารถกาหนดเครื่ องพิมพ์ประจาแต่ละผูใ้ ช้งาน ในกรณี ระบบเครื อข่าย (LAN)



สามารถพิมพ์รายงานออกจอภาพ, เครื่ องพิมพ์ และพิมพ์ลงไฟล์



สามารถส่ งรายงานไปยัง Word, Excel ได้



สามารถสร้างรายงานเพิ่มได้เองตามต้องการ (Report Writer) และขณะนี้ บริ ษทั กาลังพัฒนา
ระบบรายงานใหม่ออกมา

โดยระบบรายงานแบ่งออกเป็ นโครงสร้างหลักดังนี้
1. รายงานลูกหนี้ (Account Receivable Report)
2. รายงานเจ้าหนี้ (Account Payable Report)
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3. รายงานเช็ครับและเช็คจ่าย (Cheque Report)
4. รายงานสิ นค้าคงคลัง (Inventory Report)
5. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (Tax Report)
6. รายงานบัญชี (Account Report)
7. รายงานวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Report)
8. รายงานวิเคราะห์การซื้ อ (Purchase Analysis Report)
9. สร้างรายงานด้วยตนเอง (Create Report)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั นนท์นวกิจการบัญชี และภาษีจากัด
: NonNaWaKitAccount and TaxLtd.
ตั้งอยูท่ ี่
: 452,454 ถนนเพชรเกษม ตาบลพระประโทน อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
ลักษณะธุ รกิจ : ให้บริ การจัดทาบัญชี บริ การด้านการให้คาปรึ กษาและวางระบบบัญชี
เวลาทางาน
: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 034 275 639, 086 335 3597

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั
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3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั นนท์นวกิจการบัญชี และภาษีจากัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2553ขึ้นด้วยเจตนาทางธุ รกิจ ที่จะดูแลผลประโยชน์ทางธุ รกิจของลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ดในทุ กด้าน โดยมุ่งเน้น ที่จะประยุกต์รูปแบบงานตามลักษณะและปั ญหาของแต่ละกิ จการ
หลักการทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทาความเข้าใจในธุ รกิจอย่างถ่องแท้อีกทั้งการยึด
มัน่ ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพอย่างสู งเป็ นแนวทางการดาเนินงานของ
SIM
บริ การด้านบัญชี
 การออกแบบระบบบัญชี
 บันทึกบัญชี
 จัดทางบการเงินพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์
 ให้คาแนะนาในเรื่ องอื่น ๆ การจัดทาบัญชี
 การให้คาปรึ กษาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น การลงทุน, สิ นทรัพย์ถาวร การ
ตรวจสอบความมีตวั ตนของสิ นทรัพย์
บริ การตรวจสอบบัญชี
 การตรวจสอบภายใน
 การออกแบบการควบคุมภายใน
บริ การทางกฎหมาย
 จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วน ฯลฯ
 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วน ฯลฯ
บริ การที่ปรึ กษาทางภาษี
 วางแผนกลยุทธ์ภาษี
 ที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระสานงานกับกรมสรรพากร
 ให้คาแนะนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายได้
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กร
ผังองค์กรบริ ษทั นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จากัด

คณะกรรมการบริ ษทั

ที่ปรึ บษา CPA

ทีมตรวจสอบ

ทีมบัญชี 1

ทีมบัญชี 2

ทีมบัญชี 3

หัวหน้ าทีมตรวจสอบ

หัวหน้ าทีมบัญชี

หัวหน้ าทีมบัญชี

หัวหน้ าทีมบัญชี

พนักงานผู้ช่วย

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

รู ปที่ 3.2 ผังองค์กรบริ ษทั นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ได้รับคือผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิมีโอกาสลงมือปฏิบตั ิงานด้านต่างๆดังนี้
1. การยืน่ งบผ่านระบบ DBD e-filing
2. การบันทึกข้อมูลในเอกสารด้านการบัญชี เช่นใบกากับภาษีซ้ื อ ภาษีขาย ในโปรแกรม
Express
3. ได้ออกพบลูกค้าและตรวจสอบบัญชีได้รับหน้าที่บนั ทึกข้อมูล ต่างๆ
4. ได้เรี ยนรู้วธิ ีการในการวางระบบบัญชีของบริ ษทั
5. ถ่ายเอกสารส่ งผูส้ อบบัญชีจดั เรี ยงและเก็บเอกสารเข้าแฟ้ มอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวนภสร ศิริรัตน์ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคมพ.ศ. 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายนพ.ศ. 2559 )รวม
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 14 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 การเลือกหัวข้อรายงาน
การเลือกหัวข้อรายงาน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทารายงานจากพนักงานที่ปรึ กษา
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทารายงานและทาความเข้าใจใน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในดาเนินงาน
3.7.2 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน
การศึกษาขั้นตอนการดาเนิ นงานและการจัดทาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับหัอข้อรายงาน และ
รวบรวมข้อมูลจาก หนังสื อ รายงาน บทความหรื อเอกสารต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องเป็ น
ข้อมูลที่เป็ นจริ ง มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้
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3.7.3 การนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
การดาเนิ นงานต่อจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้อรายงานได้แล้ว
จะต้องนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ตามลาดับความสาคัญ ของเนื้ อหา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ตรงกับหัวข้อรายงานและมีปริ มาณเพียงพอเพื่อจัดทารายงานต่อไป
3.7.4การออกแบบระบบงาน
การออกแบบขั้นตอนการจัดทารายงานโดยการจัดเรี ยงเนื้ อหาในแต่ละขั้นตอนการจัดทา
รายงาน
3.7.5การสรุ ปผลและจัดทารายงาน
ทาการสรุ ปผลข้อมูลต่างๆที่ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับรายงาน เพื่อจัดทารายงาน โดยการร่ าง
เนื้อหา ตามลาดับความสาคัญ และเนื้อหาที่รวบรวมมานั้นนามาเรี ยบเรี ยงลาดับตามรู ปแบบรายงาน
ตามที่โครงการสหกิจกาหนดในวิชาสหกิจศึกษา
3.7.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงผลระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ค.

1.การเลือกหัวข้ อรายงาน
2.การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการ
ปฏิบัติงาน
3.การนาข้ อมูลทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์
4.การออกแบบระบบงาน
5.การสรุ ปผลและจัดทารายงาน

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ อง Printer
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
ซอฟต์แวร์ (Software)
 โปรแกรม Microsoft Word 2010
 โปรแกรม Microsoft Excel 2010
 โปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป Express
อื่นๆ
 เครื่ องคิดเลขไฟฟ้ า
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติตามโครงการ
ทำควำมรู ้จกั กับโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Express for Windows
เข้าสู่โปรแกรม

รู ปที่ 4.1โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Express for Windows
ป้อนรหัสผ่าน

ป้ อนรหัสผ่ำน
(BIT9, BIT5 หรื อ
BIT1 ทั้ง User
และ Password)
รู ปที่ 4.2Login โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Express for Windows
เมนูหลัก
เอกสำร

รู ปที่ 4.3โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Express for Windows
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รู ปที่ 4.4เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรบันทึกบัญชี
ลักษณะของแถบเครื่ องมือ (Tool Bar)

รู ปที่ 4.5ลักษณะของแถบเครื่ องมือ (Tool Bar)
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ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน

รำยกำรซื้อ

ซื้อสด

ซื้อเชื่อ

จ่ำยชำระหนี้

กรณี จ่ ายชาระหนีเ้ ป็ นเช็ค ต้ อง ทารายการบันทึกผ่านเช็คจ่ าย

รำยกำรขำย

ขำยสด

ขำยเชื่อ

รับชำระหนี้

กรณี รับชาระหนีเ้ ป็ นเช็ค ต้ อง ทารายการบันทึกเช็คผ่าน

กำรบันทึก
ค่ำใช้จ่ำย

เช่น เงินเดือน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำรถ ค่ำน้ ำมัน

สรุ ปภำษีซ้ือ ภำษีขำย เพื่อกรอกแบบนำส่ง ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.30)
โอนปิ ดภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รู ปที่ 4.6ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
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4.1. รายการซื้อ
นำเอกสำรมำแยกประเภทโดยเอกสำรที่แยกแบ่งเป็ นใบกำกับภำษีซ้ื อที่สำมำรถนำมำขอคืน
ภำษีได้

รู ปที่ 4.7ตัวอย่ำงใบกำกับภำษีแบบเต็มรู ป

รู ปที่ 4.8ตัวอย่ำงใบกำกับภำษีแบบย่อ
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4.1.1. บันทึกรายการซื้อเงินสด
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูซ้ื อ / 2. ซื้ อเงินสด

รู ปที่ 4.9 กำรบันทึกรำยกำรซื้ อ
1.เพิ่มข้อมูล

3. ใส่ผจู ้ ำหน่ำย
กรณี เพิ่มผูจ้ ำหน่ำย ดู รู ปที่ 4.11 , 4.12

2. ใส่ วนั ที่

4.ใส่เลขที่บิล และวันที่ตำมเอกสำร

5.บันทึกรำยกำรซื้ อ

รู ปที่ 4.10 กำรบันทึกรำยกำรซื้ อ
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การเพิม่ รายละเอียดผู้จาหน่ าย
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูซ้ื อ / 6. รำยละเอียดผูจ้ ำหน่ำย

1.เพิ่มข้อมูล

รู ปที่ 4.11 กำรเพิ่มรำยละเอียดผูจ้ ำหน่ำย

2. ใส่ตวั อักษรย่อ เพื่อสะดวกในกำรค้นหำ
ใส่ ชื่อ บริ ษทั

3. ใส่เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี

4. ผูกเลขที่บญั ชี เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ใส่ อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม

รู ปที่ 4.12 กำรเพิ่มรำยละเอียดผูจ้ ำหน่ำย
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4.1.2. บันทึกรายการซื้อเงินเชื่อ
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูซ้ื อ / 4. ซื้ อเงินเชื่ อ

รู ปที่ 4.13 กำรบันทึกรำยกำรซื้ อเงินเชื่ อ
1.เพิ่มข้อมูล

3. ใส่ผจู ้ ำหน่ำย
กรณี เพิ่มผูจ้ ำหน่ำย ดู รู ปที่ 4.11 , 4.12

2. ใส่ วนั ที่

4.ใส่เลขที่บิล และวันที่ตำมเอกสำร

5.บันทึกรำยกำรซื้ อ

รู ปที่ 4.14 กำรบันทึกรำยกำรซื้ อเงินเชื่ อ
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4.2. รายการขาย
4.2.1. บันทึกรายการขายเงินสด
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูขำย / 2. ขำยเงินสด

รู ปที่ 4.15 กำรบันทึกรำยกำรขำยเงินสด
1.เพิ่มข้อมูล

4. ใส่ลูกค้ำ
กรณี เพิ่มข้อมูลลูกค้ำ ดูรูปที่ 4.17 , 4.18

3. ใส่ วนั ที่

2.ใส่เลขที่บิล

5.บันทึกรำยกำรขำย
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รู ปที่ 4.16 กำรบันทึกรำยกำรขำยเงินสด
การเพิม่ รายละเอียดลูกค้ า
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูขำย / 6. รำยละเอียดลูกค้ำ

1.เพิ่มข้อมูล

รู ปที่ 4.17 กำรเพิม่ รำยละเอียดลูกค้ำ

2. ใส่ตวั อักษรย่อ เพื่อสะดวกในกำรค้นหำ
ใส่ ชื่อ บริ ษทั ลูกค้ำ
3. ใส่เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี

4. ผูกเลขที่บญั ชี ลูกหนี้กำรค้ำ

รู ปที่ 4.18 กำรเพิ่มรำยละเอียดลูกค้ำ
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4.2.2. บันทึกรายการขายเงินเชื่อ
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูขำย / 4. ขำยเงินเชื่อ

รู ปที่ 4.19 กำรบันทึกรำยกำรขำยเงินเชื่อ
1.เพิ่มข้อมูล

4. ใส่ลูกค้ำ
กรณี เพิ่มข้อมูลลูกค้ำ ดูรูปที่ 4.17 , 4.18

3. ใส่ วนั ที่

2.ใส่เลขที่บิล

5.บันทึกรำยกำรขำย

รู ปที่ 4.20 กำรบันทึกรำยกำรขำยเงินเชื่อ
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4.3. บันทึกรายการรับชาระหนี้
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูกำรเงิน/ 1.รับเงิน / 5. รับชำระหนี้

รู ปที่ 4.21 กำรบันทึกรำยกำรรับชำระหนี้
รับชำระหนี้แบบเต็มจำนวน
1.เพิ่มข้อมูล

3. ใส่ลูกค้ำที่ รับชำระหนี้
2.ใส่เลขที่บิล ใส่ วนั ที่รับชำระหนี้

4.บันทึกรำยกำรรับ
ชำระหนี้

5. มี2 กรณี 1. รับชำระหนี้เป็ นเงินสด
2.รับชำระหนี้เป็ นเช็ค ต้อง ทำรำยกำรบันทึกเช็คผ่ำน ตำมรู ปที่ 4.23, 4.24

รู ปที่ 4.22 กำรบันทึกรำยกำรรับชำระหนี้
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4.3.1. บันทึกรายการเช็คผ่าน
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูกำรเงิน/ 3.ธนำคำร / 2. บันทึกเช็คผ่ำน

รู ปที่ 4.23 กำรบันทึกรำยกำรเช็คผ่ำน

รู ปที่ 4.24 กำรบันทึกรำยกำรเช็คผ่ำน
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4.4. บันทึกรายการจ่ ายชาระหนี้
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูกำรเงิน/ 2.จ่ำยเงิน / 4. จ่ำยชำระหนี้

รู ปที่ 4.25 กำรบันทึกรำยกำรจ่ำยชำระหนี้
1.เพิ่มข้อมูล

3. ใส่เจ้ำหนี้ที่ จ่ำยชำระหนี้
2.ใส่เลขที่บิล ใส่ วนั ที่จ่ำยชำระหนี้

4.บันทึกรำยกำรจ่ำย
ชำระหนี้

5. มี2 กรณี 1. จ่ำยชำระหนี้เป็ นเงินสด
2.จ่ำยชำระหนี้เป็ นเช็ค ต้อง ทำรำยกำรบันทึกผ่ำนเช็คจ่ำย

รู ปที่ 4.26 กำรบันทึกรำยกำรจ่ำยชำระหนี้
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4.5. บันทึกรายการค่ าใช้ จ่าย
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูบญั ชี/ 1.ลงประจำวัน / 2. สมุดรำยวันจ่ำย

รู ปที่ 4.27 กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
1.เพิ่มข้อมูล

2. ใส่เลขที่ ตำมใบสำคัญจ่ำย และวันที่

ตัวอย่ำงกำรจ่ำยเงินเดือน
Dr. เงินเดือน
Cr. เงินเดือน

xx
xx

รู ปที่ 4.28 กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
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4.6. สรุ ปภาษีซื้อ ภาษีขาย เพือ่ กรอกแบบนาส่ ง ภาษีมูลค่ าเพิม่ (ภพ.30)
กำรคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่ม

-=

ภำษีขำย

ภำษีซ้ื อ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สุ ทธิ

ส่ วนต่ างทีเ่ กิดขึน้
ภำษีขำย มำกกว่ำ ภำษีซ้ื อ กิจกำรจะต้องนำส่ งกรมสรรพำกร
ภำษีซ้ื อ มำกกว่ำ ภำษีขำย คือภำษีมูลค่ำเพิ่มที่มีสิทธิ์ ได้รับคืน หรื อเครดิตในเดือนถัดไป

รู ปที่ 4.29ตัวอย่ำงแบบภำษีมูลค่ำเพิม่ (ภพ.30)
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4.7. โอนปิ ดภาษีมูลค่ าเพิม่
เมนูที่ใช้บนั ทึก เมนูบญั ชี/ 1.ลงประจำวัน /1. สมุดรำยวันทัว่ ไป

รู ปที่ 4.30กำรโอนปิ ดภำษีมูลค่ำเพิ่ม
1.เพิ่มข้อมูล

2. ใส่เลขที่ และวันที่

ตัวอย่ำงกำรจ่ำยเงินเดือน

ภาษีขาย มากกว่ า ภาษีซื้อ

Dr. ภำษี ขำย

xx

กิจกำรจะต้องนำส่งกรมสรรพำกร

Dr. ลูกหนี้ กรมสรรพำกร

xx

ภาษีซื้อ มากกว่ า ภาษีขาย

Cr. ภำษีซ้ื อ

xx

ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่มีสิทธิ์ได้รับคืน หรื อเครดิตใน
เดือนถัดไป

รู ปที่ 4.31กำรโอนปิ ดภำษีมูลค่ำเพิ่ม
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บทที5่
สรุปผลการปฏิบัติงาน

5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาโครงงานได้เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษามหาวิทยาลัยสยามประจาภาค
การศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2558 การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั นนท์นวกิจการบัญชี และภาษีจากัด ได้
ปฏิบตั ิงานเสมือนเป็ นพนักงานของบริ ษทั ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ประโยชน์หรื อวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้กาหนดไว้น้ นั บรรลุเป้ าหมายและประสบ
ความสาเร็ จในหลายๆด้าน
ด้านด้านวิชาการ
-สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Express
เบื้องต้นเกี่ ยวกับการบันทึกบัญชี ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการทางานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ทาให้การปฏิบตั ิงานของทางบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
-ทาให้ทราบถึ งหลักการทางานของระบบการบันทึกบัญชี วิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
Express
เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน
ด้านปฏิบตั ิงาน
- ฝึ กการมีระเบียบวินยั ในการทางานเช่นการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ
-ได้เรี ยนรู้ถึงการจัดเอกสารและแยกเอกสารต่างๆเช่นใบกับภาษีใบเสร็ จรับเงิน
-ได้เรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิงานร่ วมกันเป็ นทีมและมารยาทต่างๆในการอยู่ร่วมกันตลอดจนการ
ได้รับประสบการณ์ในการพูดคุยกับผูท้ างานจริ ง

5.2. ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.2.1. ในระยะแรกที่เข้ามาปฏิบตั ิงานเนื่องจากยัง ขาดความเข้าใจและหลักการทางานของ
ระบบโปรแกรมที่ใช้งานในบริ ษทั ทาให้ยงั เกิดความล่าช้าในการทางานและเกิดข้อผิดพลาดในการ
บันทึกบัญชี
5.2.2.เอกสารมีปัญหาบางช่ วงเวลาพนักงานที่ปรึ กษาไม่พร้ อมให้คาปรึ กษาจึงทาให้งาน
ล่าช้า

40

5.3 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
5.3.1. ปั ญหาด้านความรู ้ แก้ไขโดยการอ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรมและสอบถามจาก
พนักงานที่ปรึ กษา
5.3.2.แก้ไขโดยการแยกเอกสารใบที่มีปัญหาไว้แล้วทาเอกสารใบอื่นก่อนหรื อทางานใน
ส่ วนอื่นที่ทาได้ก่อนรอจนกว่าพนักงานที่ปรึ กษาพร้อมจึงค่อยนาเอกสารฉบับนั้นไปสอบถาม
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