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บริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด เลขที่ 209/2 ถนน อิสรภาพ ซอย อิสรภาพ 5 แขวง สมเด็จ
เจ้าพระยา เขต คลองสาน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10600 ให้บริ การรับจัดทําบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ทัว่ ไป
ซึ่งบริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด ให้ดาํ เนินการจัดทําบัญชี โดยใช้ระบบโปรแกรมสําเร็ จรู ป
CD Organizer ในการดําเนิ นงาน ซึ่ งในแต่ละปี มี บุคคล ภายนอกได้เข้ามาศึกษาหาความรู ้มากมาย ซึ่ งทําให้
พนักงานประจําเกิดการสอนงานที่ซ้ าํ ซากและใช้เวลาอย่างไม่คุม้ ค่า จึงได้ดาํ เนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการ
จัดทําคู่มือการบันทึกรายการซื้อ-ขายของโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาขั้นตอนการบันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรม CD Organizer
วิธีการศึกษาเพือ่ ดําเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรู ป
CD Organizer และศึกษาขั้นตอนต่า งๆบางส่ วนด้ว ยตัว เองและนํามาจัดทําคู่มือ บันทึก รายการซื้ อ -ขายของ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer จากการจัดทําโครงการนี้เสร็จสิ้นพบว่า การมีคู่มือการบันทึกรายการซื้อ-ขาย
ของโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นได้
คําสําคัญ : คู่มือการบันทึกรายการซื้อ-ขาย ของโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer
ผู้ตรวจ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด เลขที่ 209/2 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 5 แขวง สมเด็จ
เจ้าพระยา เขต คลองสาน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10600 ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
CD Organizer ในการบันทึกบัญชี โดยในแต่ละเดือนจะมีรายการซื้อรายการขายเกิดขึ้น ซึ่งรายการซื้อจะมีซ้ือเงิน
สด ซื้อเงินเชื่อ การบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ การตัดชําระหนี้ ส่วนรายการขายจะมีขายเงินสด ขายเงินเชื่อ การรับ
ชําระหนี้ ในแต่ละรายการมีการบันทึกบัญชีท่แี ตกต่างกันจึงทําให้เกิดความสับสนในการบันทึกบัญชีต่อ
นักศึกษาฝึ กงานและพนักงานที่เข้ามาใหม่ แล้วจะต้องมีการแยกรายการซื้อต่างๆว่าเป็ นรายการซื้ อเงินเชื่อ ซื้อเงิน
สดหรื อเป็ นรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆจึงจะทําการบันทึกได้อย่างถูกต้องส่วนรายการขายจะต้องแยกว่าเป็ นรายการ
ขายเงินสด ขายเงินเชื่อ หรื อ รายได้อื่นๆ ซึ่งในแต่ละครั้งนักศึกษาฝึ กงานและพนักงานที่เข้ามาใหม่ จะต้องทํา
ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer โดยจะมีพนักงานประจําต้องคอยให้
คําแนะนําและสอนงานต่างๆ ซึ่งเป็ นปั ญหาในการทํางานของพนักงานประจําที่จะต้องเสียเวลาในการแนะนํา
และมีการทํางานที่ซ้ าํ อีกครั้งทั้งยังทําให้พนักงานประจําเกิดความล่าช้าในการทํางานของตนเอง งานเสร็จไม่ทนั
ตามกําหนดที่ต้งั ไว้
ดังนั้นการปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสยามตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ได้เข้าไปศึกษาโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer ในรายการซื้อจะมีซ้ือเงินสด ซื้อเงิน
เชื่อ การบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ การตัดชําระหนี้ และรายการขาย จะมี ขายเงินสด ขายเงินเชื่อ การบันทึกรายได้
อื่นๆ การรับชําระหนี้ พวกเราจึงได้จดั ทําตัวอย่างการบันทึกบัญชีที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งทําให้นกั ศึกษาฝึ กงานและ
พนักงานทีเ่ ข้ามาใหม่ทาํ ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีได้รวดเร็วขึ้น สามารถทําความเข้าใจด้วยตนเองได้ ลด
ระยะเวลาในการทํางาน และงานสําเร็จได้ทนั ตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพือ่ ศึกษาการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารประกอบการทํางาน
1.2.2 เพือ่ ศึกษาการลดระยะเวลาในการทําความเข้าใจ
1.2.3 เพือ่ ศึกษาการเสริ มสร้างทักษะในด้านการบันทึกบัญชี
1.2.4 เพือ่ ศึกษาการเรี ยนรู ้วธิ ีการแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 โครงการนี้เป็ นโครงการที่รวบรวมขั้นตอนในการบันทึกบัญชีซ้ือ-ขายในโปรแกรมสําเร็จรู ป
CD Organizer
1.3.2 ข้อมูลในโครงการนี้มีขอ้ มูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้บางส่วน เช่นชื่อของบริ ษทั ที่นาํ มาเป็ น
ตัวอย่าง ข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ตัวอย่าง
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 เป็ นการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารประกอบการทํางานให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1.4.2 สามารถลดระยะเวลาในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกซื้อสินค้า ขายสินค้า โดยการใช้
โปรแกรมบัญชี CD Organizer ของผูใ้ ช้งาน
1.4.3 เสริ มสร้างทักษะในด้านการบันทึกบัญชีโปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer เมนูการซื้อเงินสดขาย
เงินสด ,ซื้อเงินเชื่อขายเงินเชื่อ ค่าใช้จ่ายอื่นๆและรายได้อื่นๆ
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของโปรแกรมสําเร็จรู ป
โปรแกรมหรื อซอฟแวร์ หมายถึง ชุดคําสัง่ ที่มีการจัดเรี ยงลําดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถทํางาน
และได้ผลลัพธ์ตามที่ผใู ้ ช้โปรแกรมต้องการ
2.2 โปรแกรมสํ าเร็จรู ปบัญชี CD Organizer
เป็ นโปรแกรมบัญชีสาํ เร็จรู ปซึ่ งรวบรวมระบบบัญชีถึง 18 ระบบเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นโปรแกรมเดียว
และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทําให้ลดขั้นตอนในการทํางาน เพียงแค่ทาํ การบันทึกข้อมูล
รายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทําหน้าที่นาํ ข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่
เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทนั ที
2.3 ความหมายของการจัดซื้อ
การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสินค้าหรื อบริ การ วัตถุดิบ
ตลอดจนเครื่ องจักร เครื่ องมือ เพือ่ ต้องการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธุรกิจ โดยทัว่ ไปในทางธุรกิจ แบ่งการ
จัดซื้อออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. การซื้อเพือ่ จําหน่าย
2. การซื้อเพือ่ ใช้หรื อแปลงสภาพ
2.4 ความหมายของการขาย
การขาย คือ กระบวนการเสนอสินค้าหรื อบริ การ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูซ้ ้ือ และ
ผูซ้ ้ือตัดสินใจด้วยความพึงพอใจ โดยมีพนักงานขาย คือผูท้ ี่ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับสินค้าหรื อ
บริ การเพือ่ ให้ผซู ้ ้ือเห็นคุณค่าหรื อประโยชน์ที่จะได้รยั จากการซื้อสินค้าหรื อบริ การแล้วตัดสินใจ ด้วยความ
พอใจ
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2.5 ความหมายของการบัญชี
การบัญชี เป็ นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จําแนก และทําสรุ ปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรู ปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ขอ้ มูลทางการเงิน ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่บุคคล
หลายฝ่ าย และผูท้ ี่สนใจในแต่ละกิจกรรม
จากคําจํากัดความของคําว่า “การบัญชี” สามารถอธิบายความหมายได้ดงั นี้
1. ขั้นตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม คือการพิจารณาว่ารายการทีเ่ กิดขึ้นเป็ นรายการค้าหรื อไม่
(เป็ นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กิจการต้องนํามาบันทึกหรื อไม่) ต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพือ่ ไว้ใช้ใน
การบันทึกบัญชี
2. การจดบันทึกและการวัดมูลค่า เป็ นการนําข้อมูลเอกสารจากขั้นตอนแรกมาบันทึกรายการทางบัญชี
หรื อรายการค้าและเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องเป็ นรายการหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาบันทึกลงในสมุดบัญชี เรี ยกว่า
“สมุดรายวัน” (Journal) การบันทึกจะมีการวัดมูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้อง การวัดมูลค่า หมายถึง การแสดงมูลค่าของ
รายการนั้นๆ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ว่ารายการประเภทไหน เช่น วัดด้วยราคาทุน (ราคา ณ วันที่ได้มา) หรื อ
วัดด้วยราคายุติธรรม (ราคาที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายมีความเต็มใจในการซื้อขายกัน ไม่มีใครมีอาํ นาจเหนือใคร)
3. การใช้ หน่ วยเงินตรา การบันทึกรายการทางบัญชีตอ้ งใช้หน่วยเงินตรา เช่น บาท ดอลลาร์ เป็ นต้น
และถือว่าจํานวนที่บนั ทึกลงไปแต่ละหน่วยจะมีค่าคงที่ แม้ค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลง
4. การจัดหมวดหมู่ เพือ่ หายอดคงเหลือของทุกรายการโดยการแยกประเภทบัญชีเป็ นสินทรัพย์ หนี้สิน
ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ในการจัดหมวดหมู่จะใช้สมุดบัญชีที่เรี ยกว่า “สมุดบัญชีแยกประเภท” (Ledger)
5. การสรุปผลและการรายงานข้ อมูลทางการเงิน เมื่อมีการบันทึกบัญชีไประยะหนึ่ง จะต้องนํารายการ
ที่จดั หมดหมู่มาสรุ ปผลการดําเนินการและฐานะของกิจการโดยจัดทํา “งบการเงิน” (Financial Statement) ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
1) งบกําไรขาดทุน
2) งบดุล
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3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4) งบกระแสเงินสด
5) นโยบายบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน นโยบายบัญชี เป็ นหลักการทางบัญชีที่
กิจการใช้ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน สําหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นการนําเสนอข้อมูลต่างๆ
ที่สาํ คัญทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้ทราบหลักการปฏิบตั ิทางบัญชีที่กิจการเลือกใช้ในการจัดทําและนําเสนองบ
การเงิน
2.6 งบการเงิน
งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินที่จดั ทําขึ้นเพือ่ วัดผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
งบการเงินที่สาํ คัญประกอบด้วย
1) งบกําไรขาดทุน หมายถึง งบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยแสดงรายได้หกั ค่าใช้จ่าย แล้วอยูใ่ นรู ปของกําไรหรื อขาดทุน ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายคือกําไร ถ้า
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้คือขาดทุน
2) งบดุล หมายถึง งบการเงินที่แสดงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยแสดงสินทรัพย์ ที่
กิจการเป็ นเจ้าของ และแสดงหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายชําระ และแสดงส่วนของเจ้าของที่กิจการเป็ นเจ้าของ
รวมทั้งส่วนที่เจ้าของนํามาลงทุน
3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หมายถึง งบการเงินที่แสดงทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของผูเ้ ป็ นเจ้าของ ถ้าเป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว จะประกอบด้วยบัญชีทุนและบัญชีเงินถอน หากเป็ นกิจการห้าง
หุน้ ส่วน จะประกอบด้วยบัญชีทุนและบัญชีเดินสะพัดของหุน้ ส่วนแต่ละคน ถ้าเป็ นกิจการ บริ ษทั จํากัด จะ
เรี ยกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนของเจ้าของจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเพิม่ ทุน ถอนทุน
กําไร ขาดทุน และแบ่งผลตอบแทนคืนแก่เจ้าของ และในทางปฏิบตั ิกิจการในรู ปบริ ษทั อาจจะมี งบกําไร
(ขาดทุน)สะสม เพือ่ แสดงรายละเอียดของการเพิม่ ขึ้นและลดลงในระหว่างปี ของกําไรสะสม
4) งบกระแสเงินสด หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการที่เทียบเท่า
เงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบกระแสเงินสดจะแสดงเงินสดที่ได้รับและจ่ายออกไปที่เกิดขึ้นตาม
3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
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ขั้นตอนการบันทึกรายการค้า มีข้นั ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์รายการค้า
2. บันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทัว่ ไป
3. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
4. จัดทํางบทดลองก่อนปรับปรุ ง
5. บันทึกรายการปรับปรุ ง (ณ วันสิ้นงวด)
6. จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุ ง
7. จัดทํางบการเงิน
ขั้นตอนดังกล่าวจะเรี ยกว่า “วงจรบัญชี” (Accounting Cycle) จะมีเครื่ องมือมาช่วยทําให้การบันทึก
รายการปรับปรุ งและการจัดทํางบการเงินสะดวกมากขึ้น เรี ยกว่า “กระดาษทําการ” (Work Sheet)
ในวงจรบัญชีมีข้นั ตอนเพิม่ เติม คือ การปิ ดบัญชีและการจัดทํางบทดลองหลังปิ ดบัญชี
2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
อํานวย ชัยพัฒน์ (2544) ได้ศึกษาปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระบบภาษีมูลค่าเพิม่ พบว่า
ปั ญหาและอุปสรรค์ที่สาํ คัญคือปัญหาด้านการบริ หารเก็บของกรมสรรพากรหรื อหน่วยงาน จัดเก็บภาษี
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การควบคุมการเสียภาษีขอ้ กฎหมายหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ วิธีการในการเสีย
ภาษีซบั ซ้อนยุง่ ยากบทลงโทษทางกฎหมายไม่รุนแรงพอและไม่ได้ดาํ เนินการอย่าง จริ งจังเด็ดขาดเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิบางส่วนขาดคุณธรรมและจริ ยธรรมผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีมูลค่าเพิม่ อย่างถูกต้องและขาดจิตสํานึกทีด่ ีต่อสังคมซึ่ง สะท้อนให้เห็นทางผลการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิม่ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ที่เป็ นเท็จและการนําใบกํากับภาษีปลอมมาใช้ในระบบเพือ่ ประโยชน์
ในการเสียภาษีแนวทางแก้ไขโดยมุ่งเน้นทีส่ าเหตุ ของปั ญหาคือด้านการบริ หารจัดเก็บของกรมสรรพากร
ด้านผูป้ ระกอบการด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิ และด้านผูบ้ ริ โภค

บทที่ 3
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด เลขที่ 209/2 ถนน อิสรภาพ ซอย อิสรภาพ 5 แขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา เขตคลองสาน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10600 ให้บริ การรับจัดทําบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ทัว่ ไป

ภาพที่ 3.1 แผนที่ต้งั บริษัท 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด เป็ นสถานประกอบการรับจัดทําบัญชีทวั่ ไป

ภาพที่ 3.2 บริษัท 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
ลักษณะขององค์กรประกอบด้วย
กรรมการผู้จดั การ

ผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

ภาพที่ 3.3 โครงสร้างการบริ หารงานของ บริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
นางสาวกุลวดี
วิกยั บวรนนท์

ตําแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี

ลักษณะงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย คือ รับเอกสารจากลูกค้าทีม่ าให้บริ การ > ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร > จําแนกประเภทของเอกสารและเรี ยงวันที่/เดือนของเอกสาร ในการลงบันทึกบัญชี > ลงรายการและ
ใส่ตวั เลขในโปรแกรม Excel ก่อน > บันทึกรายการแต่ละประเภทลงในโปรแกรม CD Organizer > พิมพ์หน้า
รายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย และเปรี ยบเทียบยอดกับหน้ารายงานภาษีใน Excel เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง > ให้
พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวคุนากร

จัตุรโพธิ์

ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้ อมูลของโครงงาน : เก็บรวบรวมโดยการสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาที่คอยให้ความรู ้
เพิม่ เติมและรวบรวมจากคู่มือโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer ทั้งในระบบโปรแกรม ในหนังสื อ
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบ : การบันทึกบัญชีในแต่ละรายการของโปรแกรม CD Organizer ข้อมูลที่บนั ทึก
ในแต่ละรายการจะแสดงผลในรายงาน (กระดาษทําการ)
3.7.3 ออกแบบระบบ : จัดทําร่ างภาพแบบโครงงานตามขั้นตอนที่สหกิจกําหนดไว้
3.7.4 จัดทําหรื อพัฒนาระบบ : ลงมือทํารายงานตามแบบภาพทีร่ ่ างไว้
3.7.5 ทดสอบโปรแกรม : นําตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน , ใบแจ้งหนี้/ใบกํากับภาษี บันทึกลงโปรแกรม
สําเร็จรู ป CD Organizer ในเมนูซ้ือเงินสด , ซื้อเงินเชื่อและบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นําตัวอย่างสําเนาใบเสร็ จรับเงิน
, ใบส่งของ/สําเนาใบกํากับภาษี บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer ในเมนูขายเงินสด , ขายเงินเชื่อ
และบันทึกรายได้อื่นๆ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทําเอกสาร

พ.ค.61

มิ.ย.61

ตารางที่ 3.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ อง Printer
เครื่ องรับ-ส่ง Fax
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องพิมพ์ดีด

ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer
2. โปรแกรม Microsoft Office Word
3. โปรแกรม Microsoft Office Excel

ก.ค.61

ส.ค.61

บทที่ 4
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การบันทึกรายการซื้อในโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer
การซื้อสิ นค้าเป็ นเงินสดและการซื้อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ มีความแตกต่างกันในส่ วนของวิธีการบันทึกบัญชีและการตั้ง
ยอดเจ้าหนี้ เพราะเนื่องจากการซื้อเงินสดจะมีการบันทึกบัญชีตดั จ่ายเงินสดให้กบั ผูจ้ าํ หน่ายทันที (ไม่มีการตั้งยอดเจ้าหนี้)
ซึ่งต่างกับการซื้อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ โปรแกรมจะตั้งยอดเจ้าหนี้รายตัว ซึ่งจะต้องทําใบจ่ายชําระหนี้เมื่อครบกําหนดวันชําระ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ภาพที่ 4.1 รายการหลักของโปรแกรม CD Organizer
รายการหลักของโปรแกรม CD Organizer ประกอบไปด้วย
เมนูป้อน - เมนูป้อนเป็ นหน้าต่างที่พร้อมใช้งานในการป้อนรายการ
0.เริ่ม
- เป็ นการตั้งคําหรื อกําหนดรู ปแบบต่างๆ
1.ซื้อ
- ป้อนรายการเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้า (สด,เชื่อ) / สต๊อกสิ นค้า
2.ขาย
- ป้อนรายการเกี่ยวกับการขายสิ นค้า (สด,เชื่อ) / สต๊อกสิ นค้า
3.รับเงิน - ป้อนรายการเกี่ยวกับการรับเงิน จากการขายสิ นค้าเชื่อ
4.จ่ ายเงิน - ป้อนรายการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน จากการซื้อสิ นค้าเชื่อ
5.เช็ครับ - ป้อนรายการเกี่ยวกับเช็ครับ
6.เช็คจ่ าย - ป้อนรายการเกี่ยวกับเช็คจ่าย
7.สินค้า
- ป้อนรายการเกี่ยวกับสิ นค้า
8. บัญชี
- ป้อนรายการเกี่ยวกับบัญชีทว่ั ๆไป
9.ออก
- ออกจากระบบโปรแกรม CD Organizer
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4.2 การสร้ างข้ อมูลเจ้ าหนีก้ ารค้า

ภาพที่ 4.2 การเข้ าสู่ การสร้ างข้ อมูลเจ้ าหนีก้ ารค้า
จากภาพที่ 4.2 การเข้าสู่ การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้การค้า โดยไปที่เมนู ป้อน และนําเม้าส์คลิกที่ 0.เริ่ ม > 2.ข้อมูลผูข้ าย/เจ้าหนี้ >
1.ข้อมูลทัว่ ไป (หน้า 1)

ภาพที่ 4.3 การป้อนข้ อมูลเจ้ าหนี้
1) รหัส
2) คํานําหน้ าชื่ อ
3) ชื่ อ

- เป็ นการกําหนดเพื่อใช้อา้ งอิงและเรี ยกใช้ชื่อเจ้าหนี้ (ควรตั้งรหัสให้สื่อกับเจ้าหนี้)
- เป็ นการบันทึกชื่อกิจการ เช่น บริ ษทั , ร้าน , คุณ เป็ นต้น
- เป็ นการบันทึกเฉพาะชื่อกิจการ
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4) ชื่ อย่อ
- ชื่อที่ใช้เรี ยกทัว่ ไป
5) ประเภทผู้ขาย
- ประเภทต่างๆของผูข้ าย
6) ทีอ่ ยู่
- ที่ต้ งั ของกิจการ เช่น เลขที่, ถนน, ซอย, แขวง, เขต, จังหวัด และ รหัสไปรษณีย ์
7) เจ้ าหนีเ้ ข้ ารหัสบัญชี - การใส่ รหัสบัญชี ตามผังบัญชี (ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ก็ได้)
จากนั้น ให้นาํ เม้าส์ไปคลิกที่ “เก็บข้ อมูล” เป็ นการเก็บข้อมูล

ภาพที่ 4.4 การยืนยันการทํางาน จากการป้อนข้ อมูลเจ้ าหนี้
จากภาพที่ 4.4 หลังจากป้อนข้อมูลเจ้าหนี้ เสร็ จเรี ยบร้อย จะปรากฏหน้าจอ “ยืนยันการทํางาน” ให้คลิก “OK” เพื่อทําการ
ยืนยันการทํางานในการเก็บข้อมูลเจ้าหนี้

4.5 การสร้ างข้ อมูลลูกหนีก้ ารค้า

ภาพที่ 4.5 การเข้ าสู่ ระบบการสร้ างข้ อมูลลูกหนีก้ ารค้า
จากภาพที่ 4.5 การเข้าสู่ การสร้างข้อมูลลูกค้าการค้า โดยไปที่เมนู ป้อน และนําเม้าส์คลิกที่ 0.เริ่ ม > 3.ข้อมูล ลูกค้า/ลูกหนี้ >
1.ข้อมูลทัว่ ไป (หน้า 1)
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ภาพที่ 4.6 การป้อนข้ อมูลลูกหนี้
1) รหัส
- เป็ นการกําหนดเพื่อใช้อา้ งอิงและเรี ยกใช้ชื่อเจ้าหนี้ (ควรตั้งรหัสให้สื่อกับเจ้าหนี้)
2) คํานําหน้ าชื่ อ
- เป็ นการบันทึกชื่อกิจการ เช่น บริ ษทั , ร้าน , คุณ เป็ นต้น
3) ชื่ อ
- เป็ นการบันทึกเฉพาะชื่อกิจการ
4) ชื่ อย่อ
- ชื่อที่ใช้เรี ยกทัว่ ไป
5) ทีอ่ ยู่
- ที่ต้ งั ของกิจการ เช่น เลขที่, ถนน, ซอย, แขวง, เขต, จังหวัด และ รหัสไปรษณีย ์
6) OFFICE HOUR - เวลาทํางาน
7) NOTE
- ถ้าผูใ้ ช้งานใส่ ขอ้ มูลในส่ วนนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเตือนเมื่อมีการเปิ ดขายสําหรับลูกค้ารายการ
นั้นๆ เช่น เก็บเงินยาก เป็ นต้น
8) ประเภทลูกค้า
- การแบ่งลูกค้าออกเป็ นประเภท ตามความต้องการ
9) เขต/กลุ่มการขาย - รหัสเขตการขายที่ลูกค้า เช่น กรุ งเทพฯ , ต่างจังหวัด
10) ลูกหนีเ้ ข้ ารหัสบัญชี - การลงบัญชี ตามผังบัญชี (ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ก็ได้)
จากนั้น ให้นาํ เม้าส์ไปคลิกที่ “เก็บข้ อมูล” เป็ นการเก็บข้อมูล

ภาพที่ 4.7 การยืนยันการทํางาน จากการป้อนข้ อมูลลูกหนี้
จากภาพที่ 4.7 หลังจากป้อนข้อมูลลูกหนี้เสร็จเรี ยบร้อย จะปรากฏหน้าจอ “ยืนยันการทํางาน” ให้คลิก “OK” เพื่อทําการ
ยืนยันการทํางานในการเก็บข้อมูลลูกหนี้
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4.8 การบันทึกซื้อสินค้า
การเข้าสู่ ระบบซื้อ โปรแกรม CD Organizer

ภาพที่ 4.8 การเข้ าสู่ ระบบซื้อ
จากภาพที่ 4.8 การเข้าสู่ ระบบซื้อ โดยไปที่เมนูป้อน นําเม้าส์ช้ ีไปที่ 1.ซื้อ > 1.ซื้อสิ นค้า (ส่ งทันที)

ภาพที่ 4.9 การกําหนดรูปแบบการป้อนของระบบซื้อ

จากภาพที่ 4.9 จากการเลือกเมนูซื้อสินค้า(ส่ งทันที) โปรแกรมจะแสดงการกําหนดรู ปแบบ 2 ตัวเลือก ดังนี้
1. เริ่มป้อนรายการ
หากเลือกรายการนี้โปรแกรมจะให้เลือกสมุดบัญชีเพื่อทําการบันทึกบัญชี
2. SET รูปแบบการป้อน หากเลือกรายการนี้โปรแกรมจะทําการถามเกี่ยวกับการให้เลขที่เอกสาร
(ส่ วนใหญ่เลือกใช้ เมนู SET รูปแบบการป้อน)
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ภาพที่ 4.10 SET (กําหนดรูปแบบการป้อน)
1) การให้ เลขทีเ่ อกสาร มี 2 ตัวเลือก
( ) อัตโนมัติ ถ้าต้องการให้ตวั เลขเรี ยงกันเอง โดยโปรแกรมจะให้เลขที่เอกสาร
( ) ไม่อตั โนมัติ ถ้าต้องการคียเ์ ลขที่เอกสารการซื้ อเอง ให้คลิกไม่อตั โนมัติ
2) อัตรา VAT มี 2 ตัวเลือก
( ) ราคายังไม่รวม VAT เช่ นเปิ ดบิล100บาท
( ) ราคารวม VAT แล้ว เช่ นเปิ ดบิล100บาท

ก่อนVAT 100 บาท VAT 7 บาท รวม(สุ ทธิ) 107 บาท
รวมVAT(สุ ทธิ) 100 บาท VAT 6.54 บาท รวม 93.46 บาท

ภาพที่ 4.11 การเลือกสมุดบัญชีรายวันซื้อ
จากภาพที่ 4.11 หลังจากเลือกรู ปแบบการป้อนในขั้นตอนก่อนหน้า เมื่อคลิก “OK” จะขึ้นการเลือกรู ปแบบสมุดบัญชี โดย
ปกติโปรแกรมจะขึ้น เล่ม4 (สมุดรายวันซื้อในประเทศ) แต่หากจะเลือกสมุดบัญชีอื่นๆ ให้กด “ * ” แล้วกด ENTER
โปรแกรมจะแสดงสมุดบัญชีอื่นๆ ให้เลือก โดยพื้นฐานของโปรแกรม จะมีสมุดบัญชีซ้ือ 2 เล่ม คือ
- เล่ม 4 สมุดรายวันซื้อในประเทศ
- เล่ม 5 สมุดรายวันซื้อต่างประเทศ
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ภาพที่ 4.12 หน้ าจอของการป้อนรายการซื้อสินค้า
จากภาพที่ 4.12 หลังจากการเลือกสมุดบัญชีแล้ว จะเข้าหน้าจอของการป้อนรายการซื้อสิ นค้า มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ซื้อเข้ าคลัง

- คลังที่จะถูกซื้อสิ นค้าเข้ามาเพราะจะทําการเพิ่มสต็อกสิ นค้า ใส่ 1 คือการรับสิ นค้าเข้าคลัง
Office
2) วันทีซ่ ื้อ
- วันที่ในใบกํากับภาษี (สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ได้ตามต้องการ)
3) #เลขทีซ่ ื้อ
- เลขที่เอกสารการตั้งหนี้ หรื อ เอกสารการรับสิ นค้า (จะ RUN เลขที่เอกสารอัตโนมัติหรื อ
คียเ์ องก็ได้)
4) #ใบแจ้ งหนี/้ ใบกํากับภาษี - เลขที่ใบแจ้งหนี้ของผูซ้ ้ือ (เลขใบกํากับภาษีซ้ือ)
5) #ใบส่ งของ/ใบขอซื้อ - เลขที่ใบส่ งของ (ไม่มีไม่ตอ้ งใส่ ก็ได้)
6) รหัสผู้ขาย
- ใส่ รหัสผูข้ าย (เจ้าหนี้) ที่ตอ้ งการ โดยการกดเครื่ องหมาย “ * ” แล้วกด ENTER และเลือก
เจ้าหนี้ ที่ซ้ือสิ นค้าขึ้นมา
7) วันนัดชําระ
- วันที่ครบกําหนดชําระตามจํานวนวันให้เครดิต (เช่น เครดิต 30 วัน)
8) กําหนดชําระ
- จํานวนวันให้เครดิต (เช่น เครดิต 30 วัน , เงินสด 0 วัน)
9) ค่าใช้ จ่ายเข้ า –รหัสฝ่ าย/ - ใช้ในกรณีท่ตี อ้ งการดูประวัติการซื้อตามฝ่ าย (ถ้าไม่ตอ้ งการดูยอดซื้อตามฝ่ ายก็ไม่ตอ้ งใส่ )
แผนก/หน่ วยงาน
10) รหัสสินค้า
- วิธีป้อนคล้ายรหัสผูข้ าย (กด “ * ” = ถามตามรหัส) และกด ENTER เลือกรหัสสิ นค้าที่
ต้องการ เมื่อดึงรหัสสินค้าขึ้นมาแล้วให้ใส่ จาํ นวนสิ นค้าทีซ่ ้ือ = 1, ราคาซื้อสิ นค้าต่อหน่วย
= 5,000 บาท จํานวนเงินรวม = 5,000 บาท ส่ วนลดสามารถใส่ ได้ ทั้งเป็ น % และเงินบาท
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11)
12)
13)
14)
15)
16)

หมายเหตุ
ส่ วนลดปกติ
ส่ วนลดพิเศษ
VAT
มัดจํา
SET

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

ไม่เก็บ
NOTES
พิมพ์
ค้นหา/แก้ไข
ISERT
DELETE
COPY

24) ESC
25) เก็บข้ อมูล

- ใส่ หรื อไม่ใส่ ก็ได้
- การใส่ ส่วนลดท้ายบิลในกรณีที่เจ้าหนี้การค้าให้ส่วนลด
- เจ้าหนี้อาจให้ส่วนลดเราเพิ่มจากส่ วนลดปกติอีก
- ยอด VAT รวมในบิลซื้อนั้นๆ (เปลี่ยนแปลงได้)
- ยอดเงินมัดจําที่ตอ้ งจ่ายล่วงหน้าให้เจ้าหนี้การค้าไปแล้ว
- คือการ SET รู ปแบบการป้อนอีกครั้ง (ถ้าต้องการ) ส่ วนมากใช้ในกรณีมีการขายเป็ นอัตรา
สกุลเงินต่างประเทศ เพราะต้องเปลี่ยนอัตราค่าเงินทุกครั้งที่มีการทํารายการซื้อ
- ไม่ตอ้ งการเก็บข้อมูล
- ต้องการคียค์ าํ อธิบายเพิ่มเติม
- ต้องการพิมพ์ขอ้ มูลที่ป้อน
- ต้องการแก้ไขข้อมูล โปรแกรมจะระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่ตอ้ งการแก้ไขหรื อลบเอกสาร
- การแทรกบรรทัด
- การลบบรรทัด
- การ COPY ใบซื้อเดิม (ใช้ในกรณีที่ขอ้ ความในใบซื้อในปัจจุบนั เหมือนกับใบซื้ อที่เคยคีย ์
มาแล้ว)
- ออก = การออกจากหน้าจอซื้อ
- ถ้าคียท์ ุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ให้คลิกที่เก็บข้ อมูลได้เลย

ภาพที่ 4.13 การออกใบกํากับภาษีทนั ทีหลังการป้อนข้ อมูลซื้อสินค้า
จากภาพที่ 4.13 จากที่ป้อนรายการซื้อเรี ยบร้อย โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอ “ออกใบกํากับภาษีทนั ที? (Y/N)”
ถ้าตอบ Y คือรับภาษีซ้ือทันที เอกสารจะปรากฏในรายงานภาษีซ้ือ
ถ้าตอบ N คือไม่รับใบกํากับภาษีซ้ือ
จากนั้นกดที่ ESC = ออก
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ภาพที่ 4.14 การยืนยันการทํางานหลังออกใบกํากับภาษีซื้อสินค้า
จากภาพที่ 4.14 หลังจากเลือกการออกใบกํากับภาษีทนั ที โปรแกรมจะแจ้งถึงฐานการคิดภาษี (ฐานการคิดภาษีสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้) และภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกที่ “OK” เพือ่ การยืนยันการทํางานในการเก็บข้อมูลรายการซื้อ

ภาพที่ 4.15 การบันทึกภาษีซื้อหรื อภาษีซื้อขอคืนไม่ได้
จากภาพที่ 4.15 เมื่อยืนยันการทํางานในการเก็บข้อมูลรายการซื้อ แปรแกรมจะแสดงรายการซื้อมียอด VAT คือ “เอกสาร
ถูกต้องสามารถคืนภาษีได้ ? Y/N” = หมายถึง บิลซื้อนี้ สามารถขอคืนภาษีได้ ?
ถ้าใส่ Y = จะบันทึกภาษีซ้ือ ถ้าใส่
N = จะบันทึกเป็ นภาษีซ้ือที่ขอคืนไม่ได้
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ภาพที่ 4.16 รายการทีแ่ สดงการบันทึกบัญชีซื้อสินค้า
จากภาพที่ 4.16 เมื่อบันทึกภาษีซ้ือหรื อภาษีซ้ือขอคืนไม่ได้ โปรแกรมจะแสดงการบันทึกบัญชีให้เห็นหรื อทําการเพิ่มเติม/
แก้ไข คําอธิบายรายการและรหัสบัญชีได้ ถ้าถูกตรง ให้กด ESC = ออก ได้เลย

ภาพที่ 4.17 การยืนยันการทํางานหลังการบันทึกบัญชีซื้อสินค้า
จากภาพที่ 4.17 หลังจากตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกต้องเรี ยบร้อย หน้าจอจะปรากฏข้อความ “ยืนยันการทํางาน” ให้กด
“OK” เพือ่ การยืนยันการทํางานในการบันทึกบัญชี
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ภาพที่ 4.18 การแสดงบิลซื้อ/ใบรับสินค้า
จากภาพที่ 4.18 เมื่อยืนยันการทํางานเรี ยบร้อย โปรแกรมจะแสดงรายการที่คียไ์ ปทั้งหมดให้เห็นออกเป็ นใบรับสิ นค้า เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบกับใบกํากับภาษี จากเจ้าหนี้การค้า และถ้าต้องการพิมพ์ ให้กดที่รูปเครื่ องพิมพ์ที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 4.19 การแสดงบิลซื้อ/ใบรับสินค้า เต็มรูปแบบ
จากภาพที่ 4.19 หลังจากพิมพ์รายการออกมา จะเป็ นบิลซื้อ/ใบรับสิ นค้า ให้เห็นรายการทั้งหมดออกมาแบบเต็มรู ปแบบ
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4.20 การบันทึกจ่ ายเงิน
การเข้าสู่ ระบบจ่ายเงิน ของโปรแกรม CD Organizer

ภาพที่ 4.20 การเข้ าสู่ ระบบการจ่ ายเงิน
จากภาพที่ 4.20 การเข้าสู่ ระบบการจ่ายเงิน โดยไปที่เมนู ป้อน และนะเมาส์ไปคลิก 4.จ่ายเงิน > 1.จ่ายชําระหนี้ ให้เจ้าหนี้

ภาพที่ 4.21 SET (กําหนดรูปแบบการป้อน) ของระบบจ่ายเงิน
จากภาพที่ 4.21 โปรแกรมจะแสดงรายการ SET รู ปแบบการป้อน จะมีตวั เลือกการ SET (กําหนดรู ปแบบการป้อน) ดังนี้
การให้ เลขทีเ่ อกสาร มี 2 ตัวเลือก
( ) อัตโนมัติ ถ้าต้องการให้ตวั เลขเรี ยงกันเอง โดยโปรแกรมจะให้เลขที่เอกสาร
( ) ไม่อตั โนมัติ ถ้าต้องการคียเ์ ลขที่เอกสารการซื้ อเอง ให้คลิกไม่อตั โนมัติ
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ภาพที่ 4.22 การเลือกสมุดบัญชีรายวันจ่ ายเงิน
จากภาพที่ 4.22 เมื่อกด OK เพือ่ ยืนยันการทํางาน โปรแกรมจะให้เลือกสมุดบัญชีท่ตี อ้ งการ (โปรแกรมจะตั้งมาให้อตั โนมัติ)
คือ เล่ม 2 (สมุดรายวัน-ธนาคาร) ซึ่งสามารถทําการเลือกโดยกด “ * ” แล้วกด ENTER โปรแกรมจะแสดงสมุดบัญชีให้เลือก

ภาพที่ 4.23 หน้ าจอของการป้อนรายการจ่ ายเงิน
จากภาพที่ 4.23 จากที่ทาํ การเลือกสมุดบัญชีแล้ว จะปรากฏหน้าจอของการป้อนรายการจ่ายเงิน มีข้ นั ตอนดังนี้
1) วันทีจ่ ่ ายเงิน
- วันที่ทาํ การจ่ายเงิน
2) ใบจ่ ายเงิน
- เลขที่เอกสารจ่ายเงิน
3) เลขทีใ่ บเสร็จ/ใบกํากับภาษี - เลขที่ใบกํากับภาษีจากเจ้าหนี้การค้า (กรณีที่ได้ใบกํากับภาษีซ้ือตอนจ่ายเงิน)
4) เลขทีใ่ บรับวางบิล
- กรณีที่เปิ ดใบรับวางบิล (ไม่ใส่ ก็ได้)
5) รหัสเจ้ าหนี้
- รหัสเจ้าหนี้ที่ตอ้ งการจ่ายชําระเงิน

24

6) ยอดจ่ าย
- ยอดรับจ่ายชําระ
ถ้าใส่ ยอดชําระเรี ยบร้อยแล้วให้กดที่ “เก็บข้อมูล” หรื อกด “F5”

ภาพที่ 4.24 หน้ าจอให้ ป้อนการจ่ ายชําระเงิน
จากภาพที่ 4.24 เมื่อกดเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ป้อนการจ่ายชําระเงิน แบบจ่ายเป็ นเงินสด หรื อ
เงินเช็คให้กบั เจ้าหนี้การค้า
ถ้ามีการหัก ณ ที่จ่าย ให้คลิกที่อตั ราการหัก ว่าเป็ น 1% , 3% หรื อ 5% แล้วคลิกที่ “OK” เพื่อการเก็บข้อมูล
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ภาพที่ 4.25 การยืนยันการทํางานหลังการป้อนการจ่ ายชําระ
จากภาพที่ 4.25 เมื่อป้อนรายละเอียดการจ่ายชําระเงินเรี ยบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ “ยืนยันการทํางาน” ให้กด “OK” เพื่อ
การยืนยันการทํางานในการจ่ายชําระหนี้

ภาพที่ 4.26 ยืนยันการทํางานการป้อนรายละเอียดการจ่ายเงิน
จากภาพที่ 4.26 เมื่อยืนยันการทํางานในการจ่ายชําระหนี้ โปรแกรมก็จะยืนยันการทํางานของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย เพื่อให้
ตรวจสอบ ให้กด “OK” เพือ่ ยืนยันการทํางานในการบันทึกข้อมูล
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ภาพที่ 4.27 รายการทีแ่ สดงการบันทึกบัญชีการจ่ ายเงิน
จากภาพที่ 4.27 หลังจากป้อนการยืนยันการทํางานการป้อนรายละเอียดแล้ว โปรแกรมจะแสดงการบันทึกบัญชีให้เห็นหรื อ
ทําการเพิม่ เติม/แก้ไข คําอธิบายรายการและรหัสบัญชีได้ ถ้าถูกต้องแล้ว กด ESC = ออก ได้เลย

ภาพที่ 4.28 การแสดงรายการการจ่ ายชําระ
จากภาพที่ 4.28 หลังจากแสดงรายการบันทึกบัญชีให้เห็น โปรแกรมจะแสดงรายการที่คียไ์ ปทั้งหมด ออกเป็ นใบรับสิ นค้า
เพือ่ เป็ นการตรวจสอบกับใบกํากับภาษีจากเจ้าหนี้การค้า และถ้าต้องการพิมพ์ ให้กดที่รูปเครื่ องพิมพ์ที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 4.29 ใบการจ่ ายชําระเงินหลังการพิมพ์
จากภาพที่ 4.29 หลังจากการพิมพ์รายการออกมา จะเป็ นใบสมุดรายวันจ่ายให้เห็นรายการทั้งหมดออกมาแบบเต็มรู ปแบบ
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การบันทึกรายการขายในโปรแกรมสําเร็จรูป CD Organizer
การขายสิ นค้าเป็ นเงินสดและการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ มีความแตกต่างกันในส่ วนของวิธีการบันทึกบัญชีและการตั้ง
ยอดลูกหนี้ เพราะเนื่องจากการขายเงินสดจะมีการบันทึกบัญชีตดั รับเงินสดให้กบั ผูซ้ ้ือทันที (ไม่มีการตั้งยอดลูกหนี้) ซึ่งต่าง
กับการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ โปรแกรมจะตั้งยอดลูกหนี้รายตัว ซึ่งจะต้องทําใบรับชําระหนี้เมื่อครบกําหนดวันชําระ

4.30 การบันทึกขายสินค้า
การเข้าสู่ ระบบขาย ของโปรแกรม CD Organizer

ภาพที่ 4.30 การเข้ าสู่ ระบบการขาย
จากภาพที่ 4.30 การเข้ าสู่ ระบบการขาย โดยไปที่เมนูป้อน นําเมาส์คลิกที่ 2.ขาย > 1.ขายสิ นค้า (ส่ งทันที)
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ภาพที่ 4.31 การกําหนดรูปแบบการป้อนระบบขาย
จากภาพที่ 4.31 จากการเลือกเมนูขายสินค้า(ส่ งทันที) โปรแกรมจะแสดงการกําหนดรู ปแบบ 2 ตัวเลือก ดังนี้
1. เริ่มป้อนรายการ
หากเลือกรายการนี้โปรแกรมจะให้เลือกสมุดบัญชีเพื่อทําการบันทึกบัญชี
2. SET รูปแบบการป้อน หากเลือกรายการนี้โปรแกรมจะทําการถามเกี่ยวกับการให้เลขที่เอกสาร
(ส่ วนใหญ่เลือกใช้ เมนู SET รูปแบบการป้อน)

ภาพที่ 4.32 SET (กําหนดรูปแบบการป้อน) ของระบบขาย
จากภาพที่ 4.32 หลังจากเลือก SET รู ปแบบการป้อน จะมีตวั เลือกการ SET (กําหนดรู ปแบบการป้อน) ดังนี้
1) การให้ เลขทีเ่ อกสาร มี 2 ตัวเลือก
( ) อัตโนมัติ ถ้าต้องการให้ตวั เลขเรี ยงกันเอง โดยโปรแกรมจะให้เลขที่เอกสาร
( ) ไม่อตั โนมัติ ถ้าต้องการคียเ์ ลขที่เอกสารการซื้ อเอง ให้คลิกไม่อตั โนมัติ
2) อัตรา VAT มี 2 ตัวเลือก
( ) ราคายังไม่รวม VAT เช่ นเปิ ดบิล100บาท
( ) ราคารวม VAT แล้ว เช่ นเปิ ดบิล100บาท

ก่อนVAT 100 บาท VAT 7 บาท รวม(สุ ทธิ) 107 บาท
รวมVAT(สุ ทธิ) 100 บาท VAT 6.54 บาท รวม 93.46 บาท
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ภาพที่ 4.33 การเลือกสมุดบัญชีรายวันขาย
จากภาพที่ 4.33 จากการที่เลือกรู ปแบบการป้อน โปรแกรมจะให้เลือกสมุดบัญชี โดยปกติโปรแกรมจะขึ้น เล่ม 8
(สมุดรายวันขายในประเทศ) มาให้อตั โนมัติ แล้วกด OK หรื อทําการเลือกโดยกด “ * ” แล้วกด ENTER โปรแกรมจะแสดง
สมุดบัญชีให้เลือก โดยพื้นฐานของโปรแกรม จะมีสมุดบัญชีขายอยู่ 2 เล่ม คือ
- เล่ม 8 สมุดรายวันขายในประเทศ
- เล่ม 9 สมุดรายวันขายต่างประเทศ

ภาพที่ 4.34 หน้ าจอของการป้อนรายการขายสินค้า
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จากภาพที่ 4.34 เมื่อเลือกสมุดบัญชีแล้ว จะปรากฏหน้าจอการป้อนข้อมูลรายการขายสิ นค้า ขั้นตอนดังนี้
1) ขายออกจากคลัง
- คลังที่จะขายออกไป เพราะจะทําสต็อกสิ นค้าลดลง ใส่ 1 คือการรับสิ นค้าเข้าคลัง Office
2) วันทีข่ าย
- วันที่เปิ ดบิลขาย หรื อเปิ ดใบกํากับภาษีขาย (สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ได้ตามต้องการ)
3) #เลขทีบ่ ิลขาย
- เลขที่บลิ ขาย หรื อ เอกสารการรับสิ นค้า (จะ RUN เลขที่เอกสารอัตโนมัติหรื อคียเ์ องก็ได้)
4) #ใบเสนอราคา
- เลขที่ใบเสนอราคาที่ทาํ เสนอราคาให้กบั ลูกค้า (ถ้าไม่มีไม่ตอ้ งใส่ ก็ได้)
5) #ใบ P-O/จอง
- เลขที่ใบ P-O ของลูกค้า หรื อใบจองสิ นค้า กรณีที่ลูกค้าส่ งใบ P-O กลับมาให้ (ไม่ใส่ ก็ได้)
6) รหัสลูกค้า
- ใส่ รหัสลูกค้า (ลูกหนี้) ที่ตอ้ งการโดยการ กดเครื่ องหมาย * แล้วกด ENTER และเลือกเมนู
ลูกหนี้ ที่ตอ้ งการขึ้นมา
7) รหัสพนักงานขาย
- รหัสพนักงานขายที่ปิดการขายสิ นค้าได้ในบิลนั้น
8) กําหนดชําระ
- จํานวนวันให้เครดิต (เช่น เครดิต 30 วัน , เงินสด 0 วัน)
9) วันนัดชําระ
- วันที่ครบกําหนดชําระตามจํานวนวันให้เครดิต (เช่น เครดิต 30 วัน)
10) รายได้ เข้ า
- ใช้ในกรณีท่ตี อ้ งการดูประวัติการซื้อตามฝ่ าย (ถ้าไม่ตอ้ งการดูยอดซื้อตามฝ่ ายก็ไม่ตอ้ งใส่ )
11) อัตรา ? (1-4)
- อัตรา ราคาขายสิ นค้าของลูกค้าแต่ละคน ว่าใช้อตั ราราคาขายที่เท่าใด
12) รหัสสินค้า
- วิธีป้อนคล้ายรหัสผูข้ าย (กด * =ถามตามรหัส) แล้วกด ENTER เลือกรหัสสิ นค้าที่ตอ้ งการ
เมื่อดึงรหัสสิ นค้าขึ้นมาแล้ว ให้ใส่ จาํ นวนสิ นค้าที่ซ้ือ =1 ราคาซื้อสิ นค้าต่อหน่วย =5,000บาท
จํานวนเงินรวม =5,000บาท ส่ วนลด สามารถใส่ ได้ ทั้งเป็ น % และเงินบาท
13) หมายเหตุ
- ใส่ หรื อไม่ใส่ ก็ได้
14) ส่ วนลดปกติ
- การใส่ ส่วนลดท้ายบิลในกรณีที่เจ้าหนี้การค้าให้ส่วนลด
15) ส่ วนลดพิเศษ
- เจ้าหนี้อาจให้ส่วนลดเพิ่มจากส่ วนลดปกติ
16) VAT
- ยอด VAT รวมในบิลซื้อนั้นๆ (เปลี่ยนแปลงได้)
17) มัดจํา
- ยอดเงินมัดจําที่ตอ้ งจ่ายล่วงหน้าให้เจ้าหนี้การค้าไปแล้ว
18) SET
- คือการ SET รู ปแบบการป้อนอีกครั้ง (ถ้าต้องการ) ส่ วนมากใช้ในกรณีทมี่ ีการขายเป็ นอัตรา
สกุลเงินต่างประเทศ เพราะต้องเปลี่ยนอัตราค่าเงินทุกครั้งที่มีการทํารายการซื้อ
19) ไม่เก็บ
- ไม่ตอ้ งการเก็บข้อมูล
20) NOTES
- ต้องการคียค์ าํ อธิบายเพิ่มเติม
21) พิมพ์
- ต้องการพิมพ์ขอ้ มูล ที่ป้อนไปอีกครั้ง
22) ค้นหา/แก้ไข
- ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะให้ระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่จะค้นหา/แก้ไข หรื อ จะลบเอกสาร
23) ISERT
- การแทรกบรรทัด
24) DELETE
- การลบบรรทัด
25) COPY
- การ COPY บิลขายเดิม (ใช้ในกรณีที่ขอ้ ความในบิลขายใบปัจจุบนั เหมือนบิลขายที่เคยคีย)์
26) ESC
- ออก =การออกจากหน้าจอขาย
27) เก็บข้ อมูล
- ถ้าคียท์ ุกอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ให้คลิกที่ เก็บข้ อมูล ได้เลย
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ภาพที่ 4.35 การออกใบกํากับภาษีทนั ทีหลังการป้อนข้ อมูลขายสินค้า
จากภาพที่ 4.35 หลังจากป้อนข้อมูลรายการขายสิ นค้าเรี ยบร้อย โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอ
“ออกใบกํากับภาษีทนั ที? (Y/N)”
ถ้าตอบ Y คือรับภาษีขายทันที เอกสารจะปรากฏในรายงานภาษีขาย
ถ้าตอบ N คือไม่รับใบกํากับภาษีขาย
จากนั้นกดที่ ESC = ออก

ภาพที่ 4.36 การยืนยันการทํางานหลังออกใบกํากับภาษี
จากภาพที่ 4.36 เมื่อเลือกออกใบกํากับภาษีเรี ยบร้อย โปรแกรมจะแจ้งถึงฐานการคิดภาษี (ฐานการคิดภาษีสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้) และภาษีมูลค่าเพิม่ ให้คลิกที่ “OK” เพือ่ ยืนยันการเก็บข้อมูลรายการขายสิ นค้า
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ภาพที่ 4.37 การบันทึกภาษีขายหรื อภาษีขายขอคืนไม่ได้
จากภาพที่ 4.37 เมื่อยืนยันการทํางานในการเก็บข้อมูลรายการขาย โปรแกรมจะแสดงรายการขายมียอด VAT คือเอกสาร
ถูกต้อง สามารถคือภาษีได้ ? Y/N = หมายถึงบิลขายนี้ สามารถขอคืนภาษีขายได้ ?
ถ้าใส่ Y = จะบันทึกเป็ นภาษีขาย
ถ้าใส่ N = จะบันทึกเป็ นภาษีขายที่ขอคืนไม่ได้

ภาพที่ 4.38 รายการทีแ่ สดงการบันทึกบัญชีขายสินค้า
จากภาพที่ 4.38 เมื่อบันทึกภาษีขายหรื อภาษีขายขอคืนไม่ได้ โปรแกรมจะแสดงการบันทึกบัญชีให้เห็น หรื อ ทําการ
เพิม่ เติม/แก้ไข คําอธิบายรายการและรหัสบัญชีได้ ถ้าถูกต้องให้กด ESC = ออก ได้เลย

ภาพที่ 4.39 การยืนยันการทํางานหลังการแสดงการบันทึกบัญชี
จากภาพที่ 4.39 หลังจากตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกต้องเรี ยบร้อย หน้าจอจะปรากฏข้อความ “ยืนยันการทํางาน” ให้กด
“OK” เพือ่ การยืนยันการทํางานในการบันทึกบัญชี
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ภาพที่ 4.40 การแสดงใบส่ งสินค้า/ใบกํากับภาษี
จากภาพที่ 4.40 เมื่อยืนยันการทํางานในการบันทึกบัญชีแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการที่คียไ์ ปทั้งหมดให้เห็น เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบกับใบกํากับภาษีที่ปิดว่าถูกต้องหรื อไม่ และถ้าต้องการพิมพ์ให้กดที่ รู ปเครื่ องพิมพ์ที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 4.41 ใบส่ งสินค้า/ใบกํากับภาษี (หลังการพิมพ์ )
จากภาพที่ 4.41 หลังจากพิมพ์รายการออกมา จะเป็ นใบส่ งสิ นค้า/ใบกํากับภาษี ให้เห็นรายการทั้งหมดออกมาเต็มรู ปแบบ
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4.42 การบันทึกรับเงิน
การเข้าสู่ ระบบรับเงิน ของโปรแกรม CD Organizer

ภาพที่ 4.42 การเข้ าสู่ ระบบการรับเงิน
จากภาพที่ 4.42 การเข้าสู่ ระบบการรับเงิน ไปที่เมนู ป้อน แล้วนําเมาส์คลิกที่ 3.จ่ายเงิน > 1.รับชําระหนี้ จากลูกหนี้

ภาพที่ 4.43 SET (กําหนดรูปแบบการป้อน) ของระบบรับเงิน
จากภาพที่ 4.43 โปรแกรมจะแสดงรายการ SET รู ปแบบการป้อน จะมีตวั เลือกการ SET (กําหนดรู ปแบบการป้อน) ดังนี้
การให้ เลขทีเ่ อกสาร มี 2 ตัวเลือก
( ) อัตโนมัติ ถ้าต้องการให้ตวั เลขเรี ยงกันเอง โดยโปรแกรมจะให้เลขที่เอกสาร
( ) ไม่อตั โนมัติ ถ้าต้องการคียเ์ ลขที่เอกสารการซื้ อเอง ให้คลิกไม่อตั โนมัติ
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ภาพที่ 4.44 การเลือกสมุดบัญชีรายวันรับเงิน
จากภาพที่ 4.44 หลังจากเลือกรู ปแบบการป้อนแล้ว โปรแกรมจะให้เลือกสมุดบัญชีที่ตอ้ งการ (โปรแกรมจะตั้งมาให้
อัตโนมัติอยูแ่ ล้ว) คือ เล่ม 1 (สมุดรายวันรับเงิน) ซึ่งสามารถทําการเลือกโดยกด “ * ” และกด ENTER โปรแกรมจะแสดง
สมุดบัญชีให้เลือก

ภาพที่ 4.45 หน้ าจอของการป้อนรายการรับเงิน
จากภาพที่ 4.45 จากที่เลือกสมุดบัญชีแล้ว จะปรากฏหน้าจอการป้อนรายการรับเงิน มีข้ นั ตอนดังนี้
1) วันทีร่ ับเงิน
- เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน
2) #ใบรับเงิน
- กรณีที่การรับเงินจากใบวางบิล (ไม่ใส่ ก็ได้)
3) เลขทีใ่ บวางบิล
- ให้ผใู ้ ช้งานใส่ เลขที่ใบวางบิลที่ได้รับเงิน ถ้าไม่มีการวางบิล (ไม่ตอ้ งใส่ ก็ได้)
4) ยอดรับ
- ยอดรับจะขึ้นตามยอดในเลขที่ใบวางบิล ถ้าไม่มีการทําใบวางบิล (ไม่ตอ้ งใส่ ก็ได้)
5) รหัสลูกหนี้
- รหัสลูกค้าที่ทาํ การรับชําระหนี้
6) ยอดชําระ
- ยอดที่ลูกค้าชําระ
ถ้าใส่ ยอดชําระเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “เก็บข้ อมูล”
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ภาพที่ 4.46 ป้อนการรับชําระเงิน
จากภาพที่ 4.46 เมื่อเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ป้อนการรับชําระเงิน แบบจ่ายเป็ นเงินสด หรื อ
เงินเช็คให้กบั ลูกหนี้การค้า
ถ้ามีการหัก ณ ที่จ่าย ให้คลิกที่อตั ราการหัก ว่าเป็ น 1% , 3% หรื อ 5% แล้วคลิกที่ “OK” เพื่อการเก็บข้อมูล

ภาพที่ 4.47 การยืนยันการทํางานหลังการป้อนการรับชําระ
จากภาพที่ 4.47 เมื่อป้อนรายละเอียดการรับชําระเงินเรี ยบร้อย หน้าจอจะปรากฏข้อความ “ยืนยันการทํางาน” ให้กด “OK”
เพือ่ การยืนยันการทํางานในการรับชําระหนี้
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ภาพที่ 4.48 การยืนยันการทํางานการป้อนรายละเอียด
จากภาพที่ 4.48 เมื่อยืนยันการทํางานในการรับชําระหนี้ โปรแกรมก็จะยืนยันการทํางานของการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อ
ตรวจสอบ ให้กด “OK” เพือ่ ยืนยันการทํางานในการบันทึกข้อมูล

ภาพที่ 4.49 รายการทีแ่ สดงการบันทึกบัญชีรับชําระเงิน
จากภาพที่ 4.49 หลังจากป้อนการยืนยันการทํางานการป้อนรายละเอียดแล้ว โปรแกรมจะแสดงการบันทึกบัญชีให้เห็นหรื อ
ทําการเพิ่มเติม/แก้ไข คําอธิบายรายการและรหัสบัญชีได้ ถ้าถูกต้อง ให้คลิก ESC = ออก ได้เลย
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ภาพที่ 4.50 การยืนยันการทํางานการแสดงการบันทึกบัญชีรับชําระเงิน
จากภาพที่ 4.50 หลังจากตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกต้องเรี ยบร้อย หน้าจอจะปรากฏข้อความ “ยืนยันการทํางาน” ให้กด
“OK” เพือ่ การยืนยันการทํางานในการบันทึกบัญชี

ภาพที่ 4.51 การแสดงใบเสร็จรับเงิน
จากภาพที่ 4.51 เมื่อยืนยันการทํางานในการบันทึกบัญชีแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการที่คียไ์ ปทั้งหมดให้เห็น เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบกับใบกํากับภาษีที่ปิดว่าถูกต้องหรื อไม่ และถ้าต้องการพิมพ์ให้กดที่ รู ปเครื่ องพิมพ์ที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 4.52 ใบเสร็จรับเงิน (หลังการพิมพ์ )
ภาพที่ 4.52 หลังจากพิมพ์รายการออกมา จะเป็ นใบเสร็ จรับเงินให้เห็นรายการทั้งหมดออกมาแบบเต็มรู ปแบบ

4.53 การบันทึกรายการบัญชี

ภาพที่ 4.53 การเข้ าสู่ การบันทึกรายการบัญชี
ภาพที่ 4.53 การบันทึกบัญชีรายการบัญชี โดยไปที่เมนู ป้อน นําเมาส์ไปคลิกที่ 8.บัญชี > 1.บันทึกรายการบัญชี
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ภาพที่ 4.54 SET (กําหนดรูปแบบการป้อน) ของระบบการบันทึกบัญชี
จากภาพที่ 4.54 โปรแกรมจะแสดงรายการ SET รู ปแบบการป้อน จะมีตวั เลือกการ SET (กําหนดรู ปแบบการป้อน) ดังนี้
การให้ เลขทีเ่ อกสาร มี 2 ตัวเลือก
( ) อัตโนมัติ

ถ้าต้องการให้ตวั เลขเรี ยงกันเอง โดยโปรแกรมจะให้เลขที่เอกสาร

( ) ไม่อตั โนมัติ ถ้าต้องการคียเ์ ลขที่เอกสารการซื้ อเอง ให้คลิกไม่อตั โนมัติ

ภาพที่ 4.55 การเลือกสมุดบัญชีรายวัน
ภาพที่ 4.55 หลังจากเลือกรู ปแบบการป้อนแล้ว โปรแกรมจะให้เลือกสมุดบัญชีที่ตอ้ งการ เช่น เล่ม 7 (สมุดรายวันทัว่ ไป) ซึ่ง
สามารถทําการเลือกโดยกด “ * ” แล้วกด ENTER โปรแกรมจะแสดงสมุดบัญชีให้เลือก
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ภาพที่ 4.56 สมุดบัญชีท้งั หมดทีจ่ ะเลือก
จากภาพที่ 4.56 เมื่อกด “ * ” แล้วกด ENTER โปรแกรมจะแสดงสมุดบัญชีท้งั หมดให้เลือกบัญชี ดังนี้
- สมุดเล่ม 1 สมุดรายวันรับเงิน
- สมุดเล่ม 2 สมุดรายวันจ่าย-ธนาคาร
- สมุดเล่ม 3 สมุดรายวันจ่าย-เงินสด
- สมุดเล่ม 4 สมุดรายวันซื้อในประเทศ
- สมุดเล่ม 5 สมุดรายวันซื้อ-ต่างประเทศ
- สมุดเล่ม 6 สมุดรายวันโอนเงินระหว่างธนาคาร
- สมุดเล่ม 7 สมุดรายวันทัว่ ไป
- สมุดเล่ม 8 สมุดรายวันขาย
- สมุดเล่ม 9 สมุดรายวันขาย-ต่างประเทศ
ถ้าต้องการสมุดเล่มใดให้ไปที่สมุดเล่มนั้นๆ แล้วกด ENTER เพื่อเลือกรายการ

ภาพที่ 4.57 เลือกสมุดบัญชีทตี่ ้องการ
จากภาพที่ 4.57 เมื่อเลือกสมุดบัญชีที่ตอ้ งการแล้ว โปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่าเลือกสมุดเล่มใด จากนั้นกด “OK” เพื่อยืนยัน
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ภาพที่ 4.58 หน้ าจอการป้อนรายการ
จากภาพที่ 4.58 จากการเลือกสมุดบัญชีแล้ว หน้าจอจะปรากฏการป้อนรายการ มีข้ นั ตอนดังนี้
1) สมุดบัญชี
- เลขตามสมุดบัญชี
2) เลขที่เอกสาร
- เลขที่เอกสารจะ RUN ถ้าเลือกอัตโนมัติ หรื อต้องการจะใส่ เองก็ได้
#Voucher
3) #เลขที่ใบสําคัญจ่าย
- เลขที่ใบสําคัญจ่ายตามใบที่ตอ้ งการบันทึกมาใส่
4) วันที่
- วันที่ ที่ได้ลงบันทึกบัญชี สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
5) งวด
- งวดประจําเดือนที่บนั ทึก
6) รู ปแบบ/การปันส่ วน - การที่ได้ต้ งั รู ปแบบไว้แล้ว กับรายการที่บนั ทึกบ่อยๆ
7) คําอธิบายรายการ
- คําอธิบายรายการเพิม่ เติม จากการลงบัญชี
8) รหัสบัญชี
- สามารถกด * และ ENTER ในการค้นหาบัญชีที่ตอ้ งการ
9) ไม่เก็บ
- ไม่ตอ้ งการเก็บข้อมูล
10) NOTES
- ต้องการคียค์ าํ อธิบายเพิ่มเติม
11) พิมพ์
- ต้องการพิมพ์ขอ้ มูลที่ป้อนไปอีกครั้ง
12) ค้นหา/แก้ไข
- ต้องการแก้ไขข้อมูล โปรแกรมจะให้ระบุวนั ที่ของเอกสารที่ตอ้ งการจะค้นหา/แก้ไข/ลบ
13) ISERT
- การแทรกบรรทัด
14) DELETE
- การลบบรรทัด
15) ESC
- ออก
16) เก็บข้อมูล
- ถ้าคียท์ ุกอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ให้กดเก็บข้อมูลได้เลย
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ภาพที่ 4.59 การยืนยันการทํางานในการบันทึก
จากภาพที่ 4.59 หลังจากการเก็บข้อมูลเรี ยบร้อย โปรแกรมจะแสดงการยืนยันการทํางานของการบันทึกบัญชี กด “OK”
เพื่อนยืนยันการบันทึกบัญชี

ภาพที่ 4.60 การแสดงรายการบัญชี
จากภาพที่ 4.60 เมื่อบันทึกบัญชีการยืนยันการบันทึกบัญชี โปรแกรมจะแสดงรายการที่คียไ์ ปทั้งหมดให้เห็น ออกเป็ น
รายการบัญชี เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง และถ้าต้องการพิมพ์ให้กดที่ รู ปแบบเครื่ องพิมพ์ที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 4.61 ใบแสดงรายการสมุดรายวันทัว่ ไป หลังการพิมพ์
จากภาพที่ 4.61 หลังจากการพิมพ์รายการออกมา หน้าจอจะปรากฏให้เห็นรายการทั้งหมดออกมาเป็ นรู ปแบบสมุดรายวัน
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4.62 การพิมพ์ สมุดรายวันและสมุดแยกประเภท
การพิมพ์ สมุดรายวัน

ภาพที่ 4.62.1 การเข้ าสู่ การพิมพ์ สมุดรายวัน
จากภาพที่ 4.62.1 การเข้าสู่ ระบบการพิมพ์สมุดรายวัน โดยไปที่เมนู ป้อนก่อน แล้วนําเมาส์เลือกที่เมนู 1.ไปเมนูพิมพ์

ภาพที่ 4.62.1.1 การพิมพ์ สมุดรายวัน
จากภาพที่ 4.62.1.1 เมื่อเลือกเมนูพิมพ์แล้ว นําเมาส์ไปคลิกที่ 8.บัญชี > 1.*พิมพ์สมุดรายวัน > 2.*ที่ยงั ไม่ได้ POST (เพื่อ
ตรวจสอบก่อนว่า POST)
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ภาพที่ 4.62.1.2 การเลือกสมุดบัญชีทจี่ ะพิมพ์
จากภาพที่ 4.62.1.2 หลังจากเลือก 2.*ที่ยงั ไม่ได้ POST (เพื่อตรวจสอบก่อน POST) โปรแกรมจะแสดงการเลือกสมุดบัญชี
ให้กด “ * ” ที่ช่องสมุดบัญชีแล้วกด ENTER เพื่อทําการเลือกสมุดบัญชีที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 4.62.1.3 สมุดบัญชีท้งั หมดทีต่ ้องการเลือกจะพิมพ์
จากภาพที่ 4.62.1.3 เมื่อกด “ * ” แล้วกด ENTER โปรแกรมจะแสดงสมุดบัญชีท้งั หมดให้เลือกบัญชี ดังนี้
-

เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6
เล่มที่ 7
เล่มที่ 8
เล่มที่ 9

สมุดรายวันรับเงิน
สมุดรายวันจ่าย-ธนาคาร
สมุดรายวัน-เงินสด
สมุดรายวันซื้อในประเทศ
สมุดรายวันซื้อ-ต่างประเทศ
สมุดรายวันโอนเงินระหว่างประเทศ
สมุดรายวันทัว่ ไป
สมุดรายวันขาย
สมุดรายวันขาย-ต่างประเทศ

ถ้าต้องการสมุดเล่มใด ให้เลือกสมุดเล่มนั้นๆ แล้วกด ENTER เพื่อเลือกรายการ
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ภาพที่ 4.62.1.4 ตัวอย่างการเลือกสมุดเล่ม 8
จากภาพที่ 4.62.1.4 เมื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการ โปรแกรมจะแสดงให้เห็น และเลือกลักษณะการพิมพ์ว่าต้องการเรี ยงแบบใด
1. ( ) เรี ยงตามวันที่
2. ( ) เรี ยงตามเลขที่เอกสาร

ภาพที่ 4.62.1.5 การระบุช่วงเวลาของการพิมพ์
จากภาพที่ 4.62.1.5 จากการเลือกสมุดบัญชีเรี ยบร้อย หน้าจอจะปรากฏการกําหนดขอบเขตวันที่ ที่ตอ้ งการพิมพ์
เริ่ มจากวันใด ถึงวันใด และกด OK
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จากภาพที่ 4.62.1.6 การแสดงรายการแบบสมุดรายวัน
จากภาพที่ 4.62.1.6 เมื่อระบุช่วงเวลาของการพิมพ์เรี ยบร้อย โปรแกรมจะแสดงรายการทีต่ อ้ งการพิมพ์ท้งั หมดให้เห็น
ออกเป็ นรายการบัญชี เพื่อเป็ นการตรวจสอบกับความถูกต้อง และถ้าต้องการพิมพ์ให้กดที่รูปแบบเครื่ องพิมพ์ได้เลย

4.62.2 การพิมพ์ สมุดบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 4.62.2.1 การเข้ าสู่ การพิมพ์ สมุดบัญชีแยกประเภท
จากภาพที่ 4.62.2.1 การเข้าสู่การพิมพ์สมุดบัญชีแยกประเภท โดยไปที่เมนู ป้อนก่อน นําเมาส์ไปคลิกเลือก 1.ไปเมนู พิมพ์
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ภาพที่ 4.62.2.2 การพิมพ์ สมุดบัญชีแยกประเภท
จากภาพที่ 4.62.2.2 เมื่อเลือกเมนูพิมพ์แล้ว คลิกที่ 8.บัญชี > 2.พิมพ์สมุดบัญชีแยกประเภท > 4.ระบุตามวันที่-ทุกบัญชี

ภาพที่ 4.62.2.3 การกําหนดขอบเขตวันที่ ทีจ่ ะพิมพ์
จากภาพที่ 4.62.2.3 เมื่อเลือก 4.ระบุตามวันที่-ทุกบัญชี โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการกําหนดขอบเขตวันที่ ที่ตอ้ งการพิมพ์
เริ่ มจากวันใด ถึงวันใด และกด “OK”

ภาพที่ 4.62.2.4 การเลือกหัวข้ อและขอบเขตทีต่ ้องการ
จากภาพที่ 4.62.2.4 จากที่เลือกขอบเขตวันที่เรี ยบร้อย โปรแกรมจะให้เลือกหัวข้อและขอบเขตที่ตอ้ งการ ให้กด “ * ” แล้ว
ENTER เพื่อทําการเลือกรหัสบัญชีท้งั หมดที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 4.62.2.5 แสดงรหัสบัญชีท้งั หมด
จากภาพที่ 4.61.2.5 จากที่กด ENTER แล้ว โปรแกรมจะแสดงรหัสบัญชีท้งั หมดให้เลือกตามที่ตอ้ งการ แล้วกด ENTER เพื่อ
เลือกรายการ

ภาพที่ 4.62.2.6 ตัวอย่างในการเลือกหัวข้ อและขอบเขตทีต่ ้องการ
จากภาพที่ 4.62.2.6 จากที่เลือกรหัสบัญชีที่ตอ้ งการ หน้าจอจะแสดงให้เห็นตามรู ปด้านบนแล้วกด “OK” เพื่อที่โปรแกรมจะ
แสดงรายการให้พิมพ์
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จากภาพที่ 4.62.2.7 การแสดงรายการแบบสมุดบัญชีแยกประเภท
จากภาพที่ 4.62.2.7 จากที่เลือกหัวข้อและขอบเขตที่ตอ้ งการเรี ยบร้อย โปรแกรมจะแสดงรายการที่ตอ้ งการพิมพ์ท้งั หมดให้
เห็นออกเป็ นรายการบัญชี เพื่อเป็ นการตรวจสอบกับความถูกต้อง และถ้าต้องการพิมพ์ให้กดที่ รู ปแบบเครื่ องพิมพ์ที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 4.62.2.8 รายการสมุดบัญชีแยกประเภท หลังการพิมพ์
จากภาพที่ 4.62.2.8 หลังจากการพิมพ์รายการออกมา หน้าจอจะปรากฏสมุดบัญชีแยกประเภท ให้เห็นรายการทั้งหมด
ออกมาเต็มรู ปแบบ

53

4.63 การปิ ดงบการเงินต่างๆ
ขั้นตอนนี้จะเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของโปรแกรม CD Organizer ที่จะทําการปิ ดบัญชี จะแสดงออกเป็ นงบต่างๆ ให้โดย
อัตโนมัติ เช่น
- งบกําไรขาดทุน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบทดลอง
การออกงบการเงินดังกล่าวนี้ จะแสดงตัวเลขให้เห็นหลังจากที่ป้อนรายการเสร็จ สามารถพิมพ์งบต่างๆ ได้ทนั ที (ไม่
ต้องรอ POST) สามารถเลือกช่วงวันที่ได้ตามที่ตอ้ งการ เช่น ปิ ดงบทุกเดือน ทุกไตรมาส หรื อสิ้ นปี

4.64 สรุปโปรแกรม CD Organizer
โปรแกรม CD Organizer มีระบบการบันทึกบัญชีที่หลากหลายมาก รวมถึงการปิ ดงบได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยัง
พิมพ์รายงานภาษาอังกฤษได้ดว้ ย สามารถทําได้ง่ายมากสําหรับผูท้ ี่มีพ้นื ฐานบัญชี เป็ นโปรแกรมที่เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน ใน
เรื่ องการบันทึกรายการที่มีข้ นั ตอนการบันทึกแต่ละรายการทีล่ ะเอียดมาก และเมื่อบันทึกรายการที่ทาํ ผิดนั้น ก็สามารถ
กลับไปแก้ไขรายการนั้นได้ทุกเมื่อ
ดังนั้น โปรแกรม CD Organizer จึงเป็ นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งานอย่างมาก

บทที่ 5
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ต้งั ไว้

จากที่ได้ดาํ เนินโครงงานเสร็จสิ้นลงแล้วนั้นผลที่ได้รับคือนักศึกษาฝึ กงานรุ่ นถัดไปสามารถใช้
โครงงานเล่มนี้เพือ่ ศึกษาเรี ยนรู ้งานได้ดว้ ยตนเองและยังช่วยลดเวลาการสอนงานของพนักงานประจํา ทําให้
พนักงานประจํามีเวลาในการทํางานของตนเองมากขึ้น และยังช่วยลดระยะเวลาในการทําความเข้าใจของ
นักศึกษาฝึ กงานในการบันทึกบัญชีซ้ือ บันทึกบัญชีขาย ในโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizerได้อีกด้วย ซึ่งตรง
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ต้งั ไว้
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ในการจัดทําโครงงานเล่มนี้มีขอ้ จํากัดคือไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลบางส่วนของ บริ ษทั 24K การบัญชี
และกฎหมาย จํากัด เช่นรายชื่อของลูกค้า เลขทะเบียนนิติบุคคลของลูกค้า ซึ่งเป็ นความลับภายในของบริ ษทั ฯ จึง
ไม่สามารถนํามาเปิ ดเผยภายนอกได้ ซึ่งอาจทําให้มีขอ้ มูลบางอย่างที่อาจทําให้ ผูท้ ี่ใช้โครงงานเล่มนี้ไม่เข้าใจ
หรื อเข้าใจผิดพลาดในบางประการ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
โครงงานเล่มนี้ยงั มีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้จึงอยากให้ผทู ้ ี่สนใจที่จะพัฒนาปรับปรุ ง
โครงงานขึ้นมาใหม่โดยการสร้างฐานข้อมูลของบริ ษทั ตัวอย่างขึ้นมาใหม่ 1 บริ ษทั เพือ่ ไว้ใช้เป็ นตัวอย่าง
โดยเฉพาะ และจะทําให้ผทู ้ ี่ใช้โครงงานจะได้มีความเข้าใจเพิม่ ขึ้น
5.2

สรุปผลการปฏิบัติงาน
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ทําให้มีความมัน่ ใจมากขึ้นที่จะประกอบวิชาชีพภายหลังเสร็ จสิ้นการปฏิบตั ิงาน
5.2.1.2 มีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีข้ ึนต่อวิชาชีพของตนเอง
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5.2.1.3 ทําให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัวและการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดียงิ่ ขึ้นสามารถ
นําไปปรับใช้ในการทํางานในอนาคตได้
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในระยะแรกที่เข้ามาปฏิบตั ิงาน ยังขาดความรู ้ในเรื่ องความชํานาญในการใช้โปรแกรม
CD Organizer ทําให้ยงั เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
5.2.2.2 ในระยะแรกของการฝึ กงานยังไม่สนิทสนมกับพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานท่าน
อื่นๆมากนัก จึงทําให้ไม่กล้าซักถามพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานท่านอื่นๆเมื่อมีขอ้ สงสัยส่งผลให้งานเสร็จ
ล่าช้าในช่วงสัปดาห์แรกของการทํางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานจริ งใน บริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด ทําให้ทราบถึงข้อบกพร่ องของ
ตนเองในการทํางาน คือ ทํางานได้ล่าช้าเพราะขาดประสบการณ์ และมีขอ้ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยเพราะขาดความรู ้
ความเข้าใจในระบบการทํางานของบริ ษทั ฯ ทําให้ตอ้ งทําการศึกษาเรี ยนรู ้ถึงลักษณะการทํางานของทางบริ ษทั ฯ
จากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของทางบริ ษทั ฯ และจากการสอบถามพีๆ่ พนักงานในบริ ษทั ฯ ทําให้สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการได้ปฏิบตั งิ านจริ งทั้งในและนอกบริ ษทั ฯ และทําให้สามารถนํา
ประสบการณ์จากการทํางานจริ งไปปรับใช้ในการทํางานในอนาคตได้
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ภาคผนวก ก
รูปขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา

ขณะบันทึกรายการซื้อ ในโปรแกรม CD Organizer

ขณะบันทึกรายการขาย ในโปรแกรม CD Organizer
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ขณะถ่ายเอกสาร

ขณะตรวจยอด VAT
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ขณะบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ในโปรแกรม CD Organizer และ Run เอกสาร
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างเอกสารสํ าหรับการบันทึกบัญชี
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ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ
บันทึกบันทึกรายการซื้อ-ขาย ในโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer
Recording Purchase-Sale Transactions with CD Organizer Program
กุลวดี วิกยั บวรนนท์

ภาควิชาการบัญชีคณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : kullawadee.vik@siam.edu
24K Accounting and Legal Co., Ltd. is located at

บทคัดย่อ
บริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด เลขที่
209/2 ถนน อิ ส รภาพ ซอย อิ ส รภาพ 5 แขวง สมเด็ จ
เจ้า พระยา เขต คลองสาน จัง หวัด กรุ งเทพมหานคร
รหั ส ไปรษณี ย์ 10600 ให้ บ ริ การรั บ จั ด ทํา บัญ ชี แ ละ
ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ทัว่ ไป
ซึ่ งบริ ษทั 24K การบัญชีและกฎหมาย จํากัด ให้
ดําเนินการจัดทําบัญชี โดยใช้ระบบโปรแกรมสําเร็ จรู ป CD
Organizer ในการดํา เนิ นงาน ซึ่ งในแต่ ล ะปี มี บุ ค คล
ภายนอกได้เ ข้า มาศึ ก ษาหาความรู ้ ม ากมาย ซึ่ งทํา ให้
พนักงานประจําเกิดการสอนงานทีซ่ ้ าํ ซากและใช้เวลาอย่าง
ไม่คุม้ ค่า จึงได้ดาํ เนิ นการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดทํา
คู่มือการบันทึกรายการซื้อ-ขายของโปรแกรมสําเร็ จรู ป CD
Organizer ซึ่ ง ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้
Abstract

209/2, Itsaraphap Road, Soi Itsaraphap 5, Somdet
Chaopraya Sub-district, Khlong San District, Bangkok,
10600 and provides accounting and auditing services for
general companies.
24K Accounting and Legal Co., Ltd. provides the
services of accounting using CD Organizer software in the
operation. The company permits a large number of
outsiders to observe its business operation. For this reason,
permanent employees are required to train redundant
works without the worthwhile time spending. This problem
could be solve by preparing the manual of purchase-sale
recording with the CD Organizer program.
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อศึกษาการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสาร
ประกอบการทํางาน เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการทํา
ความเข้าใจ เพื่อศึกษาการเสริ มสร้างทักษะในด้านการ
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บันทึกบัญชี เพื่อศึกษาการเรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี
ขอบเขตของโครงงาน
-

โครงการนี้เป็ นโครงการที่รวบรวมขั้นตอนใน
การบันทึกบัญชีซ้ือ-ขายในโปรแกรมสําเร็ จรู ป
CD Organizer

4 จัดทําหรื อพัฒนาระบบ
ลงมือทํารายงานตามแบบภาพที่ร่างไว้
5 ทดสอบโปรแกรม
นําตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน , ใบแจ้งหนี้/ใบกํากับ

- ข้อมูลในโครงการนี้มีขอ้ มูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผย
ข้อมูลได้บางส่ วน

3. ออกแบบระบบ
จัดทําร่ างภาพแบบโครงงานตามขั้นตอนที่สหกิจ
กําหนดไว้

เช่นชื่อของบริ ษทั ที่นาํ มาเป็ นตัวอย่าง

ข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ตัวอย่าง

ภาษี บันทึกลงโปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer ในเมนู
ซื้อเงินสด , ซื้อเงินเชื่อและบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นําตัวอย่าง
สําเนาใบเสร็ จรับเงิน , ใบส่ งของ/สําเนาใบกํากับภาษี
บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer ในเมนูขาย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

เงินสด , ขายเงินเชื่อและบันทึกรายได้อื่นๆ

1. เป็ นการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารประกอบการทํางานให้
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2. สามารถลดระยะเวลาในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บันทึกซื้อสิ นค้า ขายสิ นค้า โดยการใช้โปรแกรมบัญชี CD
Organizer ของผูใ้ ช้งาน
3. เสริ มสร้างทักษะในด้านการบันทึกบัญชีโปรแกรม
สําเร็ จรู ป CD Organizer เมนูการซื้อเงินสดขายเงินสด ,ซื้อเงิน
เชื่อขายเงินเชื่อ ค่าใช้จ่ายอื่นๆและรายได้อื่นๆ

ซอฟต์แวร์
- โปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer
- โปรแกรม Microsoft Office Word
- โปรแกรม Microsoft Office Excel
ลักษณะการทํางานของระบบ
ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมแสดงลักษณะการ
ทํางานของระบบ

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
เก็บรวบรวมโดยการสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาที่
คอยให้ความรู ้เพิ่มเติมและรวบรวมจากคู่มือโปรแกรม
สําเร็ จรู ป CD Organizer ทั้งในระบบโปรแกรม ในหนังสื อ
2. วิเคราะห์ระบบ
การบันทึกบัญชีในแต่ละรายการของโปรแกรม
CD Organizer ข้อมูลที่บนั ทึกในแต่ละรายการจะแสดงผล
ในรายงาน (กระดาษทําการ)

รู ปที่ 1 เข้าสู่ ระบบซื้อ โปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer
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โปรแกรมสําเร็ จรู ปบัญชี CD Organizer [ออนไลน์]
http://www.cd-organizer.com/index.html
ความหมายของการจัดซื้อ
[ออนไลน์]https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/boonprakon
g2554/home/bth-thi-1-khwam-ru-thawpi-keiyw-kab-karรู ปที่ 2 เข้าสู่ ระบบขาย โปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer

cad-sux (สื บค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561)
ความหมายของการขาย
[ออนไลน์] https://www.im2market.com/2015/12/11/2173

สรุปผล
จากที่ได้ดาํ เนินโครงงานเสร็ จสิ้ นลงแล้วนั้นผลที่
ได้รับคือนักศึกษาฝึ กงานรุ่ นถัดไปสามารถใช้โครงงานเล่ม
นี้เพื่อศึกษาเรี ยนรู ้งานได้ดว้ ยตนเองและยังช่วยลดเวลาการ
สอนงานของพนักงานประจํา ทําให้พนักงานประจํามีเวลา
ในการทํางานของตนเองมากขึ้น และยังช่วยลดระยะเวลา
ในการทําความเข้าใจของนักศึกษาฝึ กงานในการบันทึก
บัญชีซ้ือ บันทึกบัญชีขาย ในโปรแกรมสําเร็ จรู ป CD
Organizerได้อีกด้วย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
ที่ต้ งั ไว้
กิตติกรรมประกาศ
ผูจ้ ดั ทํา ขอขอบพระคุณ บริ ษทั 24K การบัญชีและ
กฎหมาย จํากัด และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วม
ในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้
จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและการให้ความ
เข้าใจกับชีวิตของการทํางานจริ ง ซึ่งผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
ความหมายของโปรแกรมสําเร็ จรู ป
[ออนไลน์]https://sites.google.com/site/computerf4career/
softwarepackage (สื บค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561)

(สื บค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561)
ความหมายของการบัญชี
[ออนไลน์] http://www.chumphon2.mju.ac.th/Elearning/Elearning/E-learning/ELearning_c/chapter/chapter1.htm (สื บค้นเมื่อวันที่ 24
กันยายน 2561)
พฤติกรรมการจัดเก็บเอกสารและการจัดทําบัญชีของ
ผูป้ ระกอบการนิติบุคคลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
[ออนไลน์]http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=s
how&browse_type=title&titleid=4238 (สื บค้นเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2561)
การศึกษาตลาดของซอฟต์แวร์ดา้ นบัญชีและการเงิน
กรณีศึกษา : สํานักงานบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครฯ
[ออนไลน์]http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=s
how&browse_type=title&titleid=37664 (สื บค้นเมื่อวันที่
22 กันยายน 2561)
การวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของผูท้ าํ บัญชี ใน
การปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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[ออนไลน์]http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=s

how&browse_type=title&titleid=111201 (สื บค้นเมื่อวันที่

how&browse_type=title&titleid=17615 (สื บค้นเมื่อวันที่

22 กันยายน 2561)

22 กันยายน 2561)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่ องมือการบริ หารจัดเก็บภาษีอากร

[ออนไลน์] http://www.dbd.go.th (สื บค้นเมื่อวันที่ 6

ในรู ปแบบการยืน่ แบบและชําระภาษีออนไลน์ (E-FILING)

สิ งหาคม 2561)

ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
[ออนไลน์]http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=s
how&browse_type=title&titleid=409224 (สื บค้นเมื่อวันที่
23 กันยายน 2561)
การคลังข้อมูลสําหรับระบบงบการเงินของนิติบคุ คล
[ออนไลน์]http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=s
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ภาคผนวก ง
ไวนิล
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ประวัติผ้ ูจดั ทํา
รหัสนักศึกษา : 5901300009
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกุลวดี วิกยั บวรนนท์
คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 352 ถนนท่าดินแดง ซอยท่าดินแดง16 แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600

ผลงาน

: บันทึกรายการซื้อ-ขาย ในโปรแกรมสําเร็จรู ป CD Organizer

