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Abstract 
 

This cooperative education program was conducted at Planning Plus Planning 
Accounting and Law Co. Ltd., which provides comprehensive accounting and tax services and 
legal advice. I was assigned to submit DBD e-filing for the fiscal year 2016. I found that 
submitting DBD  e-filing was the service which Planet Plus offers to general customers, and there 
are many.  For new personal, it takes a lot of time.      

 
This project was increasing the efficiency of submitting DBD e-filing  and was designed 

to increase the efficiency of submitting DBD e-filing. I studied the process of submitting DBD    
e-filing and preparation of financial statements in DBD XBRL.xls.  The result was that I had 
knowledge understanding and can submit DBD e-filing quickly and accurately,  reduce the time 
in the operation, able to solve immediate problems and expected that this project will be useful to 
interested parties and students in the cooperative study before to work effectively. 
 
Keywords:  Financial statements, DBD e-filing, DBD XBRL.xls 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  จากการได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้รับมอบหมายงานในส่วนของการน าส่งงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(DBD e-Filing) ท าให้ไดเ้รียนรู้วา่ขั้นตอนของการน าส่งงบการเงินนั้นมีความ
ซบัซ้อน อีกทั้งทุกๆบริษทัท่ีจดทะเบียนธุรกิจไม่วา่จะเป็นห้างหุ้นส่วนไปถึงบริษทัมหาชนก็มีขอ้บงัคบั
ให้น าส่งงบการเงินผา่นทางวิธีน้ีเท่านั้น ดงันั้นผูจ้ดัท าเองจึงไดเ้ห็นความส าคญัท่ีจะจดัท าโครงงานน้ีข้ึน
เป็นคู่มือ แหล่งสืบคน้ขอ้มูล เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นประโยชน์กบัผูท่ี้มีหนา้ท่ียื่นงบการเงิน และบุคคลต่างๆท่ี
ตอ้งการศึกษา 
 

1.2. วตัถุประสงค์โครงงำน 
1.2.1.  เพื่อใหผู้ท่ี้ศึกษารู้ถึงขั้นตอนและวธีิการน าส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.2.2.  เพื่อใหเ้ป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จริงในการท างาน 
 

1.3. ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1.  ศึกษาระบบการน าส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชร้ะบบ DBD e-Filing 
1.3.2.  ศึกษาและจดัท าโครงงานเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง

วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
1.3.3.  ศึกษาการเตรียมขอ้มูลงบการเงินโดยใชโ้ปรแกรม DBD XBRL in Excel 

 
1.4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1.  ท าใหเ้รียนรู้ระบบต่างๆและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
1.4.2.  ท าใหเ้กิดความช านาญมากข้ึนและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตวัเองได ้

 



 
 

 
 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1. ค านิยาม 

2.1.1.  ผู้มีหน้าทีจั่ดท าบัญชี 
  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนแลว้มีหนา้ท่ีตอ้งน าส่งงบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็น
ประจ าทุกปีไม่วาจะด าเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม โดยผู ้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชีต้องยื่นงบการเงินตาม
พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 พระราชบญัญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 และพระราชบญัญัติ
หอการคา้ พ.ศ.2509 ดงัน้ี 

1. หา้งหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่ห้างหุ้นส่วนจ ากดั และห้าง
หุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

2. นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
3. กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร 
4. บริษทัจ ากดั 
5. บริษทัมหาชนจ ากดั 
6. สมาคมการคา้ 
7. หอการคา้ 

ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีจะตอ้งจดัใหมี้การท าบญัชีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมท าบญัชีดงัต่อไปน้ี 
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั ให้เร่ิมจดัท าบญัชีนับตั้งแต่วนัท่ีห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัดนั้นได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

2. นิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้เร่ิมท าบัญชี
นบัตั้งแต่วนัท่ีนิติบุคคลนั้นไดเ้ร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

3. กิจการร่วมคา้ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรให้เร่ิมท าบญัชีตั้งแต่วนัท่ีกิจการร่วมคา้นั้นไดเ้ร่ิมตน้
ประกอบกิจการ 

ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีตอ้งปิดบญัชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเร่ิมท าบญัชีและปิดบญัชี
ทุกรอบ 12 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีคร้ังแรก 
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2.1.2.  ผู้ท าบัญชี ตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พ.ศ.2543 
  ผูท้  าบัญชี หมายถึง ผูรั้บผิดชอบในการท าบัญชีของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบัญชีไม่ว่าจะ
กระท าในฐานะลูกจา้งหรือเจา้ของกิจการก็ได้ หรืออาจจา้งส านักบญัชีจดัท าบญัชี โดยผูท้  าบญัชีของ
ธุรกิจต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูท้  าบัญชีต้องจัดท าบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีท่ีเป็นอยูต่ามความ
เป็นจริงและตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 

2.1.3.  XBRL  
XBRL (Extensible Business Reporting Language) คือระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 

ถูกสร้างข้ึนโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในการส่ือสารขอ้มูล เป็นการติด
รหัสแถบ (Barcode) ของรายการต่างๆของงบการเงินท่ีน าเสนอ ซ่ึงเป็นการอา้งถึงภาษามาตรฐานของ
รายงานทางการเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก เป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์
ท่ีออกแบบเป็นพิเศษส าหรับการน าเสนองบการเงินท่ีเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรูปแบบท่ี
ส่ือคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได ้ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยี XBRL มีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการน าส่ง
งบการเงินผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Filing) ซ่ึงถูกใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวางในระดบันานาประเทศ
รวมถึงประเทศไทย โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการน าส่งงบการเงิน
ของบริษทันิติบุคคลทั้งระบบทัว่ประเทศใหม่ทั้งหมด ซ่ึงจากเดิมเคยส่งดว้ยรูปแบบเอกสาร(Hardcopy) 
มาเป็นรูปแบบใหม่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเทคโนโลยี XBRL มีการประมวลผลแบบทนัที(Real 
Time) ช่วยลดการจดัเก็บเอกสารจ านวนมาก อีกทั้งยงัเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการ
ในการน าส่งงบการเงิน 
 

2.1.4.  Taxonomy 
Taxonomy คือรหสัรายการทางบญัชี ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของ XBRL ใชใ้นการระบุ 

ข้อมูลรายตวั เช่น ก าไรสุทธิ การท างานของ Taxonomy เป็น Dictionary ท่ีคอมพิวเตอร์ ท่ีมี XBRL 
Software สามารถอ่านและเขา้ใจได ้เช่น 

o ความหมาย เช่น ตวัเลขทางการเงิน เปอร์เซ็นต ์หรือขอ้ความ 
o ค่าของขอ้มูล เช่น ค่าบวก ค่าติดลบ 
o ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค านวณ 
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2.2. รูปแบบงบการเงินทีม่ีให้เลอืกใช้ 
2.2.1.  ประเภทนิติบุคคลของกจิการ ซ่ึงระบบจะพิจารณาอตัโนมติั จากเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ซ่ึงจ าแนกได ้5 ประเภท คือ 
- PRT หา้งหุน้ส่วน 
- COM บริษทัจ ากดั 
- PCL บริษทัมหาชน 
- FLE นิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
- JV  กิจการร่วมคา้ 

 
2.2.2.  ประเภทธุรกจิ หากกิจการอยูใ่นประเภทท่ีตอ้งมีหน่วยงานก ากบัดูแลเฉพาะกิจการ  

ต้องเลือกรูปแบบงบการเงินให้ตรงกับประเภทธุรกิจของตนเอง ซ่ึงประเภทธุรกิจในการเลือกใช ้
Taxonomy แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

- OTH ทัว่ไป 
- FNI สถาบนัการเงิน 
- INS  ประกนัชีวติ/ประกนัวนิาศภยั 
- SEC บริษทัจดทะเบียน 

ส าหรับกิจการท่ีอยู่ในประเภทของกิจการทัว่ไป เป็นนิติบุคคลท่ีไม่ใช่บริษทัมหาชน สมารถเลือกใช้
มาตรฐานการบญัชีในการจดัท างบการเงินได ้3 ทางเลือก คือ 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัเตม็ (TFRS) 
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และเลือกใช้บางฉบบั

จากฉบบัเตม็เพิ่ม (NAPEs + เลือกใช ้TFRS บางฉบบั) 
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NAPEs) 
 

ตารางท่ี 2.1 การเลือกใชT้axonomy ส าหรับธุรกิจทัว่ไป – บริษทัจ ากดั 
TFRS Tfrs_com-oth_ 
NPAEs Npae_com-oth_ 

NPAEs + เลือกใช ้TFRS บางฉบบั Npae-ext_com-oth_ 
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ตารางท่ี 2.2 การเลือกใช ้Taxonomy ส าหรับหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน รหสัรายการทางบญัชี 

อสังหาริมทรัพย,์ก่อสร้าง 
ผลิต/ซ้ือมาขายไป,โฮลด้ิง 
บริการ,พลงังาน,เกษตร 

TFRS Tfrs_prt-oth 
NPAEs Npae_prt-oth 

NPAEs+เลือกใช ้TFRS บางฉบบั Npae-ext_prt-oth 
 
ตารางท่ี 2.3 การเลือกใช ้Taxonomy ส าหรับบริษทัจ ากดั 

ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน รหสัรายการทางบญัชี 
สถาบนัการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT Tfrs_com-fni 

ประกนัชีวติ 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบนั) Tfrs_com-ins-oic-life 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS4) Tfrs_com-ins-ifrs-life_ 

ประกนัวนิาศภยั 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบนั) 

Tfrs_com-ins-oic-non-
life_ 

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS4) 
Tfrs_com-ins-ifrs-non-

life_ 
บริษทัหลกัทรัพย/์บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

TFRS ตามรูปแบบของ SEC Tfrs_com-sec_ 

อสังหาริมทรัพย,์ก่อสร้าง TFRS Tfrs_com-oth_ 
ผลิต/ซ้ือมาขายไป,โฮลด้ิง NPAEs Npae_com-oth_ 
บริการ,พลงังาน,เกษตร NPAEs + เลือกใช ้TFRS บางฉบบั Npae-ext_com-oth_ 
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ตารางท่ี 2.4 การเลือกใช ้Taxonomy ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดั 
ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน รหสัรายการทางบญัชี 
สถาบนัการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT Tfrs_pcl-fni_ 

ประกนัชีวติ 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบนั) Tfrs_pcl-ins-oic-life 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS4) Tfrs_pcl-ins-ifrs-life_ 

ประกนัวนิาศภยั 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบนั) 

Tfrs_pcl-ins-oic-non-
life_ 

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS4) 
Tfrs_pcl-ins-ifrs-non-

life_ 
บริษทัหลกัทรัพย/์บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

TFRS ตามรูปแบบของ SEC Tfrs_pcl-sec_ 

อสังหาริมทรัพย,์ก่อสร้าง 
ผลิต/ซ้ือมาขายไป,โฮลด้ิง 
บริการ,พลงังาน,เกษตร 

TFRS Tfrs_pcl-oth_ 

 
 
ตารางท่ี 2.5 การเลือกใช ้Taxonomy ส าหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ 

ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน รหสัรายการทางบญัชี 
สถาบนัการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT Tfrs_fle-fni 

ประกนัชีวติ 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบนั) Tfrs_fle-ins-oic-life 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS4) Tfrs_fle-ins-ifrs-life_ 

ประกนัวนิาศภยั 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบนั) 

Tfrs_fle-ins-oic-non-
life_ 

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS4) 
Tfrs_fle-ins-ifrs-non-

life_ 
อสังหาริมทรัพย,์ก่อสร้าง TFRS Tfrs_fle-oth_ 
ผลิต/ซ้ือมาขายไป,โฮลด้ิง NPAEs Npae_fle-oth_ 
บริการ,พลงังาน,เกษตร NPAEs + เลือกใช ้TFRS บางฉบบั Npae-ext_fle-oth_ 
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ตารางท่ี 2.6 การเลือกใช ้Taxonomy ส าหรับกิจการร่วมคา้ 
ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน รหสัรายการทางบญัชี 
อสังหาริมทรัพย,์ก่อสร้าง TFRS Tfrs_jv-oth_ 
ผลิต/ซ้ือมาขายไป,โฮลด้ิง NPAEs+เลือกใช ้TFRS บางฉบบั Npae-ext_jv-oth_ 
บริการ,พลลงังาน,เกษตร 
 

2.3. รูปแบบงบก าไรขาดทุน 
1. งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้าย 
2. งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบขั้นเดียว 
3. งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี – แบบหลายขั้น 

 

2.4. เอกสารทีก่ฎหมายก าหนดให้ส่ง 
ตารางท่ี 2.7 ตารางแสดงเอกสารท่ีกฎหมายก าหนดใหส่้ง 

ล าดบั
ท่ี 

ผูมี้หนา้ท่ีน าส่งงบ
การเงิน 

เอกสารท่ีก าหนดใหย้ืน่ 

แบบ 
ส.บช.3 

รายงาน
ผูส้อบ
บญัชี 

งบการเงิน 
ส าเนาบญัชี
รายช่ือผูถื้อ

หุน้ 

รายงาน
ประจ าปี 

ส าเนารายงาน
การประชุม 

1 
หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ไทย 
2ฉบบั 1ชุด 1ชุด    

2 
นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศท่ี
ประกอบธุรกิจในไทย 

2ฉบบั 1ชุด 1ชุด    

3 
กิจการร่วมคา้ตาม
ประมวลรัษฎากร 

2ฉบบั 1ชุด 1ชุด    

4 บริษทัจ ากดั 2ฉบบั 1ชุด 1ชุด 1ชุด   
5 บริษทัมหาชนจ ากดั 2ฉบบั 1ชุด 1ชุด 1ชุด 1ชุด 1ชุด 
6 สมาคมการคา้  1ชุด 1ชุด  1ชุด 1ชุด 
7 หอการคา้  1ชุด 1ชุด  1ชุด 1ชุด 

 
 



8 
 

 

ตารางท่ี 2.8 ตารางแสดงเอกสารประกอบงบการเงินแยกตามประเภทนิติบุคคล 

ประเภท
ธุรกิจ 

งบแสดง
ฐานะ
การเงิน 

งบก าไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

งบก าไร
ขาดทุน 

งบแสดงการ
เปล่ียนแปลง
ส่วนของ
เจา้ของ 

งบ
กระแส
เงินสด 

งบ
การเงิน
รวม 

หมายเหตุ
ประกอบ

งบ
การเงิน 

งบการเงิน
เปรียบเทียบ
กบัปีก่อน 

หา้ง
หุน้ส่วนจด
ทะเบียน 

/  /    / / 

บริษทัจ ากดั /  / /   / / 
บริษทั
มหาชน
จ ากดั 

/ / / / / / / / 

นิติบุคคลท่ี
ตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย

ต่างประเทศ 

/  / /   / / 

กิจการร่วม
คา้ตาม
ประมวล
รัษฎากร 

/  / /   / / 

สมาคม
การคา้ 

/  /      

หอการคา้ /  /      

 

 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1. ช่ือและสถานทีต่ั้งของกจิการ 
- บริษทั  แพลนน่ิง  พลสั  บญัชีและกฎหมาย  จ  ากดั เป็นบริษทัฯท่ีใหบ้ริการรับท าบญัชี 

ให้ค  าแนะน า  ปรึกษาและบริการอ่ืนๆเก่ียวกบัการบญัชีภาษีและไดมี้การเติมบริการทางด้าน
การรับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงบริษทัร้านค้ารับแปลภาษาเอกสาร ซ่ึงก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2556 ใน
ช่ือของ บริษทั สไมล์การบญัชี และท่ีปรึกษา(หัวหิน) จ ากดั และได้มีการเปล่ืยนช่ือมาเป็น 
บริษทั  แพลนน่ิง  พลสั  บญัชีและกฎหมาย  จ  ากดั เม่ือปีพ.ศ. 2559 

- ท่ีอยู ่6/229 ซอย หวัหิน28 หมู่บา้นบ่อฝ้าย ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 7711 
เบอร์โทรศพัท ์032-520263 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีต าแหน่งท่ีตั้งบริษทั แพลนน่ิงพลสั บญัชีและกฎหมาย จ ากดั 

 
3.2. ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการงานขององค์กร 

3.2.1. บริการด้านบัญชีและภาษีอากร 
- จดัท าบญัชีดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (computerizedaccountingservice) 
- จดัท าและยืน่แบบภาษีอากรทุกประเภท (taxfilingandtaxcompliance) 
- จดัท าหนงัสือหารือและเป็นตวัแทนติดต่อกรมสรรพากร 
- ท่ีปรึกษาดา้นบญัชีและวางแผนภาษี 
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3.2.2. บริการด้านจดทะเบียนธุรกจิและขอใบอนุญาต 
- จดัตั้งบริษทัจ ากดั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ทะเบียนพาณิชย ์
- เปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการ, ถือหุน้, เพิ่มทุน, ลดทุน, ยา้ยท่ีตั้ง, ตราส าคญัของบริษทั 
- จดทะเบียนเลิกและช าระบญัชีบริษทัจ ากดั, เลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลิกทะเบียน

พาณิชย ์
- จดทะเบียนลิขสิทธ์ิ, สิทธิบตัร, เคร่ืองหมายการคา้, โอนเคร่ืองหมายการคา้, ต่ออายุ

เคร่ืองหมายการคา้ 
- ขอหนงัสือรับรอง, คดัหลกัฐานการจดทะเบียน และงบการเงินของบริษทั 
- ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา, ยาสูบ, คา้ของเก่า, งานอนามยั 
- ขอใบอนุญาตจดัตั้งโรงงาน, ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
- จดทะเบียนเคร่ืองจกัร, และการจดจ านองเคร่ืองจกัร 
- ท่ีปรึกษาดา้นการจดทะเบียน และการขอใบอนุญาต 

 
3.2.3. บริการด้านทีป่รึกษาธุรกจิและอืน่ๆ 

- จดัท าแผนธุรกิจ 
- ท่ีปรึกษาในการวางแผนและกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
- ท่ีปรึกษาในการขอสินเช่ือจากสภาบนัการเงิน 
- ท่ีปรึกษาในการปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน 
- ท่ีปรึกษาขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
- ท่ีปรึกษาในการจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย ์
- ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายทัว่ไป 

 
3.2.4. บริการด้านประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

- จดัท า และยืน่เร่ืองข้ึนทะเบียนตามพ.ร.บ.ประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
- จดัท า และยืน่แบบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
- จดัท าและยืน่เร่ืองขอใบอนุญาตท างาน และวซ่ีาของคนต่างดา้ว 
- ท่ีปรึกษาดา้นแรงงาน, ประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

 
3.2.5. บริการด้านการรับแปลภาษาเอกสาร 
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3.3. รูปแบบการบริหารงานขององค์กร 
3.3.1. บทบาทหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

- ก าหนดวสิัยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคัญรวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายทาง

การเงินและแผนงานบริษทั งบประมาณของบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด 

- จดัให้มีระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมี
ระบบ หรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

3.3.2. แผนกบัญชีและภาษีอากร 
- จดัท าบญัชีครบวงจร ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Express 
- จดัท างบการเงิน และวเิคราะห์งบการเงิน 
- ยืน่แบบและจ่ายช าระ ภาษีเงินไดทุ้กประเภทและเงินสมทบประกนัสังคม 
- จดัท า รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อส่งกรมสรรพากร 

3.3.3. แผนกการเงิน 
- ดูแลการเบิกค่าใชจ่้ายช าระสินคา้, ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 
- บนัทึกตน้ทุน ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Express 
- รับ - ส่งเอกสาร - เก็บเงินจากลูกคา้ของบริษทัฯ   
- รับ - ส่งเอกสาร ของลูกคา้ทุกชนิด 
- รับเช็ค และวางบิล 

3.3.4. แผนกจดทะเบียน 
- จดัตั้งบริษทัจ ากดั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ทะเบียนพาณิชย ์
- เปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการ, ถือหุน้, เพิ่มทุน, ลดทุน, ยา้ยท่ีตั้ง, ตราส าคญัของบริษทั 
- จดัเก็บเอกสารทางดา้นงานธุรการ (รับ-ส่ง ทัว่ไป) 
- ด าเนินงานเก่ียวกบังานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวสัดุส านกังานของหน่วยงาน 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการลาประเภทต่าง ๆ ของพนกังาน 
- ประสานงานทัว่ไปกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
- งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.3.5. แม่บ้าน 
- ดูแลท าความสะอาดทัว่ไป 
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3.4. ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1. ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี 

 
3.4.2. ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในองค์กร 

- จดัท ารายงานภาษีซ้ือ-ขาย ของบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขาย 
- เขียนบิลใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษีปี 2560 
- คดัแยกเอกสาร ปี 2559-2560 
- สแกนเอกสาร / ถ่ายเอกสาร/ส่งแฟลกซ์ 
- แนบเอกสารใบส าคญัจ่าย เขา้กบัใบเสร็จรับเงิน 
- น าใบส าคญัจ่าย(PS/PV) ใบส าคญัรับ(RE/AI) ใบส าคญัทัว่ไป (JV/QP) ใบส าคญัขาย

สด (HS)และใบส าคญัซ้ือสด(HP) มาแยกตามเดือนและเรียงตามเลขท่ี Voucher เก็บเขา้
แฟ้ม 

- ตรวจ BankStatement (รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากกับ GL (บัญชีแยก
ประเภท) 

- จดัท าแบบยืน่ ภ.ง.ด.3,53 และ ภ.พ.30 ประจ าเดือน 
- น าส่งรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล) และ ภ.ง.ด.3 (บุคคล

ธรรมดา) 
- น าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing 
- การท ารายการสินคา้คงเหลือ 
- บนัทึกรายการซ้ือเงินเช่ือ ตามใบก ากบัภาษีซ้ือ ปี 2560 
- ตดัช าระจากรายการซ้ือเช่ือ 
- ตรวจสอบยอดภาษีขายและตรวจสอบยอดลูกหน้ี-บตัรเครดิต 
- ตดับญัชีลูกหน้ีบตัรเครดิตจากยอด bankstatement 
- บนัทึกทะเบียนทรัพยสิ์น 
- เยบ็เล่มรายงานงบการเงิน ปี 2559 
- บนัทึกรายการรับเงิน และรายไดจ้ากเงินมดัจ า 
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3.5. ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกุล นางสาว มลธิชา สุขบ าเพิง 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

3.6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

วนัท่ี 15 พฤษภาคมพ.ศ.2560 ถึง วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ 

 

3.7. ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.7.1. วางแผนโครงงาน 

เร่ิมจากรวบรวมรายละเอียดหน้าท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อให้รู้ว่าควรเลือกหัวขอ้แบบ
ไหนมาท าเป็นโครงงาน เม่ือขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาแล้วจึงเร่ิมต้นหาขอ้มูลและรวบรวม
รายละเอียด ขั้นตอนต่างๆของเน้ือหาโครงงานมาเรียบเรียงตามล าดบั 

3.7.2. รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลท าไดจ้ากการขอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการยื่นงบ e-filing ช่ือผูใ้ช้
และรหัสผ่านเพื่อเขา้ระบบ รวมไปถึงไฟล์จากโปรแกรม Excel ท่ีตอ้งใช้ในการกรอกเพื่อท า
แบบยื่นงบ ส่วนขอ้มูลเน้ือหาส าคญัส่วนใหญ่จะรวบรวมมาจากเวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ หรือ www.DBD.go.th 

3.7.3. วเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา จดัล าดบัตามการปฏิบติังานจริง ท าให้สามารถจ ากดั
ขอบเขตของขอ้มูลได ้และท าใหเ้น้ือหาโครงงานสามารถศึกษาแลว้มีความเขา้ใจง่ายข้ึน 

3.7.4. จัดท าโครงงาน 
เม่ือขอ้มูลท่ีเตรียมไวเ้ป็นไปตามขอบเขตของโครงงานแลว้จึงด าเนินการจดัท าโครงงานที

ละส่วน 
3.7.5. ตรวจสอบผลงาน 

http://www.dbd.go.th/
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เม่ือจดัท าโครงงานเรียบร้อยแลว้จึงมาถึงขั้นตอนตรวจสอบผลงาน โดยจะตรวจสอบตั้งแต่แรก
อีกคร้ังเพื่อหาขอ้บกพร่องและจุดผดิพลาดแลว้แกไ้ข เพื่อใหโ้ครงงานออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

วางแผนโครงงาน     

รวบรวมข้อมูล 
 

    

วเิคราะห์ข้อมูล     

จัดท าโครงงาน     

ตรวจสอบผลงาน     

 

3.8. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
- โทรศพัท ์
- เคร่ืองสแกน (scaner)  

ซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรม Microsoftoffice (Word ,Excel ,powerpoint) 
- โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี Express 
- โปรแกรม PDF 
- โปรแกรม DBD XBRL in Excel 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

4.1. ขั้นตอนขอรับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
หากกิจการท่ีตอ้งการยื่นงบการเงินยงัไม่เคยลงทะเบียนเพื่อรับช่ือผูใ้ช้งานและรหัสผ่าน 

จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเพื่อรับรหสัผูใ้ชง้านและรหสัผา่นก่อน โดยท าตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

4.1.1.  ภาพรวมการขอรับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
นิติบุคคล  นิติบุคคล  เจ้าหน้าที ่  นิติบุคคล 

 

1.ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบ

กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์
หรือ ดาวน์โหลดแบบค า

ขอหน้าเว็บไซต์

พิมพ์แบบค าขอ หรือ 
กรอกข้อมลูบนแบบค า

ขอ

น าแบบค าขอให้กรรมการ
ผู้ มีอ านาจลงนาม

2.แสดงหลกัฐานเพื่อ
อนมุตัิการลงทะเบียน

เตรียมหลกัฐาน

แสดงตวัตนตอ่เจ้าหน้าท่ี
กรม

3.อนมุตัิการลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมลูและ
หลกัฐาน

อนมุตักิารลงทะเบียน

รหสัผู้ใช้งานและรหสัผ่าน
เปิดใช้งาน

4.เปิดสทิธิใช้งาน

รับรหสัลบั(Code)

Login เข้าระบบ+เปิด
ใช้สทิธิใช้งานพร้อมรหสั

ลบั(Code)

เร่ิมใช้งานระบบ
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เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตห์ลกัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ คลิกไปท่ีค าวา่ 
 ยืน่งบการเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
 

 
คลิก ลงทะเบียนใชร้ะบบ e-Filing 
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1) กรอกแบบค าขอ ขอ้มูลของกิจการ ตั้งรหสัผา่น โดยท่ีรหสัผา่นน้ีจะใชใ้นการเขา้สู่ระบบคร้ัง 

ต่อไป และเลือกวธีิการรับรหสัทางอีเมลลเ์พื่อความสะดวก จากนั้นใหพ้ิมพแ์บบค าขอ 

2) เตรียมเอกสารเพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) โดยตอ้งให ้

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแลว้น าไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีของกรมฯ ซ่ึงตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- แบบค าขอรับ Username และ Password 
- รายงานการประชุมฯ หรือ หนงัสือแสดงความตกลง 
- หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจ/หุ้นส่วนผูจ้ดัการท่ีลงนามในแบบ

ค าขอรับ Username และ Password (ทุกคน) 
- ส าเนาบตัรผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้มี) 

3) ยืน่เอกสารหลกัฐาน ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1-6 หรือ 

กลุ่มงานบริการทะเบียนธุรกิจการและอ านวยความสะดวกทางการคา้ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั(ทุก
จงัหวดั) 
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4) เจา้หนา้ท่ีกรมฯจะตรวจสอบเอกสาร และอนุมติัการลงทะเบียน พร้อมทั้งเปิดใหใ้ชง้าน  

Username และ Password 

5) จากนั้นน ารหสัลบัท่ีไดจ้ากอีเมลล ์(Activation Code) ท าการเปิดใชง้านระบบภายใน 30 วนั 

 
4.2. ขั้นตอนน าส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 

 
4.2.1.  เตรียมข้อมูลงบการเงิน 

รูปแบบการเตรียมขอ้มูลงบการเงิน และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
e-From และรูปแบบ XBRL in Excel ในท่ีน้ีจะใช้รูปแบบ XBRL in Excel ดงันั้นจึงตอ้งดาวน์
โหลดและติดตั้งโปรแกรม DBD XBRL in Excel จากเว็บไซต์ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า
เสียก่อน 

 
 

4.2.1. เตรียมข้อมลูงบการเงิน

4.2.3. น าสง่งบการเงิน

4.2.5. ตรวจสอบผลการน าสง่

4.2.2. เตรียมบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น

4.2.4. น าสง่บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น

4.2.6. ตรวจสอบผลการน าสง่
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เขา้เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ คลิก ยืน่งบการเงินทางอินเตอร์เน็ต 

 
กรอก Username และ Password ตามท่ีไดม้าจากการลงทะเบียนจากขั้นตอนท่ี 4.1 
 

 
เลือกหวัขอ้ท่ี  ตามดว้ยคลิกค าวา่ Download ไฟล ์Excel งบการเงิน 



20 
 

 

 
คลิกดาวน์โหลดไฟลใ์หต้รงกบัชนิดโปรแกรม Excle ท่ีมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระบบ Windows  
ท่ีติดตั้ดอยู ่
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เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้ก็จะปรากฏไอคอน DBD XBRL in Excel ข้ึนท่ีหนา้จอ 

 
 

1) กรอกขอ้มูลของบริษทั และรอบปีบญัชี ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นรอบบญัชีปีพ.ศ. 2559 
2) กิจการน้ีเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ จึงเลือกรูปแบบงบเป็น 

 NPAE_COM-OTH 
3) เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ คลิก ดาวน์โหลดรูปแบบงบการเงิน 
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1) เลือก ภาษาไทย 
2) หนา้จอน้ีมีเพื่อใหเ้ช็ครายละเอียดของกิจการ และรอบบญัชีของงบการเงินโดยแถบสี 

เหลืองสามารถแก้ไขได้หากขอ้มูลท่ีข้ึนมาผิดพลาด  ในกรณีของกิจการน้ีเคยยื่นงบการเงิน
มาแลว้และไม่ไดย้ืน่งบในรอบบญัชีแรก จึงตอบ NO 

 
1) คลิก Add in >เคร่ืองมือ XBRL in Excel > เมนูเร่ิมตน้ > สร้างรูปแบบงบการเงินเพื่อกรอก 
ขอ้มูล 
2) เลือกรูปแบบงบก าไรขาดทุนโดยใส่เคร่ืองหมาย  ตรงช่อง 240000 เพราะงบก าไรขาดทุน 
ของกิจการเป็นแบบ งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี / งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบ
จ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี จากนั้นคลิก ยนืยนั 
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คลิก กล่องเคร่ืองมือ > ดึงขอ้มูลจากปีก่อน > Yes  เพื่อดึงขอ้มูลงบจากปีก่อนท าให้ตรวจสอบขอ้มูลได้
ง่ายข้ึน และกรอกขอ้มูลงบง่ายข้ึนดว้ย 

 
เลือกฐานขอ้มูลจาก Web Service > Yes 
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กรอก Password ท่ีใชเ้ขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 

 
ระบบท าการดึงขอ้มูลเรียบร้อย 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

กรอกขอ้มูลตามแผน่งานใหค้รบทุกหนา้ ยกเวน้ หนา้ขอ้มูลทัว่ไป และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพราะเราจะสแกนเป็นไฟล ์.PDF เพื่ออปัโหลดในเวบ็ของกรมฯพร้อมกบัไฟลง์บการเงิน 

 
งบก าไรขาดทุนแบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี-แบบชั้นเดียว 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือกรอกขอ้มูลครบทุกแผน่งานแลว้ คลิกท่ี กล่องเคร่ืองมือ > แปลงขอ้มูลเป็นไฟล ์XBRL > Yes 

 
หากกรอกขอ้มูลในงบการเงินไม่ถูกตอ้ง ระบบจะมีกล่องขอ้ความเดง้ข้ึนมาแจง้เตือน เพื่อใหเ้รากลบัไป
ตรวจดูและแกไ้ข 
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หากไม่มีขอ้มูลส่วนใดผิดพลาด จะข้ึนหนา้จอให้เลือกไฟล์ส าหรับบนัทึกขอ้มูล ในการบนัทึกขอ้มูลน้ี 
หา้มเปล่ียนช่ือไฟลเ์ด็ดขาด และนามสกุลของไฟลต์อ้งเป็น .Zip เท่านั้น 

 
ระบบแจง้เตือนการบนัทึกเสร็จสมบูรณ์ 

 
เม่ือบนัทึกแลว้จะปรากฏไฟลข้ึ์นมา ส าหรับ upload ในเวบ็ไซตโ์ดยช่ือไฟล์จะบอกเลขนิติบุคคล 13หลกั 
และวนัท่ีส้ินสุดรอบปีบญัชีนั้น 
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4.2.2. เตรียมข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 

 
เลือกหวัขอ้ท่ี  > บนัทึกรายช่ือผูถื้อหุน้ผา่น Web 

 
คลิก เพิ่มบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ใหม่ 
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กรอกรายละเอียดตามหนา้งบการเงิน  > บนัทึก > รายช่ือผูถื้อหุน้ 

 
 

 
เม่ือกรอกรายละเอียดของผูถื้อหุ้นและหมายเลขใบหุ้นครบถ้วนแล้ว คลิก พิมพ์รายงาน จะได้เป็น
เอกสารช่ือ บอจ.5 
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4.2.3.  น าส่งงบการเงิน 

 
 

เลือกหวัขอ้ท่ี  > ส่งงบการเงินอยา่งเดียว 

 
ผูท้  าบญัชีจะตอ้งกรอกขอ้มูลตามกล่องขอ้ความน้ี ใส่รหสัผูท้  าบญัชี และช่ือของผูส้อบบญัชี 
เสร็จแลว้คลิกเลือก  ไฟลง์บการเงินอิเล็กทรอนิกส์จาก Excel/XBRL 
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จากท่ีแสกนหนา้ รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไฟล์ .PDF 
ไวแ้ลว้ เราจะมาอปัโหลดในขั้นตอนน้ี 

 
 

4.2.4. น าส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 

 
คลิกหวัขอ้ท่ี  > เลือก ส่งบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้อยา่งเดียว 
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เลือกรอบเวลาปิดงบใหถู้กตอ้ง ซ่ึง ณ ขณะน้ีคือรอบ 31/12/2559 > เลือกประเภทไฟลข์อ้มูล 
แบบWeb-From > กรอกรายละเอียดดา้นล่าง > บนัทึก 
 

4.2.5.  ตรวจสอบผลการน าส่ง 

 
เม่ือน าส่งงบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ คลิกหวัขอ้ท่ี  เพื่อตรวจสอบผลการน าส่ง 
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เม่ือสถานะข้ึนวา่ อนุมติัแลว้ ใหก้ดเขา้ไปเพื่อพิมพแ์บบ สบช.3 

 

 
เม่ือพิมพแ์บบ ส.บช.3 แลว้ น ามาแนบไวก้บัเล่มงบการเงินพร้อมกบัแบบ บ.อจ.5 เก็บไวก้บักิจการ 
ถือเป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 
 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลโครงงาน 
5.1.1. ข้อดีหรือผลของโครงงาน 

ไดเ้รียนรู้ระบบในการน าส่งงบการเงินทุกขั้นตอน ซ่ึงมีความส าคญัต่อทุกๆธุรกิจ เม่ือ
ได้เรียนรู้ ได้ศึกษาดูแลว้จะส่งผลให้น าส่งงบการเงินของกิจการประเภทต่างๆได้อย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

5.1.2. ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
- การจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ ท าให้ผูป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาไม่สามารถเรียนรู้

งานทุกขั้นตอนไดอ้ยา่งครบถว้น 
- เน่ืองจากระยะเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษามีการจ ากดัอยู่ท่ีประมาณ 4 เดือน และ

ขอ้มูลดา้นต่างๆมีมาก ท าใหน้กัศึกษาไม่ไดเ้รียนรู้งานครบทุกอยา่ง 
 

5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1. ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั  
- ไดเ้รียนรู้ถึงสภาพการท างาน สังคม และวฒันาธรรมจากสถานท่ีประกอบการจริง 
- ไดศึ้กษาความรู้เพิ่มเติมจากการปฏิบติังาน ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบติังาน 
5.2.2. ปัญหาจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- การเรียนรู้งานใหม่ ภาระท่ีไดรั้บมอบหมายในดา้นบญัชี จากท่ีเรียนในห้องเรียนเป็น
การไดล้งมือท าจริง 

- การคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ภาวะความกดดันในการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง ในช่วงปลายของการปฏิบติัสหกิจ 

5.2.3. ข้อเสนอแนะ 
- ขอ้เสนอแนะต่อบริษทั บริษทัควรมีระบบการจดัการขอ้มูลให้เป็นระบบมากกวา่เดิม 

เช่น การเก็บขอ้มูลและเอกสาร 
- บริษทัควรมีคู่มือผูใ้ช้งาน และกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆเพื่อแจง้ให้พนังงานใหม่

รับทราบโดยทัว่กนั 
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- ขอ้เสนอแนะต่อรุ่นน้องท่ีก าลังจะมีโอกาสได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา คือควรก าหนด
เป้าหมายของตนเองก่อนมาปฏิบติัสหกิจศึกษา คือ การตั้งใจฝึกงานเพื่อมีโอกาสได้
เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากข้ึน, การคน้หาประสบการณ์จากการท างาน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
จะท าให้เรามีความกระตือรือร้น มีการปรับตวัเองให้เขา้กบัสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อใหส้ าเร็จเป้าหมายท่ีตนไดต้ั้งไว ้
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